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Punkt H w następującym brzmieniu:

H. uwzględniając znaczenie usług powszechnych i gospodarki socjalnej w zakresie dynamiki 
tworzenia nowych miejsc pracy i walki z ubóstwem i społeczną izolacją,

Punkt K w następującym brzmieniu:

K. zważywszy że analiza warunków socjalnych wymaga kontekstualizacji społecznych 
konsekwencji istniejącego systemu gospodarczego, odnośnie powszechnego i rosnącego 
ubóstwa oraz izolacji, pogarszających się warunków pracy oraz społecznego odrzucenia 
grup społecznych, których udział w życiu społecznym ogranicza się do niepewnych 
miejsc pracy w przyszłości, bezrobocia, utrudnionego dostępu do opieki medycznej, 
godnych warunków mieszkaniowych, usług prawnych, rekreacji i kultury, jak również 
praw człowieka i praw społecznych które nie są przestrzegane,

Punkt M w następującym brzmieniu:

M. zważywszy że ze względu na potrzebę znalezienia skutecznych środków zwalczania 
ubóstwa, jedną z ewentualnych możliwości mogłoby być wprowadzenie przez Państwa 
Członkowskie takich środków jak „minimalne wynagrodzenie”,
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Ustęp 1 w następującym brzmieniu:

1. kładzie nacisk na nadanie priorytetu rozwiązaniu kwestii bezrobocia, ubóstwa, i 
społecznej izolacji, co będzie wymagało rewizji obecnie realizowanej polityki 
gospodarczej i finansowej, zwłaszcza Paktu na rzecz Stabilności, Strategii Lizbońskiej, 
polityki rynku wewnętrznego i konkurencji, z zamiarem zawiązania Paktu na rzecz 
Rozwoju i Zatrudnienia, który nada priorytet procesowi tworzenia wysokiego poziomu 
zatrudnienia, wysokiej jakości trwałych miejsc pracy z gwarantowanymi uprawnieniami 
pracowniczymi, inwestycjom i wysokiej jakości usługom powszechnym, które zapewnią 
integrację społeczną, w szczególności w zakresie edukacji, publicznej opieki zdrowotnej, 
opieki nad dziećmi, opieki nad osobami niesamodzielnymi, transportu publicznego i 
usług socjalnych;

(Dotyczy EN, PL)

Ustęp 5 tiret 5 i 6 w następującym brzmieniu:

- dystrybucja świadczeń stworzonych w celu podnoszenia dobrobytu wszystkich osób, co 
oznacza uniwersalne systemy opieki społecznej oraz gwarantowany dostęp wszystkich 
osób do usług powszechnych wysokiej jakości obejmujących opiekę zdrowotną, edukację 
oraz usługi mieszkaniowe,

- politykę socjalną uwzględniającą wszystkie grupy, ukierunkowaną zwłaszcza na te 
społeczności, które są najbardziej podatne i narażone na ubóstwo i społeczną izolację, w 
tym dzieci, osoby w zaawansowanym wieku i osoby niepełnosprawne i ich rodziny,

Ustęp 6 w następującym brzmieniu:

6. podkreśla potrzebę zdefiniowania, podczas letniego szczytu, głównych gospodarczych 
wytycznych uwzględniających niepokojąco wysoki poziom bezrobocia, szczególnie 
wśród ludzi młodych i kobiet, w celu promowania działań mających na celu osiągnięcie 
szerszej społecznej integracji, jak i ilościowej i jakościowej poprawy warunków 
zatrudnienia i środowiska i wzmocnienia otwartych metod koordynacji; wskazuje, że dla 
osiągnięcia celów lizbońskich pod względem stóp zatrudnienia, konieczne będzie 
stworzenie 22 milionów dodatkowych miejsc pracy do roku 2010;

Ustęp 18 w następującym brzmieniu:

18. kładzie nacisk na potrzebę, w celu zmniejszenia nierówności między Państwami 
Członkowskimi, wzmocnienia kolejnej perspektywy finansowej (2007-2013) oraz 
Funduszu Strukturalnego, z zamiarem zapewnienia koniecznego stopnia spójności 
gospodarczej i społecznej poprzez pogodzenie ze sobą dwóch podstawowych wymogów: 
solidarności z nowymi Państwami Członkowskimi i wsparcia rozwoju strukturalnego 
obecnie bardziej zaniedbanych regionów i tym samym przyspieszenia procesu 
rzeczywistej eliminacji różnic;

(Dotyczy PL)


