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1.9.2010 A7-0235/51 

Poprawka  51 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0235/2010 
Csaba İry 
Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Wniosek dotyczący decyzji 
Punkt 4 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Zainicjowana w 2000 r. strategia 
lizbońska opierała się na świadomości, Ŝe 
w obliczu konkurencji na rynkach 
światowych, rozwoju technologii oraz 
starzenia się społeczeństw konieczne jest 
podniesienie wydajności i 
konkurencyjności UE, przy jednoczesnym 
pogłębianiu spójności społecznej. W 
wyniku przeglądu śródokresowego 
strategię lizbońską odnowiono w 2005 r., 
skupiając się na wzroście oraz zwiększeniu 
ilości i jakości miejsc pracy. 

(4) Zainicjowana w 2000 r. strategia 
lizbońska opierała się na świadomości, Ŝe 
w obliczu konkurencji na rynkach 
światowych, wzajemnych zaleŜności 

gospodarczych i zmian, rozwoju 
technologii oraz zmian demograficznych 
konieczne jest utrzymanie wydajności i 
konkurencyjności UE, przy jednoczesnym 
pogłębianiu spójności społecznej. W 
wyniku przeglądu śródokresowego 
strategię lizbońską odnowiono w 2005 r., 
skupiając się na wzroście oraz zwiększeniu 
ilości i jakości miejsc pracy. Ostatecznie 
nie udało się osiągnąć celów strategii 

lizbońskiej. PoniewaŜ koncentrowała się 

ona na konkurencyjności, obniŜaniu 

kosztów, likwidacji państwa opiekuńczego, 

jeszcze bardziej elastycznych rynkach 

pracy, ogólnej liberalizacji rynków i 

szczegółowej deregulacji rynków 

finansowych, pogłębiła nierówności w 

podziale dochodów i bogactwa, wzrost 

ubóstwa, wykluczenie społeczne, pracę o 

niskim wynagrodzeniu oraz niepewność 

zatrudnienia. Obecnie nadszedł czas na 

alternatywną strategię Unii Europejskiej 

na rzecz zrównowaŜonego rozwoju, 

sprawiedliwości społecznej i pełnego 

zatrudnienia. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/52 

Poprawka  52 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0235/2010 
Csaba İry 
Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Wniosek dotyczący decyzji 
Punkt 7 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Komisja wystąpiła z wnioskiem w 
sprawie określenia nowej strategii na 
kolejne dziesięciolecie – strategii Europa 
2020 – dzięki której Europa wyjdzie z 
kryzysu gospodarczego i finansowego 

silniejsza, a jej gospodarka stanie się 

inteligentna, zrównowaŜona i będzie 

sprzyjać włączeniu społecznemu. Pięć 
wymiernych celów – które 
wyszczególniono w ramach odpowiednich 
wytycznych – to cele wspólne, 
wytyczające kierunek działań państw 
członkowskich oraz Unii. Państwa 
członkowskie powinny przy uŜyciu 
wszelkich środków dąŜyć do osiągnięcia 

celów krajowych i zlikwidowania 

przeszkód na drodze do trwałego rozwoju. 

(7) Komisja wystąpiła z wnioskiem w 
sprawie określenia nowej strategii na 
kolejne dziesięciolecie – strategii Europa 
2020 – i w związku z tym niezbędne są 

zmiany w obowiązującej polityki 

makroekonomicznej (np. przerwanie 

paktu na rzecz stabilności, zaprzestanie 

procesów prywatyzacji i liberalizacji itp.), 

aby nadać priorytet tworzeniu wysokiej 

jakości miejsc pracy gwarantujących 

prawa wszystkim pracownikom, dobre 

wynagrodzenie, zmniejszenie ubóstwa, 

lepszą integrację społeczną i postępu. Pięć 
wymiernych celów – które 
wyszczególniono w ramach odpowiednich 
wytycznych – to cele wspólne, 
wytyczające kierunek działań państw 
członkowskich oraz Unii. Państwa 
członkowskie powinny osiągnąć cele 
krajowe i zlikwidować przeszkody 

utrudniające tworzenie większej liczby 

wysokiej jakości miejsc pracy. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/53 

Poprawka  53 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0235/2010 
Csaba İry 
Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Wniosek dotyczący decyzji 
Punkt 8 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 

zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy. Wycofywanie 
bodźców fiskalnych naleŜy przeprowadzać 
i koordynować w ramach paktu 

stabilności i wzrostu. 

