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Poprawka 142
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wprowadziły 
krajowe mechanizmy ustalania 
ustawowych wynagrodzeń minimalnych, 
powinny zapewnić skuteczne 
zaangażowanie partnerów społecznych w 
sposób przejrzysty i przewidywalny, 
umożliwiający dostosowanie wynagrodzeń 
w reakcji na zmiany wydajności i 
zapewniający sprawiedliwe wynagrodzenia 
pozwalające na godny poziom życia, 
zwracając szczególną uwagę na grupy o 
niższych i średnich dochodach w celu 
osiągnięcia pozytywnej konwergencji. 
Mechanizmy te powinny uwzględniać 
wyniki gospodarcze w różnych regionach i 
sektorach. Z myślą o ustalaniu płac 
państwa członkowskie powinny wspierać 
dialog społeczny i rokowania zbiorowe. 
Państwa członkowskie i partnerzy 
społeczni powinni, z poszanowaniem 
praktyk krajowych, zapewnić wszystkim 
pracownikom odpowiednie i sprawiedliwe 
wynagrodzenie w drodze układów 
zbiorowych lub odpowiednie ustawowe 
płace minimalne, uwzględniając ich wpływ 
na konkurencyjność, tworzenie miejsc 
pracy i ubóstwo pracujących.

Państwa członkowskie, które wprowadziły 
krajowe mechanizmy ustalania 
ustawowych wynagrodzeń minimalnych, 
powinny zapewnić skuteczne 
zaangażowanie partnerów społecznych w 
sposób przejrzysty i przewidywalny, 
umożliwiający dostosowanie wynagrodzeń 
w reakcji na zmiany wydajności i 
zapewniający sprawiedliwe wynagrodzenia 
pozwalające na godny poziom życia, 
zwracając szczególną uwagę na grupy o 
niższych i średnich dochodach w celu 
osiągnięcia pozytywnej konwergencji, a 
także na osoby i rodziny, które utraciły 
dochody ze względu na konieczność 
sprawowania opieki nad 
niepełnosprawnym członkiem rodziny. 
Mechanizmy te powinny uwzględniać 
wyniki gospodarcze w różnych regionach i 
sektorach. Z myślą o ustalaniu płac 
państwa członkowskie powinny wspierać 
dialog społeczny i rokowania zbiorowe. 
Państwa członkowskie i partnerzy 
społeczni powinni, z poszanowaniem 
praktyk krajowych, zapewnić wszystkim 
pracownikom odpowiednie i sprawiedliwe 
wynagrodzenie w drodze układów 
zbiorowych lub odpowiednie ustawowe 
płace minimalne, uwzględniając ich wpływ 
na konkurencyjność, tworzenie miejsc 
pracy i ubóstwo pracujących.

Or. sk

Poprawka 143
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wprowadziły 
krajowe mechanizmy ustalania 
ustawowych wynagrodzeń minimalnych, 
powinny zapewnić skuteczne 
zaangażowanie partnerów społecznych w 
sposób przejrzysty i przewidywalny, 
umożliwiający dostosowanie wynagrodzeń 
w reakcji na zmiany wydajności i 
zapewniający sprawiedliwe wynagrodzenia 
pozwalające na godny poziom życia, 
zwracając szczególną uwagę na grupy o 
niższych i średnich dochodach w celu 
osiągnięcia pozytywnej konwergencji. 
Mechanizmy te powinny uwzględniać 
wyniki gospodarcze w różnych regionach i 
sektorach. Z myślą o ustalaniu płac 
państwa członkowskie powinny wspierać 
dialog społeczny i rokowania zbiorowe. 
Państwa członkowskie i partnerzy 
społeczni powinni, z poszanowaniem 
praktyk krajowych, zapewnić wszystkim 
pracownikom odpowiednie i sprawiedliwe 
wynagrodzenie w drodze układów 
zbiorowych lub odpowiednie ustawowe 
płace minimalne, uwzględniając ich wpływ 
na konkurencyjność, tworzenie miejsc 
pracy i ubóstwo pracujących.

Państwa członkowskie, które wprowadziły 
krajowe mechanizmy ustalania 
ustawowych wynagrodzeń minimalnych, 
powinny zapewnić skuteczne 
zaangażowanie partnerów społecznych w 
sposób przejrzysty i przewidywalny, 
umożliwiający dostosowanie wynagrodzeń 
w reakcji na zmiany wydajności i 
zapewniający sprawiedliwe wynagrodzenia 
pozwalające na godny poziom życia, 
zwracając szczególną uwagę na grupy o 
niższych i średnich dochodach w celu 
osiągnięcia pozytywnej konwergencji 
społecznej. Mechanizmy te powinny 
uwzględniać wyniki gospodarcze w 
różnych regionach i sektorach. Z myślą o 
ustalaniu płac państwa członkowskie 
powinny wspierać dialog społeczny i 
rokowania zbiorowe. Państwa 
członkowskie i partnerzy społeczni 
powinni, z poszanowaniem praktyk 
krajowych, zapewnić wszystkim 
pracownikom odpowiednie i sprawiedliwe 
wynagrodzenie w drodze układów 
zbiorowych lub odpowiednie ustawowe 
płace minimalne, które umożliwiają 
zagwarantowanie godnego poziomu życia 
oraz zwalczanie niepewności zatrudnienia 
i ubóstwa pracujących, uwzględniając 
wpływ na konkurencyjność, tworzenie 
miejsc pracy i ubóstwo pracujących.

