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11.6.2012 B7-0275/12 

Poprawka  12 
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul 

Murphy, Thomas Händel, Gabriele Zimmer 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

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

W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu 

Projekt rezolucji 
Ustęp 1 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje propozycje 

Komisji mające na celu uzupełnienie 

priorytetów w zakresie zatrudnienia, 

określonych w rocznej analizie wzrostu 

gospodarczego, średnioterminowymi 

wytycznymi politycznymi, które pozwolą 

osiągnąć cele określone w strategii 

„Europa 2020”; z zadowoleniem przyjmuje 

szeroki zakres środków przewidzianych w 

pakiecie dotyczącym zatrudnienia i 

popiera zmiany w polityce na rzecz 

tworzenia miejsc pracy, do których od 

dawna nawoływano; apeluje o niezbędne 

inwestycje na rzecz przygotowania „paktu 

inwestycyjnego”, którego celem będzie 

wykorzystanie moŜliwości, jakie dają 

tworzenie miejsc pracy i wzrost, w 

gospodarce ekologicznej, sektorze zdrowia 

i opieki społecznej oraz technologiach 

informacyjno-komunikacyjnych, w 

szczególności inwestycje w kwalifikacje, 

szkolenia i wyŜsze wynagrodzenia; 

1. przyjmuje do wiadomości propozycje 

Komisji mające na celu uzupełnienie 

priorytetów w zakresie zatrudnienia, 

określonych w rocznej analizie wzrostu 

gospodarczego, średnioterminowymi 

wytycznymi politycznymi, które pozwolą 

osiągnąć cele określone w strategii 

„Europa 2020”; podkreśla, Ŝe obecna 

polityka Komisji Europejskiej w ramach 

trojki KE/MFW/EBC, a takŜe środki 

oszczędnościowe oraz neoliberalne 

reformy strukturalne przeprowadzone 

przez wiele państw członkowskich nie 

torują drogi odnowie gospodarczej 

sprzyjającej zatrudnieniu, ale zwiększają 

bezrobocie, gdyŜ likwidują miejsca pracy 

w sektorach publicznym i prywatnym; 

strategie te pogłębiają recesję poprzez 

narzucanie deflacji zarobków oraz 

ograniczanie rokowań zbiorowych i 

dialogu społecznego; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie do zaprzestania 

prowadzenia tej katastrofalnej 

antypracowniczej polityki oraz 

promowania odnowy gospodarczej 

ukierunkowanej na płace; apeluje o 

strategię w zakresie inwestycji 

prowadzonych przez sektor publiczny, a 

takŜe o „pakt inwestycyjny”, którego celem 

będzie wykorzystanie moŜliwości, jakie 

dają tworzenie miejsc pracy i wzrost, w 
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gospodarce ekologicznej, sektorze zdrowia 

i opieki społecznej oraz technologiach 

informacyjno-komunikacyjnych, w 

szczególności inwestycje w kwalifikacje, 

szkolenia i wyŜsze wynagrodzenia; 

 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0275/13 

Poprawka  13 

Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul 
Murphy, Thomas Händel, Gabriele Zimmer 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0275/2012 

Pervenche Berès 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 12a. zdecydowanie krytykuje jednak fakt, 

Ŝe Komisja – w ramach trojki 

KE/MFW/EBC – zmusiła kraje objęte 

programem do zlikwidowania nawet 

połowy ich infrastruktury szpitalnej, w 

wyniku czego tysiące pracowników słuŜby 

zdrowia straciło pracę; stanowczo 

krytykuje fakt, Ŝe w wydanych dla 

poszczególnych krajów projektach zaleceń 

w ramach europejskiego semestru 

Komisja zaŜądała od niektórych państw 

członkowskich ograniczenia wydatków na 

opiekę zdrowotną; podkreśla zatem, Ŝe 

oświadczenia Komisji o wadze zwiększenia 

zatrudnienia w sektorach ochrony 

zdrowia i opieki społecznej nie są 

wiarygodne, poniewaŜ kierunki 

prowadzonej obecnie przez Komisję 

polityki budŜetowej rujnują miejsca pracy 

i redukują podstawowe usługi publiczne w 

tych sektorach; 