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią wyŜszą 
wydajność makroekonomiczną 
ukierunkowaną na zrównowaŜony pod 

względem społecznym oraz 

środowiskowym rozwój, zmniejszenie 
nierówności makroekonomicznych oraz 
zwiększenie zatrudnienia o wysokiej 
jakości i ochrony socjalnej. W ciągu 

najbliŜszych trzech–pięciu lat naleŜy 

kontynuować generowanie bodźców 
fiskalnych, aby przezwycięŜyć stagnację 
gospodarczą i rosnące bezrobocie. 
Skoordynowane bodźce fiskalne na 

szczeblu państw członkowskich i UE 

powinny być ukierunkowane na naprawę 

gospodarczą za pośrednictwem celowego 

planu naprawy gospodarczej UE, który 

będzie usprawniony pod względem 

równouprawnienia płci we wszystkich 

swoich składowych, uzyskując kaŜdego 

roku 1% PKB UE na inwestycje w rozwój 

zrównowaŜony pod względem 

środowiskowym i społecznym, tym samym 

budując strategię wejścia dla zatrudnienia 

o nowej, wysokiej jakości. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/54 

Poprawka  54 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0235/2010 
Csaba İry 
Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Wniosek dotyczący decyzji 
Punkt 12 preambuły 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Reformy strukturalne w UE oraz w 

państwach członkowskich mogą 

skutecznie przyczynić się do zwiększenia 

wzrostu i zatrudnienia, jeśli zwiększą 

konkurencyjność UE w gospodarce 

światowej i otworzą nowe moŜliwości 

przed europejskimi eksporterami oraz 

zapewnią konkurencyjny dostęp do 

waŜnych rynków importowych. Aby 

pobudzić wzrost w Europie i zwiększyć jej 

udział w otwartych i uczciwych rynkach 

na całym świecie, reformy muszą 

uwzględniać aspekty dotyczące 

konkurencyjności zewnętrznej. 

skreślony 

Or. en 



 

AM\829090PL.doc  PE446.559v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 
1.9.2010 A7-0235/55 

Poprawka  55 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0235/2010 
Csaba İry 
Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Wniosek dotyczący decyzji 
Załącznik – wytyczna -7 (nowa) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Wytyczna -7: Równość płci 

 Poprzez konkretne cele dotyczące 

równouprawnienia płci, uwzględnianie 

aspektu płci oraz konkretne działania w 

ramach tego obszaru polityki państwa 

członkowskie będą zwiększać zatrudnienie 

kobiet, które w pełni będzie uwzględniać 

prawa kobiet i eliminować róŜnice w 

wynagradzaniu kobiet i męŜczyzn, 

dyskryminację oraz inne róŜnice w 

poziomie zatrudnienia i bezrobocia; 

państwa członkowskie powinny dąŜyć do 

osiągnięcia do 2020 r. poziomu 

zatrudnienia kobiet i męŜczyzn 

wynoszącego 75% (w oparciu o 

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu 

pracy), m.in. poprzez: 

 - większą liczbę inwestycji publicznych i 

prywatnych, usługi publiczne o lepszej 

jakości i wsparcie dla rodzin i osób 

samotnych; 

 - zapewnianie dostępnych, elastycznych 

usług po przystępnej cenie i o wysokiej 

jakości, zwłaszcza dostępu do placówek 

opieki nad dziećmi, z dąŜeniem do 

zapewnienia warunków dla 50% 

niezbędnej opieki nad dziećmi w wieku do 

3 lat i 100% opieki nad dziećmi w wieku 

od 3 do 6 lat, oraz lepszego dostępu do 
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opieki nad innymi osobami pozostającymi 

na utrzymaniu, zwłaszcza nad osobami 

starszymi; 

 – rozwiązanie problemu niestabilnych 

warunków pracy, poniewaŜ w większości 

dotykają one kobiet; 

 – częstsze i skuteczniejsze 

wykorzystywanie umiejętności kobiet 

naleŜących do mniejszości i grup 

migrantów; 

 – uznanie praw małŜonków 

współpracujących i partnerów Ŝyciowych, 

którymi w większości przypadków są 

kobiety pomagające w pracach 

rękodzielniczych, w handlu, rolnictwie, 

rybołówstwie i prowadzeniu małych 

rodzinnych przedsiębiorstw, do 

odpowiedniej ochrony w obszarze 

zabezpieczenia społecznego oraz w 

obszarze ich pracy; 