Or. fr

Poprawka 144
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wprowadziły 
krajowe mechanizmy ustalania 
ustawowych wynagrodzeń minimalnych, 
powinny zapewnić skuteczne 
zaangażowanie partnerów społecznych w 
sposób przejrzysty i przewidywalny, 
umożliwiający dostosowanie wynagrodzeń 
w reakcji na zmiany wydajności i 
zapewniający sprawiedliwe wynagrodzenia 
pozwalające na godny poziom życia, 
zwracając szczególną uwagę na grupy o 
niższych i średnich dochodach w celu 
osiągnięcia pozytywnej konwergencji. 
Mechanizmy te powinny uwzględniać 
wyniki gospodarcze w różnych regionach i 
sektorach. Z myślą o ustalaniu płac 
państwa członkowskie powinny wspierać 
dialog społeczny i rokowania zbiorowe. 
Państwa członkowskie i partnerzy 
społeczni powinni, z poszanowaniem 
praktyk krajowych, zapewnić wszystkim 
pracownikom odpowiednie i sprawiedliwe 
wynagrodzenie w drodze układów 
zbiorowych lub odpowiednie ustawowe 
płace minimalne, uwzględniając ich wpływ 
na konkurencyjność, tworzenie miejsc 
pracy i ubóstwo pracujących.

Państwa członkowskie, które wprowadziły 
krajowe mechanizmy ustalania 
ustawowych wynagrodzeń minimalnych, 
powinny zapewnić skuteczne 
zaangażowanie partnerów społecznych w 
sposób przejrzysty i przewidywalny, 
umożliwiający dostosowanie wynagrodzeń 
tak, by przewyższały one granicę ubóstwa 
względnego, i zapewniający sprawiedliwe 
wynagrodzenia pozwalające na godny 
poziom życia, zwracając szczególną uwagę 
na grupy o niższych i średnich dochodach 
w celu osiągnięcia pozytywnej 
konwergencji. Mechanizmy te powinny 
uwzględniać wyniki gospodarcze w 
różnych regionach i sektorach. Z myślą o 
ustalaniu płac państwa członkowskie 
powinny wspierać dialog społeczny i 
rokowania zbiorowe. Państwa 
członkowskie i partnerzy społeczni 
powinni, z poszanowaniem praktyk 
krajowych, zapewnić wszystkim 
pracownikom odpowiednie i sprawiedliwe, 
a w każdym przypadku chroniące przed 
ubóstwem wynagrodzenie w drodze 
układów zbiorowych lub odpowiednie 
ustawowe płace minimalne, uwzględniając 
ich wpływ na konkurencyjność i tworzenie 
miejsc pracy w celu wyeliminowania 
ubóstwa pracujących.

Or. it

Poprawka 145
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wprowadziły 
krajowe mechanizmy ustalania 
ustawowych wynagrodzeń minimalnych, 
powinny zapewnić skuteczne 
zaangażowanie partnerów społecznych w 
sposób przejrzysty i przewidywalny, 
umożliwiający dostosowanie wynagrodzeń 
w reakcji na zmiany wydajności i 
zapewniający sprawiedliwe wynagrodzenia 
pozwalające na godny poziom życia, 
zwracając szczególną uwagę na grupy o 
niższych i średnich dochodach w celu 
osiągnięcia pozytywnej konwergencji. 
Mechanizmy te powinny uwzględniać 
wyniki gospodarcze w różnych regionach i 
sektorach. Z myślą o ustalaniu płac 
państwa członkowskie powinny wspierać 
dialog społeczny i rokowania zbiorowe. 
Państwa członkowskie i partnerzy 
społeczni powinni, z poszanowaniem 
praktyk krajowych, zapewnić wszystkim 
pracownikom odpowiednie i sprawiedliwe 
wynagrodzenie w drodze układów 
zbiorowych lub odpowiednie ustawowe 
płace minimalne, uwzględniając ich wpływ 
na konkurencyjność, tworzenie miejsc 
pracy i ubóstwo pracujących.

Państwa członkowskie, które wprowadziły 
krajowe mechanizmy ustalania 
ustawowych wynagrodzeń minimalnych, 
powinny zapewnić skuteczne 
zaangażowanie partnerów społecznych w 
sposób przejrzysty i przewidywalny, 
umożliwiający sprawiedliwe 
wynagrodzenia pozwalające na godny 
poziom życia, zwracając szczególną uwagę 
na grupy o niższych i średnich dochodach 
w celu osiągnięcia pozytywnej 
konwergencji. Mechanizmy te powinny 
uwzględniać wyniki gospodarcze w 
różnych regionach i sektorach. Państwa 
członkowskie powinny wzmocnić dialog 
społeczny i podjąć działania w celu 
zwiększenia oddziaływania rokowań 
zbiorowych. Państwa członkowskie i 
partnerzy społeczni powinni, z 
poszanowaniem krajowych praktyk i 
systemów stosunków pracy, położyć kres 
dyskryminacji płacowej ze względu na 
wiek lub płeć, lub w odniesieniu do 
określonych kategorii pracowników, oraz 
zapewnić wszystkim pracownikom 
odpowiednie i sprawiedliwe 
wynagrodzenie w drodze układów 
zbiorowych lub godne ustawowe płace 
minimalne, w tym dla osób pracujących na 
podstawie niepewnych form zatrudnienia 
oraz zatrudnionych w sektorze 
publicznym.