 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0275/14 

Poprawka  14 

Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul 
Murphy, Thomas Händel, Gabriele Zimmer 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0275/2012 

Pervenche Berès 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. z zadowoleniem przyjmuje wniosek, w 

którym Komisja podkreśla korzyści 

płynące z określenia minimalnych 

wynagrodzeń na poziomie państw 

członkowskich w celu zwalczania ubóstwa 

osób posiadających pracę i dumpingu 

socjalnego oraz pobudzenia globalnego 

popytu; uwaŜa, Ŝe kaŜda taka propozycja 

musi uwzględniać i szanować krajowe 

praktyki w zakresie rokowań zbiorowych; 

 

15. z zadowoleniem przyjmuje wniosek, w 

którym Komisja podkreśla korzyści 

płynące z określenia minimalnych 

wynagrodzeń na poziomie państw 

członkowskich w celu zwalczania ubóstwa 

osób posiadających pracę i dumpingu 

socjalnego oraz pobudzenia globalnego 

popytu; uwaŜa, Ŝe kaŜda taka propozycja 

musi uwzględniać i szanować krajowe 

praktyki w zakresie rokowań zbiorowych; 

stanowczo krytykuje jednak fakt, Ŝe 

Komisja opowiada się za systemem 

zróŜnicowanych płac minimalnych w celu 

uwzględnienia róŜnic w wynikach 

gospodarczych między poszczególnymi 

regionami i sektorami, lokalnymi 

warunkami na rynku pracy itp., a zatem 

ma na celu stworzenie sposobu na 

obniŜanie płacy minimalnej; stwierdza, Ŝe 

takie podejście osłabi szczególnie systemy 

przewidujące krajową płacę minimalną, 

poniŜej której nie moŜna zejść; stanowczo 

krytykuje fakt, Ŝe w wydanych dla 

poszczególnych krajów zaleceniach 

Komisja domaga się od niektórych państw 

członkowskich obniŜenia płacy 

minimalnej; 
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11.6.2012 B7-0275/15 

Poprawka  15 

Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul 
Murphy, Thomas Händel, Gabriele Zimmer 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0275/2012 

Pervenche Berès 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. podkreśla, Ŝe płaca minimalna musi 

być wystarczająco wysoka, aby zapobiegać 

ubóstwu pracujących; z naciskiem 

przypomina zatem o wielokrotnie 

kierowanych przezeń do Rady i Komisji 

Ŝądaniach dotyczących wyznaczenia celu 

UE w zakresie płacy minimalnej 

(ustawowe układy zbiorowe na szczeblu 

krajowym, regionalnym czy branŜowym) 

przewidującego wynagrodzenie w 

wysokości co najmniej 60% odnośnego 

(krajowego, sektorowego itd.) średniego 

wynagrodzenia, a takŜe dotyczących 

uzgodnienia terminu osiągnięcia tego celu 

przez wszystkie państwa członkowskie; 

 

Or. en 
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11.6.2012 B7-0275/16 

Poprawka  16 

Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Thomas 
Händel, Gabriele Zimmer 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0275/2012 

Pervenche Berès 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 18a. podkreśla, Ŝe wspierane w latach 

2009-2010 przez niektóre państwa 

członkowskie za pośrednictwem systemów 

opieki społecznej środki na rzecz 

krótszego czasu pracy okazały się 

skutecznym sposobem na ograniczenie 

bezrobocia i utrzymanie pracy 

zarobkowej; wzywa UE i państwa 

członkowskie do wspierania 

powszechnego skrócenia czasu pracy bez 

utraty wynagrodzenia przez pracowników 

oraz do tworzenia dodatkowych miejsc 

pracy, aby uniknąć wzrostu obciąŜenia 

pracą; nalega, aby państwa członkowskie 

przyjmowały skuteczne środki mające na 

celu stopniowe odchodzenie od 

nietrwałych i nietypowych form 

zatrudnienia; 

 

Or. en 

 

 


