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1.9.2010 A7-0235/60 

Poprawka  60 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
w imieniu grupy politycznej S&D 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

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 9 c preambuły (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9c) Przy opracowywaniu i wdraŜaniu 

krajowych programów reform z 

uwzględnieniem wytycznych zawartych w 

załączniku, państwa członkowskie 

powinny zapewnić skuteczne zarządzanie 

polityką zatrudnienia i polityką społeczną. 

Zainteresowane strony, w tym podmioty 

na szczeblu lokalnym i regionalnym, oraz 

podmioty, których dotyczą róŜne aspekty 

Europy -2020, organy parlamentarne oraz 

partnerzy społeczni powinni aktywnie 

uczestniczyć w procesie opracowywania, 

wdraŜania, monitorowania i oceny tych 

programów, w tym w określaniu celów i 

wskaźników. Państwa członkowskie 

powinny ściśle monitorować wpływ 

społeczny i wpływ na zatrudnienie reform 

wdroŜonych w ramach odnośnych 

krajowych programów reform. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/61 

Poprawka  61 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
w imieniu grupy politycznej S&D 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

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 11 b preambuły (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11b) W procesie tworzenia miejsc pracy i 

integracji rynku pracy państwa 

członkowskie powinny zatem dąŜyć do 

promowania wzrostu podwyŜszającego 

poziom zatrudnienia w oparciu 

podstawowe zasady godnej pracy i „dobrej 

pracy” w postaci propagowanej przez 

MOP. W tych ramach naleŜy 

zagwarantować i wzmocnić równe 

traktowanie i równe wynagrodzenie za 

taką samą pracę w tym samym miejscu 

pracy, zgodnie z zasadami określonymi w 

art. 18 i art. 157 TFUE. NaleŜy zwrócić 

szczególną uwagę na ograniczanie 

ubóstwa wśród rosnącej liczby 

pracujących osób ubogich, a takŜe na 

zwalczanie ubóstwa wśród dzieci. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/62 

Poprawka  62 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
w imieniu grupy politycznej S&D 

 

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 13 c preambuły (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13c) W oparciu o znaczenie polityki 

spójności dla wspierania zatrudnienia i 

integracji społecznej, wspierania 

regionów w walce z trudnościami natury 

społeczno-ekonomicznej oraz 

zmniejszania rozbieŜności, jak równieŜ 

uwzględniania specyfiki regionalnej, 

państwa członkowskie powinny 

współpracować ze sobą w celu 

uporządkowania, uzupełnienia, 

koordynacji i dostosowania ich celów 

krajowych w obrębie ich terytorium i 

między sobą w sposób pozwalający 

zredukować nierówności pomiędzy 

regionami w zakresie rozwoju 

gospodarczego. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/63 

Poprawka  63 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
w imieniu grupy politycznej S&D 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

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 16 a preambuły (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Główne cele wymienione w 

odnośnych wytycznych powinny 

przyświecać państwom członkowskim w 

procesie wyznaczania krajowych celów 

głównych i pobocznych, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na zwiększanie 

zatrudnienia oraz obniŜanie poziomu 

bezrobocia w najsłabszych grupach 

społecznych, w tym wśród ludzi młodych, 

podwyŜszanie poziomu edukacji, 

obniŜanie wskaźnika przerywania nauki 

oraz wydźwiganie ludzi z ubóstwa. Postęp 

w realizacji tych celów głównych i 

pobocznych naleŜy skrupulatnie 

monitorować i dokonywać jego oceny w 

świetle celów Europy-2020 oraz w miarę 

potrzeby dokonywać ich rewizji lub 

wyznaczać dodatkowe cele główne i 

poboczne w miarę przeglądu wytycznych 

dotyczących zatrudnienia. 

Or. en 

 

 