Or. en

Poprawka 146
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wprowadziły Państwa członkowskie, które wprowadziły 



AM\1204616PL.docx 7/103 PE650.691v01-00

PL

krajowe mechanizmy ustalania 
ustawowych wynagrodzeń minimalnych, 
powinny zapewnić skuteczne 
zaangażowanie partnerów społecznych w 
sposób przejrzysty i przewidywalny, 
umożliwiający dostosowanie wynagrodzeń 
w reakcji na zmiany wydajności i 
zapewniający sprawiedliwe wynagrodzenia 
pozwalające na godny poziom życia, 
zwracając szczególną uwagę na grupy o 
niższych i średnich dochodach w celu 
osiągnięcia pozytywnej konwergencji. 
Mechanizmy te powinny uwzględniać 
wyniki gospodarcze w różnych regionach i 
sektorach. Z myślą o ustalaniu płac 
państwa członkowskie powinny wspierać 
dialog społeczny i rokowania zbiorowe. 
Państwa członkowskie i partnerzy 
społeczni powinni, z poszanowaniem 
praktyk krajowych, zapewnić wszystkim 
pracownikom odpowiednie i sprawiedliwe 
wynagrodzenie w drodze układów 
zbiorowych lub odpowiednie ustawowe 
płace minimalne, uwzględniając ich wpływ 
na konkurencyjność, tworzenie miejsc 
pracy i ubóstwo pracujących.

krajowe mechanizmy ustalania 
ustawowych wynagrodzeń minimalnych, 
powinny zapewnić skuteczne 
zaangażowanie partnerów społecznych w 
sposób przejrzysty i przewidywalny, 
umożliwiający dostosowanie wynagrodzeń 
w reakcji na zmiany wydajności i 
zapewniający sprawiedliwe wynagrodzenia 
pozwalające na godny poziom życia, 
zwracając szczególną uwagę na grupy o 
niższych i średnich dochodach w celu 
osiągnięcia pozytywnej konwergencji. 
Mechanizmy te powinny uwzględniać 
wyniki gospodarcze w różnych regionach i 
sektorach. Z myślą o ustalaniu płac 
państwa członkowskie powinny wspierać 
dialog społeczny i rokowania zbiorowe. 
Państwa członkowskie lub partnerzy 
społeczni powinni, z poszanowaniem 
praktyk krajowych oraz autonomii 
partnerów społecznych, zapewnić 
wszystkim pracownikom odpowiednie i 
sprawiedliwe wynagrodzenie w drodze 
układów zbiorowych lub odpowiednie 
ustawowe płace minimalne, uwzględniając 
ich wpływ na konkurencyjność, tworzenie 
miejsc pracy i ubóstwo pracujących.

Or. en

Poprawka 147
Anne Sander

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poważne trudności społeczno-gospodarcze 
związane z kryzysem wywołanym 
pandemią COVID-19 ukazały pilną 
potrzebę wzmocnienia koordynacji 
polityki zatrudnienia na szczeblu 
europejskim. Przyszła autonomia 
strategiczna Unii budowana jest już dziś i 
powinna być wspierana przez prężny i 
odporny rynek pracy. Wymaga to podjęcia 
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w perspektywie krótkoterminowej 
zdecydowanych i skoordynowanych 
działań na szczeblu unijnym ze 
szczególnym uwzględnieniem łagodzenia 
długofalowych skutków kryzysu. Z 
udziałem partnerów społecznych należy 
opracować na szczeblu unijnym plan 
naprawczy w dziedzinie zatrudnienia, aby 
złagodzić środki społeczno-gospodarcze 
związane z kryzysem zatrudnienia. Biorąc 
pod uwagę skalę kryzysu, niezbędne jest 
przygotowanie ambitnego planu 
naprawczego, mającego na celu 
utrzymanie miejsc pracy, pobudzanie 
inwestycji oraz wspieranie przedsiębiorstw 
i pracowników. Mobilność pracowników, 
będąca warunkiem prawidłowego 
funkcjonowania rynku pracy, jest zasadą, 
która w czasie kryzysu została naruszona. 
Należy zagwarantować swobodny 
przepływ pracowników przygranicznych, 
aby umożliwić wznowienie działalności 
gospodarczej. Środki mające na celu 
zniesienie ograniczeń powinny być 
wdrażane w sposób skoordynowany, 
ponieważ mają one bezpośredni wpływ na 
regiony przygraniczne. Istotne jest, aby 
przedsiębiorstwa były odpowiednio 
informowane o dostępnych dla nich 
unijnych środkach wsparcia. Fundusze 
unijne mają do odegrania kluczową rolę 
we wspieraniu pracowników oraz 
przekwalifikowaniu pracowników i osób 
poszukujących pracy w tych obszarach 
działalności, w których pojawiły się 
poważne wyzwania społeczno-gospodarcze 
związane z kryzysem. Należy również 
położyć nacisk na nabywanie umiejętności 
i kształcenie. Zapobieganie upadłości 
przedsiębiorstw jest niezbędne dla 
zachowania miejsc pracy i zapewnienia 
trwałego ożywienia gospodarczego. UE 
powinna zatem rozwijać i wzmacniać 
mechanizmy wczesnego ostrzegania w 
celu identyfikowania przedsiębiorstw 
znajdujących się w trudnej sytuacji i 
pomagania im w uniknięciu 
niewypłacalności. W dążeniu do 
wspierania przedsiębiorstw znajdujących 
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się w trudnej sytuacji konieczne jest 
ułatwienie dostępu do finansowania 
przedsiębiorstw. W celu wspierania MŚP, 
które stanowią 99 % przedsiębiorstw w 
Europie, konieczne jest zapewnienie im 
dostępnych instrumentów finansowania, 
w szczególności dzięki podziałowi ryzyka 
między podmioty sektora publicznego i 
prywatnego oraz poprzez finansowanie 
kapitałowe. Strategia dotycząca MŚP 
powinna zapewnić ten łatwy dostęp do 
finansowania, a także udostępniać 
odpowiednie narzędzia do wspierania 
bardzo małych projektów. Ponadto 
konieczne jest unikanie wprowadzania 
wszelkich nowych obciążeń 
administracyjnych lub finansowych dla 
małych przedsiębiorstw, które obecnie 
starają się ratować swoją działalność. 
Wznowieniu działalności gospodarczej 
powinny towarzyszyć środki mające na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników. Państwa 
członkowskie powinny zrobić wszystko, co 
w ich mocy, aby możliwie jak najszybciej 
zapewnić przedsiębiorstwom 
wystarczającą ilość środków ochrony 
sanitarnej niezbędnych do prowadzenia 
przez nie działalności. Aby pobudzić 
lokalną gospodarkę, należy zrobić użytek z 
elastyczności oferowanej przez nowe 
unijne ramy zamówień publicznych, by 
wspierać lokalne przedsiębiorstwa i 
wzmacniać lokalną konsumpcję. Z myślą 
o złagodzeniu na rynku pracy skutków 
kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 
należy zapewnić elastyczność w 
korzystaniu z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych oraz w 
pełni wykorzystać możliwości oferowane 
przez te środki finansowe do wsparcia 
trwałego ożywienia działalności 
gospodarczej w regionach. Przyszłe 
programy unijne, będące obecnie 
przedmiotem negocjacji, powinny 
uwzględniać perspektywę pokryzysową. 
Zasadnicze znaczenie dla ożywienia 
gospodarczego ma pobudzanie 
powstawania dużych, generujących 
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miejsca pracy projektów przemysłowych, 
za pomocą potężnych inwestycji w rozwój 
obszarów doskonałości w kluczowych 
dziedzinach, takich jak sztuczna 
inteligencja. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na ekosystemy przemysłowe 
wskazane w unijnej strategii przemysłowej 
przedstawionej w marcu bieżącego roku.

