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11.6.2012 B7-0275/8 

Poprawka  8 

Alejandro Cercas 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0275/2012 

Pervenche Berès 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. wzywa do większej solidarności w 

ramach systemu podatkowego z myślą o 

zapewnieniu podstawy finansowej 

systemów zabezpieczenia społecznego, co 

przyczyni się do obniŜenia wskaźnika 

ubóstwa i pomoŜe w niwelowaniu 

nierówności; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0275/9 

Poprawka  9 

Alejandro Cercas 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0275/2012 

Pervenche Berès 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. wyraŜa ubolewanie, Ŝe zmiany płac 

nie uwzględniają pozycji konkurencyjnej 

niektórych państw członkowskich; 

podkreśla, Ŝe w całej UE naleŜy nasilić 

skoordynowane rokowania zbiorowe oraz 

Ŝe utrzymanie lub zwiększenie siły 

nabywczej pracowników - szczególnie 

osób o niskich dochodach - powinno być 

postrzegane jako czynnik spójności 

społecznej oraz utrzymania popytu 

wewnętrznego, zwłaszcza w krajach 

posiadających nadwyŜki handlowe; 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0275/10 

Poprawka  10 

Alejandro Cercas 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0275/2012 

Pervenche Berès 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. podkreśla, Ŝe problemu ubóstwa 

pracujących nie naleŜy rozwiązywać 

poprzez uzupełnianie niskich pensji ze 

środków publicznych, ale poprzez 

zagwarantowanie płacy umoŜliwiającej 

godne Ŝycie, wzmacnianie instytucji 

działających na rynku pracy i 

zagwarantowanie równego dostępu do 

wysokiej jakości powszechnych usług 

publicznych i społecznych; 

Or. en 



 

AM\905087PL.doc  PE489.304v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

11.6.2012 B7-0275/11 

Poprawka  11 

Alejandro Cercas 

w imieniu grupy politycznej S&D 

 

Projekt rezolucji B7-0275/2012 

Pervenche Berès 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. jest przekonany, Ŝe naleŜy dostosować 

przepisy prawne dotyczące ochrony 

zatrudnienia, aby zachęcać 

przedsiębiorstwa do tworzenia nowych 

miejsc pracy, sprzyjać większej mobilności 

i rozwijać zdolność dostosowawczą 

rynków pracy oraz pomagać jednocześnie 

w rozwiązywaniu problemu segmentacji 

rynku pracy w całej UE; 

skreślony 

Or. en 

 

 


