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Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer, 

Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Younous Omarjee 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0007/2013 
Pervenche Berès 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Gwarancje dla młodzieŜy 

Projekt rezolucji 
Punkt B a preambuły (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, Ŝe bezrobocie wśród 

młodzieŜy ma katastrofalne skutki dla 

wielu społeczeństw w Europie i przyczynia 

się ono do wzrostu poczucia wyobcowania 

ze społeczeństwa wśród młodzieŜy, o czym 

świadczy wzrost przypadków depresji, 

naduŜywania środków uzaleŜniających, 

samobójstw itp.;  mając na uwadze, Ŝe 

bezrobocie zmusza równieŜ młodzieŜ do 

emigracji, przez co rozdziela rodziny i 

pozbawia państwa licznych grup młodych 

ludzi; 

Or. en 
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Poprawka  2 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer, 
Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Younous Omarjee 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0007/2013 

Pervenche Berès 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Gwarancje dla młodzieŜy 

Projekt rezolucji 

Punkt D preambuły 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, Ŝe gwarancje dla 

młodzieŜy przyczyniłyby się do osiągnięcia 

trzech celów strategii Europa 2020, 

mianowicie: zatrudnienie dla 75% 

populacji w wieku 20-64 lat, wskaźnik 

przedwczesnego przerywania nauki poniŜej 

10% oraz co najmniej 20 mln osób 

wydobytych z ubóstwa i wykluczenia 

społecznego; 

D. mając na uwadze, Ŝe prawdziwe 

gwarancje dla młodzieŜy, obejmujące 

program intensywnych inwestycji 

publicznych na rzecz zatrudnienia oraz 

znaczne zwiększenie środków finansowych 

przeznaczonych na system kształcenia, 

byłyby jedynym sposobem osiągnięcia 

celu, jakim jest zatrudnienie dla 75% 

populacji w wieku 20-64 lat, wskaźnik 

przedwczesnego przerywania nauki poniŜej 

10% oraz co najmniej 20 mln osób 

wydobytych z ubóstwa i wykluczenia 

społecznego; 

Or. en 
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Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, 
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Projekt rezolucji B7-0007/2013 

Pervenche Berès 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Gwarancje dla młodzieŜy 

Projekt rezolucji 

Punkt E preambuły 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, Ŝe kryzys 

doprowadził do coraz częstszego 

zatrudniania młodych ludzi na niepewnych 

warunkach – umowach krótkoterminowych 

lub w niepełnym wymiarze czasu pracy 

czy teŜ praktyk bez wynagrodzenia, zbyt 

często zastępujących istniejące miejsca 

pracy; 

E. mając na uwadze, Ŝe kryzys 

doprowadził do coraz częstszego 

zatrudniania młodych ludzi na niepewnych 

warunkach – umowach krótkoterminowych 

lub w niepełnym wymiarze czasu pracy 

czy teŜ praktyk bez wynagrodzenia, zbyt 

często zastępujących istniejące miejsca 

pracy; mając ponadto na uwadze, Ŝe 

wyniki praktyk bez wynagrodzenia są w 

większości przypadków całkowicie 

niezadowalające i nie przyczyniają się do 

długotrwałego zatrudnienia lub 

przydatnego szkolenia;  podkreślając 

zatem konieczność zapewnienia, Ŝe normę 

stanowią oferujące godziwe warunki, stałe 

umowy a takŜe konieczność zapewnienia 

pełnych praw związkowych, będących 

najlepszą gwarancją utrzymania poziomu 

płac i przestrzegania warunków pracy; 

Or. en 
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Projekt rezolucji B7-0007/2013 

Pervenche Berès 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Gwarancje dla młodzieŜy 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. zdecydowanie popiera inicjatywę 

Komisji o zaproponowaniu zalecenia Rady 

w sprawie systemu gwarancji dla 

młodzieŜy; 

1. przyjmuje do wiadomości inicjatywę 

Komisji o zaproponowaniu zalecenia Rady 

w sprawie systemu gwarancji dla 

młodzieŜy; 

Or. en 



 