Or. fr

Poprawka 148
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście kryzysu spowodowanego 
przez COVID-19 państwa członkowskie 
powinny wprowadzić wszelkie niezbędne 
środki wspierające zatrudnienie w celu 
ochrony pracowników i osób 
samozatrudnionych przed ryzykiem 
bezrobocia i utraty dochodów. Należy 
zapewnić pełne zaangażowanie partnerów 
społecznych w określanie i wdrażanie tych 
środków. Środki te powinny obejmować 
m.in. rozszerzenie systemów skróconego 
wymiaru czasu pracy przy zachowaniu 
pełnego wynagrodzenia, zwiększenie 
dopłat do wynagrodzeń i innych form 
wsparcia dochodu, wsparcie finansowe na 
opiekę nad dziećmi i osobami starszymi, 
przedłużenie płatnego zwolnienia 
lekarskiego i płatnego zwolnienia w celu 
sprawowania opieki, ulgi podatkowe i 
zawieszenie zwolnień pracowniczych na 
czas kryzysu. Państwa członkowskie 
powinny zwiększyć wsparcie finansowe i 
ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw 
znajdujących się w kryzysie z powodu 
pandemii COVID-19, aby zapewnić 
utrzymanie poziomu zatrudnienia oraz 
bezpieczeństwo i higienę pracy. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć 
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szczegółowe plany w zakresie inteligentnej 
organizacji pracy, w tym telepracy, aby w 
jak największym stopniu zwiększyć jej 
wykorzystanie oraz określić formy 
ochrony pracowników i warunki 
zatrudnienia w drodze układów 
zbiorowych.

Or. it

Poprawka 149
José Gusmão

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 5 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zapewnić, 
aby pomoc finansowa w ramach 
europejskiego instrumentu tymczasowego 
wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka 
bezrobocia w związku z sytuacją 
nadzwyczajną (SURE) udzielana była 
wyłącznie przedsiębiorstwom 
przestrzegającym stosownego układu 
zbiorowego. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić, aby przedsiębiorstwa 
będące beneficjentami powstrzymały się 
od skupowania akcji własnych lub 
wypłacania dywidend akcjonariuszom 
oraz premii kadrze zarządzającej. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby nie 
udzielano pomocy finansowej 
przedsiębiorstwom zarejestrowanym w 
państwach wymienionych w unijnym 
wykazie jurysdykcji niechętnych 
współpracy do celów podatkowych.

Or. en

Poprawka 150
Margarita de la Pisa Carrión
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście zmian technologicznych i 
środowiskowych oraz zmian 
demograficznych państwa członkowskie 
powinny promować zrównoważony 
rozwój, wydajność, szanse na zatrudnienie 
i kapitał ludzki, wspierając odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w 
ciągu całego życia, reagując na obecne i 
przyszłe potrzeby rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny również 
dostosować swoje systemy kształcenia i 
szkolenia i podejmować odpowiednie 
inwestycje w tym sektorze w celu 
zapewnienia wysokiej jakości edukacji 
włączającej, obejmującej kształcenie i 
szkolenie zawodowe. Powinny 
współpracować z partnerami społecznymi, 
organizatorami kształcenia i szkolenia, 
przedsiębiorstwami oraz pozostałymi 
zainteresowanymi stronami, aby zaradzić 
strukturalnym słabościom systemów 
kształcenia i szkolenia oraz poprawić ich 
jakość i dopasowanie do potrzeb rynku 
pracy, również w celu umożliwienia 
ekologicznej transformacji. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na wyzwania 
związane z zawodem nauczyciela. Systemy 
kształcenia i szkolenia powinny wyposażyć 
wszystkich uczących się w kluczowe 
kompetencje, w tym umiejętności 
podstawowe i cyfrowe, a także 
umiejętności przekrojowe, które powinny 
stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 