 – polepszenie warunków pracy i poprawę 

wyceny pracy w sektorach, w których 

obecne są głównie kobiety (tj. opieka i 

praca w domu, niektóre sektory usług); 

 państwa członkowskie powinny zwiększyć 

starania na rzecz pełnego stosowania 

zasady równości wynagrodzeń za taką 

samą pracę oraz dąŜyć do sprowadzenia 

zróŜnicowania wynagrodzeń pod 

względem płci do 05% do 2020 r. Cele te 

uzyskają wsparcie we wniosku Komisji 

zmierzającym do zmiany dyrektywy 

75/117/EWG, który to wniosek 

legislacyjny jest bardziej skuteczny niŜ 

obowiązujące przepisy, gdyŜ przewiduje 

rozwiązania w razie naruszenia prawa do 

jednakowego wynagrodzenia, a takŜe 

dopilnowuje, by były one odstraszające i 

proporcjonalne (np. wyŜsze kary w 

przypadku powtarzających się wykroczeń). 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/56 

Poprawka  56 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0235/2010 
Csaba İry 
Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Wniosek dotyczący decyzji 
Załącznik – wytyczna 7 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do prowadzonej przez państwa 

członkowskie polityki w zakresie rynku 
pracy naleŜy wprowadzić i stosować 
zasady modelu elastycznego rynku pracy i 

bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 

zatwierdzonego przez Radę Europejską, w 
pełni wykorzystując pomoc Europejskiego 
Funduszu Społecznego w celu zwiększenia 
współczynnika aktywności zawodowej, 
przeciwdziałania segmentacji rynku i 
bierności zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Środki mające na celu poprawę 
elastyczności i bezpieczeństwa powinny 
być wywaŜone i wzajemnie ze sobą 

powiązane. Państwa członkowskie 
powinny zatem zastosować połączenie 
elastycznych i wiarygodnych umów o 
pracę, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
Ŝycie, polityki promującej mobilność siły 
roboczej oraz odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego wspierających 
zmiany sytuacji zawodowej, którym 
powinno towarzyszyć jasne określenie 
praw i obowiązków bezrobotnych 
aktywnie poszukujących pracy. 

Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić i stosować ideę DOBREJ 

PRACY, w pełni wykorzystując pomoc 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
celu zwiększenia współczynnika 
aktywności zawodowej, przeciwdziałania 
segmentacji rynku i przymusowej bierności 
zawodowej oraz nierówności w 
traktowaniu płci, przy jednoczesnym 
ograniczaniu bezrobocia strukturalnego. 
Idea DOBREJ PRACY kładzie silny 

nacisk na propagowanie jakości w pracy, 

lepsze zabezpieczenie społeczne i 

integrację społeczną, pogłębienie 

istniejących praw pracowników i 

wprowadzanie nowych, propagowanie 

bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, 

lepsze zarządzanie ryzykiem społecznym 

oraz godzenia Ŝycia zawodowego z  

prywatnym. Środki mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa poprzez 
likwidowanie niepewności zatrudnienia i 

nietypowych postanowień umownych 

związanych z takimi niepewnymi formami 

zatrudnienia powinny być powszechnie 

przyjmowane przez państwa członkowskie 

w celu ograniczenia stosowania 

nietypowych form zatrudnienia, których 

naduŜywanie powinno być karane. 
Państwa członkowskie muszą zatem 
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wprowadzać połączenie bezpiecznych i 
wiarygodnych umów o pracę, aktywnej i 
integracyjnej polityki w zakresie rynku 
pracy, skutecznego uczenia się przez całe 
Ŝycie, polityki wspierającej prawo do 
dobrowolnie wybranej mobilności siły 
roboczej oraz skutecznych systemów 
zabezpieczenia społecznego o wysokiej 

jakości, wspierających zmiany sytuacji 
zawodowej, którym powinno towarzyszyć 
jasne określenie praw bezrobotnych 
uprawnionych do odpowiednich 

świadczeń i środków dostosowanych do 

potrzeb, umoŜliwiających znalezienie 

wysokiej jakości zatrudnienia lub – jeśli to 

konieczne – szkolenie i podwyŜszanie 

swoich kwalifikacji i kompetencji. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/57 