AM\924058PL.doc  PE503.512v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

14.1.2013 B7-0007/5 

Poprawka  5 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer, 
Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Younous Omarjee 
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Projekt rezolucji B7-0007/2013 

Pervenche Berès 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Gwarancje dla młodzieŜy 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. uwaŜa, Ŝe wniosek przedstawiony przez 

Komisję jest zupełnie niewystarczający do 

rozwiązania problemu bezrobocia wśród 

młodzieŜy i, w celu zaradzenia kryzysowi, 

wzywa do utworzenia opartego na 

inwestycjach publicznych 

ogólnoeuropejskiego programu na rzecz 

rzeczywistych miejsc pracy i postępu 

społecznego; 

Or. en 
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Projekt rezolucji B7-0007/2013 

Pervenche Berès 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Gwarancje dla młodzieŜy 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  2a. zauwaŜa, Ŝe polityka oszczędnościowa 

prowadzona przez rządy krajowe, MFW i 

instytucje UE wpłynęła w sposób 

destrukcyjny na zatrudnienie w Europie; 

podkreśla zatem konieczność 

natychmiastowego zaprzestania tej 

polityki i uruchomienia programów 

inwestycji publicznych, finansowanych za 

pomocą środków uzyskanych z podatku 

progresywnego, np. podatku kapitałowego 

od majątku zgromadzonego przez wielkie 

korporacje, szacowanego na 3 bln EUR, 

aby stworzyć konkretne, godne i 

gwarantujące prawa pracownicze miejsca 

pracy w pełnym wymiarze godzin, 

zarówno dla ludzi młodych, jak i dla 

starszych pracowników; 

Or. en 
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Projekt rezolucji B7-0007/2013 

Pervenche Berès 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Gwarancje dla młodzieŜy 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 b (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

  2b. podkreśla, Ŝe nie naleŜy podnosić 

wieku emerytalnego, tak aby starsi 

pracownicy mogli korzystać z ich prawa 

do emerytury i aby moŜna było tworzyć 

miejsca pracy dla młodych ludzi;  

zauwaŜa równieŜ potrzebę skrócenia czasu 

pracy przy jednoczesnym utrzymaniu 

poziomu wynagrodzenia, co jest sposobem 

na podzielenie dostępnej pracy i 

wyeliminowanie bezrobocia; 

Or. en 
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Projekt rezolucji B7-0007/2013 

Pervenche Berès 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Gwarancje dla młodzieŜy 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zauwaŜa, Ŝe systemowi gwarancji dla 

młodzieŜy powinny towarzyszyć ramy na 

rzecz zapewniania jakości, tak by 

oferowane kształcenie i szkolenie oraz 

miejsca pracy obejmowały odpowiednie 

warunki płacy, warunki zatrudnienia oraz 

spełniały normy bezpieczeństwa i higieny; 

6. zauwaŜa, Ŝe systemowi gwarancji dla 

młodzieŜy powinny towarzyszyć ramy na 

rzecz zapewniania jakości, tak by 

oferowane kształcenie i szkolenie oraz 

miejsca pracy obejmowały uczciwe 

warunki płacy, warunki zatrudnienia, 

prawa związkowe oraz spełniały normy 

bezpieczeństwa i higieny; 

Or. en 
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Projekt rezolucji B7-0007/2013 

Pervenche Berès 
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Gwarancje dla młodzieŜy 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. wzywa państwa członkowskie do 

zreformowania w szczególności 

standardów kształcenia i szkolenia dla osób 

młodych, tak by zwiększać ich szanse 

Ŝyciowe i szanse na rynku pracy; 

8. wzywa państwa członkowskie do 

zreformowania w szczególności 

standardów kształcenia i szkolenia dla osób 

młodych, tak by w istotny sposób 

zwiększyć ich moŜliwości; podkreśla, Ŝe 

kształcenie powinno być dostosowane 

przede wszystkim do zainteresowań i 

ambicji młodzieŜy oraz społeczeństwa jako 

całości, nie zaś do potrzeb duŜych 

przedsiębiorstw; 

Or. en 

 

 

 