W kontekście panującej obecnie 
niepewności oraz mając na uwadze 
znaczenie, jakiego nabiera praca zdalna, 
należy wspierać uczenie się niezbędnych 
umiejętności cyfrowych. Należy dokonać 
niezbędnych inwestycji umożliwiających 
dostęp do internetu i sieci 
szerokopasmowych we wszystkich 
europejskich regionach, w szczególności 
na obszarach wiejskich. Należy również 
wspierać przystosowywanie i 
restrukturyzację przedsiębiorstw, aby 
mogły one sprostać nowym wymogom 
dotyczącym ochrony i bezpieczeństwa. W 
kontekście zmian technologicznych oraz 
wyzwań demograficznych, przy zwracaniu 
szczególnej uwagi na regiony, o których 
mowa w art. 174 TFUE, państwa 
członkowskie powinny promować 
zrównoważony rozwój, wydajność, szanse 
na zatrudnienie i kapitał ludzki, wspierając 
odpowiednią wiedzę, umiejętności i 
kompetencje w ciągu całego życia, 
reagując na obecne i przyszłe potrzeby 
rynku pracy. Państwa członkowskie 
powinny również dostosować swoje 
systemy kształcenia i szkolenia i 
podejmować odpowiednie inwestycje w 
tym sektorze w celu zapewnienia wysokiej 
jakości edukacji włączającej, obejmującej 
kształcenie i szkolenie zawodowe. 
Powinny współpracować z partnerami 
społecznymi, organizatorami kształcenia i 
szkolenia, przedsiębiorstwami oraz 
pozostałymi zainteresowanymi stronami, 
aby zaradzić strukturalnym słabościom 
systemów kształcenia i szkolenia oraz 
poprawić ich jakość i dopasowanie do 
potrzeb rynku pracy. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na wyzwania związane z 
zawodem nauczyciela. Systemy kształcenia 
i szkolenia powinny wyposażyć wszystkich 
uczących się w kluczowe kompetencje, w 
tym umiejętności podstawowe i cyfrowe, a 
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umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 
transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

także umiejętności przekrojowe, które 
powinny stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 
transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

Or. es

Poprawka 151
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście zmian technologicznych i 
środowiskowych oraz zmian 
demograficznych państwa członkowskie 
powinny promować zrównoważony 
rozwój, wydajność, szanse na zatrudnienie 
i kapitał ludzki, wspierając odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w 
ciągu całego życia, reagując na obecne i 
przyszłe potrzeby rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny również 
dostosować swoje systemy kształcenia i 
szkolenia i podejmować odpowiednie 
inwestycje w tym sektorze w celu 
zapewnienia wysokiej jakości edukacji 
włączającej, obejmującej kształcenie i 
szkolenie zawodowe. Powinny 

W kontekście zmian technologicznych i 
środowiskowych oraz zmian 
demograficznych państwa członkowskie 
powinny promować zrównoważony 
rozwój, wydajność, szanse na zatrudnienie 
i kapitał ludzki, wspierając odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w 
ciągu całego życia, reagując na obecne i 
przyszłe potrzeby rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny również 
dostosować swoje systemy kształcenia i 
szkolenia i podejmować odpowiednie 
inwestycje w tym sektorze w celu 
zapewnienia wysokiej jakości edukacji 
włączającej, obejmującej kształcenie i 
szkolenie zawodowe oraz, w stosownych 
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współpracować z partnerami społecznymi, 
organizatorami kształcenia i szkolenia, 
przedsiębiorstwami oraz pozostałymi 
zainteresowanymi stronami, aby zaradzić 
strukturalnym słabościom systemów 
kształcenia i szkolenia oraz poprawić ich 
jakość i dopasowanie do potrzeb rynku 
pracy, również w celu umożliwienia 
ekologicznej transformacji. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na wyzwania 
związane z zawodem nauczyciela. Systemy 
kształcenia i szkolenia powinny wyposażyć 
wszystkich uczących się w kluczowe 
kompetencje, w tym umiejętności 
podstawowe i cyfrowe, a także 
umiejętności przekrojowe, które powinny 
stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 
transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

przypadkach, szkolenie pozaszkolne lub 
udzielane po zakończeniu nauki. Powinny 
współpracować z partnerami społecznymi, 
organizatorami kształcenia i szkolenia, 
przedsiębiorstwami oraz pozostałymi 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami, 
aby zaradzić strukturalnym słabościom 
systemów kształcenia i szkolenia oraz 
określić potrzeby w zakresie rozwoju w ich 
ramach, a także poprawić ich jakość i 
dopasowanie do potrzeb rynku pracy, 
również w celu umożliwienia ekologicznej 
transformacji. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na wyzwania związane z zawodem 
nauczyciela. Systemy kształcenia i 
szkolenia powinny wyposażyć wszystkich 
uczących się w kluczowe kompetencje, w 
szczególności umiejętności podstawowe i 
cyfrowe, a także umiejętności przekrojowe, 
które powinny stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia, oraz powinny przygotować 
nauczycieli do przekazywania tych 
umiejętności uczniom. Państwa 
członkowskie powinny dążyć do 
zapewnienia transferu uprawnień do 
szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez systemy 
przewidywania umiejętności oraz przez 
ciągłe przekwalifikowywanie się i 
podnoszenie umiejętności, z myślą o 
wspieraniu sprawiedliwej i zrównoważonej 
transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