Poprawka  57 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0235/2010 
Csaba İry 
Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Wniosek dotyczący decyzji 
Załącznik – wytyczna 7 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie powinny pogłębić 
dialog społeczny i podjąć działania 
skierowane przeciwko segmentacji rynku 
przy pomocy środków ukierunkowanych 
na rozwiązanie problemu zatrudnienia 
tymczasowego i niepewności zatrudnienia, 
niedostatecznego zatrudnienia oraz pracy 
nielegalnej. NaleŜy nagradzać mobilność 
zawodową. Problem jakości miejsc pracy i 
warunków zatrudnienia naleŜy rozwiązać 
przez walkę z niskimi wynagrodzeniami 
oraz zapewnienie odpowiedniego 
zabezpieczenia społecznego równieŜ dla 
osób zatrudnionych na podstawie umów na 
czas określony oraz prowadzących 
działalność na własny rachunek. SłuŜby 
zatrudnienia powinny zostać wzmocnione i 
być powszechnie dostępne, równieŜ dla 
ludzi młodych i osób zagroŜonych 
bezrobociem. Powinny one świadczyć 
zindywidualizowane usługi skierowane do 
osób najbardziej oddalonych od rynku 
pracy. 

Państwa członkowskie powinny 
wykorzystywać dialog społeczny i podjąć 
działania skierowane przeciwko 
segmentacji rynku przy pomocy środków 
ukierunkowanych na rozwiązanie 
problemu zatrudnienia tymczasowego i 
niepewności zatrudnienia, dyskryminacji 

kobiet, migrantów, osób starszych i 

niepełnosprawnych, niedostatecznego 
zatrudnienia oraz pracy nielegalnej. NaleŜy 
walczyć z pracą nierejestrowaną poprzez 

intensywniejsze kontrole inspekcji pracy i 

organów zabezpieczenia społecznego oraz 

za pośrednictwem środków fiskalnych 

skierowanych do pracowników o niskim 

wynagrodzeniu, do sektora handlu i usług 

rzemieślniczych. NaleŜy nagradzać 
mobilność zawodową środkami w zakresie 

zatrudnienia, przepisów podatkowych i 

środkami socjalnymi. Problem jakości 
pracy i warunków zatrudnienia musi zostać 

rozwiązany przez walkę z niskimi 
wynagrodzeniami oraz zapewnienie 
zabezpieczenia społecznego chroniącego 
przed ubóstwem równieŜ dla osób 
zatrudnionych na podstawie niepewnych 
umów oraz innych form nietypowych 
umów o pracę, a takŜe prowadzących 
działalność na własny rachunek. Państwa 
członkowskie powinny uzgodnić cel UE 
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dotyczący płac minimalnych (uzgadniane 

prawnie lub w układzie zbiorowym na 

szczeblu krajowym, regionalnym lub 

branŜowym) gwarantujących 

przynajmniej 60% odnośnej (krajowej, w 

danej branŜy itp.) średniej płacy, a takŜe 

harmonogram dotyczący realizacji tego 

celu we wszystkich państwach 

członkowskich. SłuŜby zatrudnienia muszą 

zostać skutecznie wzmocnione i być 
powszechnie dostępne, równieŜ dla ludzi 
młodych, a w szczególności osób 
zagroŜonych bezrobociem, i naleŜy 
zaoferować odpowiednie środki w ramach 

czynnej polityki rynku pracy 

zapewniającej integrację społeczną. 
Powinny one świadczyć 
zindywidualizowane usługi skierowane do 
osób najbardziej oddalonych od rynku 
pracy.  

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/58 

Poprawka  58 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0235/2010 
Csaba İry 
Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Wniosek dotyczący decyzji 
Załącznik – wytyczna 7 – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W celu zwiększenia konkurencyjności 
oraz współczynnika aktywności 
zawodowej, szczególnie wśród 
pracowników o niskich kwalifikacjach, a 
takŜe w zgodzie z wytyczną 2. dla polityki 

gospodarczej, państwa członkowskie 
powinny przeprowadzić analizę swoich 
systemów podatkowych i systemów 

