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Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. zauwaŜa, Ŝe neoliberalne środki, tzw. 

środki oszczędnościowe, które były 

rozszerzane, w szczególności jako element 

tak zwanych krajowych planów reform, 

zarządzania gospodarką i europejskiego 

semestru, przyczyniają się do pogłębienia 

kryzysu społecznego i gospodarczego w 

wielu krajach posiadających słabsze 

gospodarki, co prowadzi do utrudnienia 

warunków Ŝycia dla rodzin klasy 

pracującej, a zwłaszcza dla kobiet i dzieci, 

które są głównymi ofiarami 

zwiększającego się ubóstwa, bezrobocia 

oraz niepewnej i słabo opłacanej pracy; 
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  47a. Podkreśla, Ŝe środki mające na celu 

poprawę bezpieczeństwa poprzez 

likwidowanie niepewności zatrudnienia i 

nietypowych postanowień umownych 

związanych z takimi niepewnymi formami 

zatrudnienia powinny być Ŝywo 

promowane przez państwa członkowskie w 

celu ograniczenia i zmniejszenia 

stosowania nietypowych form 

zatrudnienia; podkreśla, Ŝe wszelkie 

naruszenia powinny być sankcjonowane i 

Ŝe państwa członkowskie muszą zatem 

wprowadzić kombinację pewnych i 

wiarygodnych umów w sprawie 

zatrudnienia, aktywnej i integracyjnej 

polityki rynku pracy, skutecznego uczenia 

się przez całe Ŝycie i wysokiej jakości 

systemów zabezpieczenia społecznego 

wspierających zmiany sytuacji zawodowej; 

środkom tym powinno towarzyszyć jasne 

określenie praw osób bezrobotnych do 

odpowiednich zasiłków oraz 

dostosowanych do potrzeb środków 

słuŜących znalezieniu przez nich wysokiej 

jakości zatrudnienia lub szkolenia i w 

razie potrzeby podwyŜszania umiejętności 

i kompetencji; 
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  67a. podkreśla, Ŝe jeŜeli Europa chce 

wyjść silniejsza z kryzysu gospodarczego, 

stać się bardziej konkurencyjna i spójna, 

osiągnąć wyŜszy poziom wzrostu oraz 

utrzymać systemy opieki społecznej w 

dalszej perspektywie, powinna wspierać 

usługi publiczne o wysokiej jakości, w 

pełni wykorzystując potencjał swojej siły 

roboczej w celu zagwarantowania praw 

pracowników, a takŜe wspierać rokowania 

zbiorowe oraz publiczne oraz powszechne 

publiczne zabezpieczenie społeczne; 
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