Or. en

Uzasadnienie

Out of school or after school possibilites applying extracurricular tools and complex 
development to foster educational convergence of disadvantaged students have a significant 
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role in providing inclusive education and support to those most in need. According to the 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European 
Social Fund Plus (ESF+) the key competences are: literacy; multilingual; mathematics, 
science, technology and engineering; digital; personal, social and learning to learn; 
citizenship; entrepreneurship; cultural awareness and expression; thus basic, digital and 
entrepreneurial/transversial skills – higlighted in the paragraph – are included in key 
competences. When talking about enabling with key competences, a holistic approach is 
needed – covering also teachers/researchers/staff. We cannot talk about inclusive education 
and traning system if teachers/researchers/staff are left out. Besides reskilling and upskilling, 
also systems for skills anticipation are needed for enabling individuals to choose and take 
part in trainings fitting best the labour market needs, as also highlighted in proposal for a 
Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus 
(ESF+).

Poprawka 152
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście zmian technologicznych i 
środowiskowych oraz zmian 
demograficznych państwa członkowskie 
powinny promować zrównoważony 
rozwój, wydajność, szanse na zatrudnienie 
i kapitał ludzki, wspierając odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w 
ciągu całego życia, reagując na obecne i 
przyszłe potrzeby rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny również 
dostosować swoje systemy kształcenia i 
szkolenia i podejmować odpowiednie 
inwestycje w tym sektorze w celu 
zapewnienia wysokiej jakości edukacji 
włączającej, obejmującej kształcenie i 
szkolenie zawodowe. Powinny 
współpracować z partnerami społecznymi, 
organizatorami kształcenia i szkolenia, 
przedsiębiorstwami oraz pozostałymi 
zainteresowanymi stronami, aby zaradzić 
strukturalnym słabościom systemów 
kształcenia i szkolenia oraz poprawić ich 

W kontekście kryzysu związanego z 
COVID-19, zmian technologicznych i 
środowiskowych oraz zmian 
demograficznych państwa członkowskie 
powinny zapewnić odpowiednie i 
niezwłoczne strategie przystosowawcze 
oraz odpowiednie wsparcie dla osób 
najbardziej odczuwających ich skutki, 
promować zrównoważony rozwój, 
wydajność, szanse na zatrudnienie i kapitał 
ludzki, wspierając odpowiednią wiedzę, 
umiejętności i kompetencje w ciągu całego 
życia, reagując na obecny kryzys i przyszłe 
potrzeby rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny w szczególności 
wdrożyć strategie mające na celu 
wspieranie i zwiększanie udziału kobiet w 
rynku pracy oraz zapewnianie godnych 
warunków pracy osobom wykonującym 
pracę zdalną. Państwa członkowskie 
powinny również dostosować swoje 
systemy kształcenia i szkolenia i 
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jakość i dopasowanie do potrzeb rynku 
pracy, również w celu umożliwienia 
ekologicznej transformacji. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na wyzwania 
związane z zawodem nauczyciela. Systemy 
kształcenia i szkolenia powinny wyposażyć 
wszystkich uczących się w kluczowe 
kompetencje, w tym umiejętności 
podstawowe i cyfrowe, a także 
umiejętności przekrojowe, które powinny 
stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 
transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

podejmować odpowiednie inwestycje w 
tym sektorze w celu zapewnienia wysokiej 
jakości edukacji włączającej, obejmującej 
kształcenie i szkolenie zawodowe. 
Powinny współpracować z partnerami 
społecznymi, organizatorami kształcenia i 
szkolenia, przedsiębiorstwami oraz 
pozostałymi zainteresowanymi stronami, 
aby zaradzić strukturalnym słabościom 
systemów kształcenia i szkolenia oraz 
poprawić ich jakość i dopasowanie do 
potrzeb rynku pracy, również w celu 
umożliwienia ekologicznej transformacji. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
wyzwania związane z zawodem 
nauczyciela. Systemy kształcenia i 
szkolenia powinny wyposażyć wszystkich 
uczących się w kluczowe kompetencje, w 
tym umiejętności podstawowe i cyfrowe, a 
także umiejętności przekrojowe, które 
powinny stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 
transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

Or. en

Poprawka 153
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście zmian technologicznych i 
środowiskowych oraz zmian 
demograficznych państwa członkowskie 
powinny promować zrównoważony 
rozwój, wydajność, szanse na zatrudnienie 
i kapitał ludzki, wspierając odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w 
ciągu całego życia, reagując na obecne i 
przyszłe potrzeby rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny również 
dostosować swoje systemy kształcenia i 
szkolenia i podejmować odpowiednie 
inwestycje w tym sektorze w celu 
zapewnienia wysokiej jakości edukacji 
włączającej, obejmującej kształcenie i 
szkolenie zawodowe. Powinny 
współpracować z partnerami społecznymi, 
organizatorami kształcenia i szkolenia, 
przedsiębiorstwami oraz pozostałymi 
zainteresowanymi stronami, aby zaradzić 
strukturalnym słabościom systemów 
kształcenia i szkolenia oraz poprawić ich 
jakość i dopasowanie do potrzeb rynku 
pracy, również w celu umożliwienia 
ekologicznej transformacji. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na wyzwania 
związane z zawodem nauczyciela. Systemy 
kształcenia i szkolenia powinny wyposażyć 
wszystkich uczących się w kluczowe 
kompetencje, w tym umiejętności 
podstawowe i cyfrowe, a także 
umiejętności przekrojowe, które powinny 
stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 