świadczeń, jak równieŜ zdolności słuŜb 
zatrudnienia do udzielenia niezbędnej 
pomocy. Państwa członkowskie powinny 
podnosić współczynnik aktywności 
zawodowej przy pomocy polityki 
promującej aktywność ludzi starszych, 
równouprawnienie płci oraz równe płace, a 
takŜe integracji na rynku pracy ludzi 
młodych, osób niepełnosprawnych, 
legalnych migrantów oraz innych grup w 
trudnej sytuacji społecznej. Polityka 
utrzymania równowagi między Ŝyciem 
zawodowym a prywatnym, przewidująca 
zapewnienie niedrogiej opieki nad 
dzieckiem oraz innowacje w organizacji 
pracy, powinna być ukierunkowana na 
zwiększanie wskaźników zatrudnienia, 
szczególnie ludzi młodych, starszych 
pracowników i kobiet, a przede wszystkim 
na utrzymanie zatrudnienia wysoko 
wykwalifikowanych kobiet w dziedzinach 
naukowych i technicznych. Państwa 

W celu propagowania rozwoju 
zrównowaŜonego pod względem 

środowiskowym i społecznym oraz 
współczynnika aktywności zawodowej, 
szczególnie wśród pracowników o niskich 
kwalifikacjach, państwa członkowskie 
powinny dostosować swoje systemy 

podatkowe i systemy świadczeń, jak 
równieŜ zwiększyć zdolność słuŜb 
zatrudnienia do udzielenia niezbędnej 
pomocy. Państwa członkowskie powinny 
podnosić współczynnik aktywności 
zawodowej przy pomocy polityki 
promującej ideę DOBREJ PRACY, 
równouprawnienie płci oraz równe płace za 
taką samą pracę lub pracę o takiej samej 

wartości, a takŜe integracji na rynku pracy 
ludzi młodych, osób niepełnosprawnych, 
migrantów oraz innych grup w trudnej 
sytuacji społecznej. W tej kwestii 

konieczna jest Europejska gwarancja na 

rzecz młodzieŜy, zapewniająca kaŜdej 

młodej osobie w UE prawo do oferty 

odpowiedniego, dobrze płatnego 

zatrudnienia zgodnego z jej 

kwalifikacjami i umiejętnościami, nauki 

zawodu lub dodatkowego szkolenia bądź 

zatrudnienia połączonego ze szkoleniem 

bezpośrednio po pojawieniu się 

perspektywy bezrobocia. Polityka 



 

AM\829090PL.doc  PE446.559v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

członkowskie powinny równieŜ znieść 
przeszkody w wejściu nowych 
pracowników na rynek pracy, wspierać 
prowadzenie działalności na własny 
rachunek oraz tworzenie miejsc pracy w 
obszarach takich jak m.in. proekologiczne 
miejsca pracy oraz wspierać i promować 
innowacje społeczne. 

utrzymania równowagi między Ŝyciem 
zawodowym a prywatnym, przewidująca 
zapewnienie niedrogiej opieki nad 
dzieckiem oraz innowacje w organizacji 
pracy, powinna być ukierunkowana na 
skrócenie czasu pracy bez utraty zarobku, 

a tym samym na zwiększanie wskaźników 
zatrudnienia, szczególnie ludzi młodych, 
starszych pracowników i kobiet, a przede 
wszystkim na utrzymanie zatrudnienia 
wysoko wykwalifikowanych kobiet w 
dziedzinach naukowych i technicznych. 
Ponadto rozwiązania polityki zmierzającej 

do utrzymania równowagi między Ŝyciem 

zawodowym a prywatnym powinny 

zwiększać bezpieczeństwo zmian stanu 

zatrudnienia w oparciu o skuteczną 

ochronę pracy poprzez wzmacnianie praw 

socjalnych i ochrony socjalnej w celu 

uniknięcia ryzyka związanego z dochodem 

oraz zapewnienia utrzymania i nabycia 

praw do świadczeń emerytalnych, prawa 

do opieki zdrowotnej itd. w trakcie zmian 

stanu zatrudnienia, a takŜe w takcie 

okresów urlopów (np. z uwagi na 

konieczność opieki nad osobami 

pozostającymi na utrzymaniu, dalsze 

szkolenie i kształcenie, urlopy naukowe 

itp.). Państwa członkowskie powinny 
wspierać godzenie Ŝycia zawodowego i 

prywatnego równieŜ za sprawą wyraźnego 

zmniejszenia przeciętnego tygodniowego 

czasu pracy bez utraty wynagrodzenia, jak 

i wyraźnego zmniejszenia ustawowej 

maksymalnej liczby godzin pracy oraz 

znacznego ograniczenia godzin 

nadliczbowych. Państwa członkowskie 
powinny równieŜ znieść przeszkody w 
wejściu nowych pracowników na rynek 
pracy, wspierać prowadzenie działalności 
na własny rachunek oraz tworzenie miejsc 
pracy w obszarach takich jak m.in. 
proekologiczne miejsca pracy, a w 
szczególności wysokiej jakości usługi 

publiczne, i promować innowacje 
społeczne. Poprzez ograniczanie długości 
Ŝycia zawodowego naleŜy umoŜliwiać 
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dostęp do rynku pracy osobom młodym i 

nowym pracownikom. 

