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Poprawka  2 
Nadja Hirsch 
w imieniu grupy politycznej ALDE 

Csaba İry 
w imieniu grupy politycznej PPE 

 

Projekt rezolucji B7-0275/2012 
Pervenche Berès 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu 

Projekt rezolucji 
Ustęp 25 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. wzywa państwa członkowskie, 

Komisję i Radę, aby w ścisłej współpracy z 

partnerami społecznymi zapewniły 

kaŜdemu młodemu obywatelowi UE 

moŜliwość rozpoczęcia pracy lub odbycia 

szkolenia po upływie maksymalnie 

czteromiesięcznego okresu bezrobocia, 

wprowadzając europejską gwarancję dla 

młodzieŜy, która powinna być prawnie 

egzekwowalna, by rzeczywiście poprawić 

sytuację młodych osób niemających 

zatrudnienia, niekształcących się ani 

nieuczestniczących w szkoleniach, a takŜe 

by stopniowo przezwycięŜać problem 

bezrobocia wśród młodzieŜy w UE; 

podkreśla, Ŝe gwarancja dla młodzieŜy 

wymaga specjalnego wsparcia 

finansowego na szczeblu europejskim, 

szczególnie w państwach członkowskich o 

najwyŜszym poziomie bezrobocia wśród 

osób młodych; 

 

25. wzywa państwa członkowskie, 

Komisję i Radę, aby w ścisłej współpracy z 

partnerami społecznymi wykorzystały 

kaŜdą szansę na zapewnienie kaŜdemu 

młodemu obywatelowi UE moŜliwości 

rozpoczęcia pracy lub odbycia szkolenia po 

upływie maksymalnie czteromiesięcznego 

okresu bezrobocia, wprowadzając 

europejską gwarancję dla młodzieŜy,  

uwaŜa, Ŝe państwa członkowskie powinny 

zapewnić skuteczność prawną gwarancji 

dla młodzieŜy, by rzeczywiście poprawić 

sytuację młodych osób niemających 

zatrudnienia, niekształcących się ani 

nieuczestniczących w szkoleniach, a takŜe 

by stopniowo przezwycięŜać problem 

bezrobocia wśród osób młodych w UE; 

podkreśla, Ŝe gwarancja dla młodzieŜy 

wymaga specjalnego wsparcia 

finansowego na szczeblu europejskim, 

szczególnie w państwach członkowskich o 

najwyŜszym poziomie bezrobocia wśród 

osób młodych; 

 

Or. en 
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Poprawka  3 
Phil Bennion 
w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Projekt rezolucji B7-0275/2012 
Pervenche Berès 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu 

Projekt rezolucji 
Ustęp 5 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. wzywa głowy państw i szefów rządów 

państw UE do przyjęcia „europejskiego 

paktu inwestycyjnego” przed końcem 2012 

r.; uwaŜa, Ŝe taki pakt mógłby znacznie 

ułatwić przestawienie się z podejścia 

ukierunkowanego wyłącznie na 

oszczędności budŜetowe na bardziej 

zrównowaŜone podejście i być dla Europy 

nowym bodźcem umoŜliwiającym jej 

wyjście z kryzysu, o ile będzie uwzględniał 

konkretne zobowiązania na szczeblu 

krajowym i europejskim do inwestowania 

w działania na rzecz trwałego wzrostu 

i tworzenia miejsc pracy w kluczowych 

sektorach, takich jak efektywne 

gospodarowanie zasobami i zarządzanie 

nimi, energie odnawialne, efektywność 

energetyczna czy recykling/ponowne 

wykorzystanie; zwraca uwagę, Ŝe 

dyrektywa w sprawie efektywności 

energetycznej jest konkretnym przykładem 

przepisów europejskich, które mogłyby 

doprowadzić do utworzenia prawie dwóch 

milionów nowych miejsc pracy; 

 

5. wzywa głowy państw i szefów rządów 

państw UE do przyjęcia „europejskiego 

pakietu inwestycyjnego” przed końcem 

2012 r.; uwaŜa, Ŝe taki pakiet mógłby 

pobudzić Europę do wyjścia z kryzysu, o 

ile będzie uwzględniał konkretne 

zobowiązania na szczeblu krajowym i 

europejskim do inwestowania w działania 

na rzecz trwałego wzrostu i tworzenia 

miejsc pracy w kluczowych sektorach, 

takich jak efektywne gospodarowanie 

zasobami i zarządzanie nimi, energie 

odnawialne, efektywność energetyczna czy 

recykling/ponowne wykorzystanie; zwraca 

uwagę, Ŝe dyrektywa w sprawie 

efektywności energetycznej jest 

konkretnym przykładem przepisów 

europejskich, które mogłyby doprowadzić 

do utworzenia prawie dwóch milionów 

nowych miejsc pracy; 

 

Or. en 
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Poprawka  4 
Gesine Meissner 
w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Projekt rezolucji B7-0275/2012 
Pervenche Berès 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu 

Projekt rezolucji 
Ustęp 24 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. podkreśla, Ŝe stan zatrudnienia 

młodych ludzi w duŜej mierze zaleŜy od 

ogólnej sytuacji gospodarczej; podkreśla 

znaczenie wspierania młodych ludzi, 

udzielania im porad i obserwowania 

procesu przechodzenia od kształcenia do 

Ŝycia zawodowego; wzywa Komisję, aby 

wszelkie propozycje działań politycznych 

dotyczące tej dziedziny uzgadniała w 

przyszłości z inicjatywami „Mobilna 

młodzieŜ” i „Szanse dla młodzieŜy”; 

 

24. podkreśla, Ŝe stan zatrudnienia 

młodych ludzi w duŜej mierze zaleŜy od 

ogólnej sytuacji gospodarczej; podkreśla 

znaczenie wspierania młodych ludzi, 

udzielania im porad i obserwowania 

procesu przechodzenia od kształcenia do 

Ŝycia zawodowego; wzywa Komisję, aby 

wszelkie propozycje działań politycznych 

dotyczące tej dziedziny uzgadniała w 

przyszłości z inicjatywami „Mobilna 

młodzieŜ” i „Szanse dla młodzieŜy”; 

wzywa państwa członkowskie do 

rozpoczęcia wymiany dobrych praktyk w 

zakresie walki z bezrobociem wśród osób 

młodych; 

 

Or. en 

 

 