W kontekście zmian technologicznych i 
środowiskowych oraz zmian 
demograficznych państwa członkowskie 
powinny promować zrównoważony 
rozwój, wydajność, szanse na zatrudnienie 
i kapitał ludzki, wspierając odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w 
ciągu całego życia, reagując na obecne i 
przyszłe potrzeby rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny również 
dostosować swoje systemy kształcenia i 
szkolenia i podejmować odpowiednie 
inwestycje w tym sektorze w celu 
zapewnienia wysokiej jakości edukacji 
włączającej, obejmującej kształcenie i 
szkolenie zawodowe. Powinny 
współpracować z partnerami społecznymi, 
organizatorami kształcenia i szkolenia, 
przedsiębiorstwami oraz pozostałymi 
zainteresowanymi stronami, aby zaradzić 
strukturalnym słabościom systemów 
kształcenia i szkolenia oraz poprawić ich 
jakość i dopasowanie do potrzeb rynku 
pracy, również w celu umożliwienia 
ekologicznej transformacji. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na wyzwania 
związane z zawodem nauczyciela. Systemy 
kształcenia i szkolenia powinny wyposażyć 
wszystkich uczących się w kluczowe 
kompetencje, w tym umiejętności 
podstawowe i cyfrowe, a także 
umiejętności przekrojowe, które powinny 
stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 
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transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy. Państwa członkowskie powinny 
również zapewnić, aby pracodawcy wzięli 
na siebie odpowiedzialność i zapewnili 
pracownikom odpowiedni czas i 
odpowiednie zasoby, aby mogli oni 
uczestniczyć w rozwijaniu kompetencji i 
rozwoju zawodowym.

Or. en

Poprawka 154
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście zmian technologicznych i 
środowiskowych oraz zmian 
demograficznych państwa członkowskie 
powinny promować zrównoważony 
rozwój, wydajność, szanse na zatrudnienie 
i kapitał ludzki, wspierając odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w 
ciągu całego życia, reagując na obecne i 
przyszłe potrzeby rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny również 
dostosować swoje systemy kształcenia i 
szkolenia i podejmować odpowiednie 
inwestycje w tym sektorze w celu 
zapewnienia wysokiej jakości edukacji 
włączającej, obejmującej kształcenie i 
szkolenie zawodowe. Powinny 
współpracować z partnerami społecznymi, 
organizatorami kształcenia i szkolenia, 
przedsiębiorstwami oraz pozostałymi 
zainteresowanymi stronami, aby zaradzić 
strukturalnym słabościom systemów 
kształcenia i szkolenia oraz poprawić ich 
jakość i dopasowanie do potrzeb rynku 
pracy, również w celu umożliwienia 
ekologicznej transformacji. Szczególną 

W kontekście zmian technologicznych i 
związanych z przejściem na neutralną dla 
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym 
oraz zmian demograficznych państwa 
członkowskie powinny promować pełną 
ochronę praw gospodarczych i 
społecznych wszystkich pracowników, 
zrównoważony rozwój środowiska, 
wydajność, stabilność zatrudnienia i 
podnoszenie wartości kapitału ludzkiego, 
wspierając odpowiednią wiedzę, 
umiejętności i kompetencje w ciągu całego 
życia, reagując na obecne i przyszłe 
potrzeby rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny również 
dostosować swoje systemy kształcenia i 
szkolenia i podejmować odpowiednie 
inwestycje w tym sektorze w celu 
zapewnienia wysokiej jakości edukacji 
włączającej, obejmującej kształcenie i 
szkolenie zawodowe. Powinny 
współpracować z partnerami społecznymi, 
organizatorami kształcenia i szkolenia, 
przedsiębiorstwami oraz pozostałymi 
zainteresowanymi stronami, aby zaradzić 
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uwagę należy zwrócić na wyzwania 
związane z zawodem nauczyciela. Systemy 
kształcenia i szkolenia powinny wyposażyć 
wszystkich uczących się w kluczowe 
kompetencje, w tym umiejętności 
podstawowe i cyfrowe, a także 
umiejętności przekrojowe, które powinny 
stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 
transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

strukturalnym słabościom systemów 
kształcenia i szkolenia oraz poprawić ich 
jakość i dopasowanie do potrzeb w 
zakresie zatrudnienia, związanych ze 
sprawiedliwą społecznie szybką 
transformacją w kierunku neutralnej dla 
klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
wyzwania związane z zawodem 
nauczyciela. Systemy kształcenia i 
szkolenia powinny wyposażyć wszystkich 
uczących się w kluczowe kompetencje, w 
tym umiejętności podstawowe i cyfrowe, a 
także umiejętności przekrojowe, które 
powinny stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 
transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

Or. it

Poprawka 155
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście zmian technologicznych i 
środowiskowych oraz zmian 
demograficznych państwa członkowskie 