Or. en 
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Poprawka  59 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 
 
Sprawozdanie A7-0235/2010 
Csaba İry 
Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Wniosek dotyczący decyzji 
Załącznik – wytyczna 10 – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania moŜliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny równieŜ koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 

przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności słuŜby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
naleŜy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe Ŝycie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać moŜliwości na róŜnych etapach 
Ŝycia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne naleŜy 
zmodernizować, aby moŜna je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej – 

Państwa członkowskie powinny wzmagać 

działania ukierunkowane na 

wyeliminowanie ubóstwa, obejmujące 

warunki pracy osób ubogich. Starania 
powinny być ukierunkowane na 
promowanie pełnego i samodzielnie 

określonego uczestniczenia w polityce, 
społeczeństwie, kulturze i gospodarce oraz 
poszerzania moŜliwości zatrudnienia, przy 
pełnym wykorzystaniu Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Działania powinny 
równieŜ koncentrować się na zachowaniu i 
tworzeniu równych szans, jak równieŜ 
dostępu do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności w zakresie 
słuŜby zdrowia, a zwłaszcza w obszarze 
usług socjalnych, pośrednictwa pracy, 

usług zdrowotnych i usług pomocy 

domowej. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić aktywne i skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
naleŜy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe Ŝycie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać moŜliwości na róŜnych etapach 
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zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej naraŜonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzieŜ, starsze kobiety i 
męŜczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny równieŜ 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji. 

Ŝycia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne naleŜy 
zmodernizować, aby moŜna je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia dochodu 
pozwalającego uniknąć ubóstwa i dostępu 
do opieki zdrowotnej – zapewniając tym 
samym spójność społeczną. Systemy 
świadczeń powinny kłaść nacisk na 
zabezpieczenie dochodów w okresach 
zmiany zatrudnienia i ograniczanie 
ubóstwa, przede wszystkim w grupach 
najbardziej naraŜonych na wykluczenie 
społeczne, takich jak mniejszości, osoby 
niepełnosprawne, dzieci i młodzieŜ, starsze 
kobiety i męŜczyźni, migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny uzgodnić 

zobowiązanie UE dotyczące zwalczenia 

bezdomności do 2015 r. i dąŜyć do 

opracowania zintegrowanych środków 

politycznych udzielających dostępu do 

dobrej jakości mieszkań w przystępnej 

cenie z wystarczającym zaopatrzeniem w 

energię dla wszystkich. Rada powinna 

uzgodnić cel UE dotyczący programów 

minimalnych dochodów oraz programów 

składkowych dochodów zastępczych, 

zapewniających wsparcie dochodu 

w wysokości co najmniej 60% krajowych 

średnich zrównanych dochodów, a takŜe 

ustalić harmonogram realizacji tego celu 

we wszystkich państwach członkowskich. 

W celu wyeliminowania ubóstwa dzieci w 

Unii Europejskiej państwa członkowskie 

powinny zobowiązać się do ograniczenia o 

50% ubóstwa dzieci do 2012 r., przy 

załoŜeniu, Ŝe redukcji tej nie będzie się 

mierzyć wskaźnikami ekonomicznymi, 

oraz do udostępnienia niezbędnych 

środków do realizacji tego celu. Fakt, iŜ 

posiadanie dziecka, zwłaszcza przez 

rodziców samotnie wychowujących, 

stanowi czynnik ryzyka, jest nie do 

pogodzenia z celami UE. NaleŜy chronić 

takich rodziców przed tym ryzykiem za 

pośrednictwem bezpłatnej opieki nad 

dziećmi, pomocy społecznej i 

dostosowanego do potrzeb wsparcia 
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organów pośrednictwa pracy. Państwa 
członkowskie powinny równieŜ aktywnie 
promować gospodarkę społeczną i 
innowacje społeczne ukierunkowane na 
róŜne zagroŜenia społeczne w toku Ŝycia, 

zwłaszcza na rzecz wspierania osób w 
trudnej sytuacji. 

Or. en 

 
 