W kontekście zmian technologicznych i 
środowiskowych oraz zmian 
demograficznych państwa członkowskie 
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powinny promować zrównoważony 
rozwój, wydajność, szanse na zatrudnienie 
i kapitał ludzki, wspierając odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w 
ciągu całego życia, reagując na obecne i 
przyszłe potrzeby rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny również 
dostosować swoje systemy kształcenia i 
szkolenia i podejmować odpowiednie 
inwestycje w tym sektorze w celu 
zapewnienia wysokiej jakości edukacji 
włączającej, obejmującej kształcenie i 
szkolenie zawodowe. Powinny 
współpracować z partnerami społecznymi, 
organizatorami kształcenia i szkolenia, 
przedsiębiorstwami oraz pozostałymi 
zainteresowanymi stronami, aby zaradzić 
strukturalnym słabościom systemów 
kształcenia i szkolenia oraz poprawić ich 
jakość i dopasowanie do potrzeb rynku 
pracy, również w celu umożliwienia 
ekologicznej transformacji. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na wyzwania 
związane z zawodem nauczyciela. Systemy 
kształcenia i szkolenia powinny wyposażyć 
wszystkich uczących się w kluczowe 
kompetencje, w tym umiejętności 
podstawowe i cyfrowe, a także 
umiejętności przekrojowe, które powinny 
stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 
transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

powinny promować zrównoważony 
rozwój, wydajność, szanse na zatrudnienie 
i kapitał ludzki, wspierając odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w 
ciągu całego życia, reagując na obecne i 
przyszłe potrzeby rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny również 
dostosować swoje systemy kształcenia i 
szkolenia i podejmować odpowiednie 
inwestycje w tym sektorze w celu 
zapewnienia wysokiej jakości edukacji 
włączającej, obejmującej kształcenie i 
szkolenie zawodowe. Powinny 
współpracować z partnerami społecznymi, 
organizatorami kształcenia i szkolenia, 
przedsiębiorstwami oraz pozostałymi 
zainteresowanymi stronami, aby zaradzić 
strukturalnym słabościom systemów 
kształcenia i szkolenia oraz poprawić ich 
jakość i dopasowanie do potrzeb rynku 
pracy, również w celu umożliwienia 
ekologicznej transformacji oraz zmian 
technologicznych i cyfrowych 
ukierunkowanych na stosowanie 
rozwiązań wykorzystujących sztuczną 
inteligencję. W związku z tym szczególną 
uwagę należy zwrócić na wyzwania 
związane z zawodem nauczyciela. Systemy 
kształcenia i szkolenia powinny wyposażyć 
wszystkich uczących się w kluczowe 
kompetencje, w tym umiejętności 
podstawowe i cyfrowe, a także 
umiejętności przekrojowe, które powinny 
stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 
transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
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niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

Or. en

Poprawka 156
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście zmian technologicznych i 
środowiskowych oraz zmian 
demograficznych państwa członkowskie 
powinny promować zrównoważony 
rozwój, wydajność, szanse na zatrudnienie 
i kapitał ludzki, wspierając odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w 
ciągu całego życia, reagując na obecne i 
przyszłe potrzeby rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny również 
dostosować swoje systemy kształcenia i 
szkolenia i podejmować odpowiednie 
inwestycje w tym sektorze w celu 
zapewnienia wysokiej jakości edukacji 
włączającej, obejmującej kształcenie i 
szkolenie zawodowe. Powinny 
współpracować z partnerami społecznymi, 
organizatorami kształcenia i szkolenia, 
przedsiębiorstwami oraz pozostałymi 
zainteresowanymi stronami, aby zaradzić 
strukturalnym słabościom systemów 
kształcenia i szkolenia oraz poprawić ich 
jakość i dopasowanie do potrzeb rynku 
pracy, również w celu umożliwienia 
ekologicznej transformacji. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na wyzwania 
związane z zawodem nauczyciela. Systemy 
kształcenia i szkolenia powinny wyposażyć 
wszystkich uczących się w kluczowe 
kompetencje, w tym umiejętności 
podstawowe i cyfrowe, a także 
umiejętności przekrojowe, które powinny 

W kontekście zmian technologicznych i 
środowiskowych oraz zmian 
demograficznych państwa członkowskie 
powinny promować zrównoważony 
rozwój, wydajność, szanse na zatrudnienie 
i kapitał ludzki, wspierając odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w 
ciągu całego życia, reagując na obecne i 
przyszłe potrzeby rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny również 
dostosować swoje systemy kształcenia i 
szkolenia i podejmować odpowiednie 
inwestycje w tym sektorze w celu 
zapewnienia wysokiej jakości edukacji 
włączającej, obejmującej kształcenie i 
szkolenie zawodowe. Powinny 
współpracować z partnerami społecznymi, 
organizatorami kształcenia i szkolenia, 
przedsiębiorstwami oraz pozostałymi 
zainteresowanymi stronami, aby zaradzić 
strukturalnym słabościom systemów 
kształcenia i szkolenia oraz poprawić ich 
jakość i dopasowanie do potrzeb rynku 
pracy, w szczególności w sektorach 
borykających się z długotrwałą luką 
kompetencyjną, również w celu 
umożliwienia ekologicznej transformacji. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
wyzwania związane z zawodem 
nauczyciela. Systemy kształcenia i 
szkolenia powinny wyposażyć wszystkich 
uczących się w kluczowe kompetencje, w 
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stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 
transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

tym umiejętności podstawowe i cyfrowe, a 
także umiejętności przekrojowe, które 
powinny stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 
transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

Or. fr

Poprawka 157
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście zmian technologicznych i 
środowiskowych oraz zmian 
demograficznych państwa członkowskie 
powinny promować zrównoważony 
rozwój, wydajność, szanse na zatrudnienie 
i kapitał ludzki, wspierając odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w 
ciągu całego życia, reagując na obecne i 
przyszłe potrzeby rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny również 
dostosować swoje systemy kształcenia i 
szkolenia i podejmować odpowiednie 
inwestycje w tym sektorze w celu 
zapewnienia wysokiej jakości edukacji 
włączającej, obejmującej kształcenie i 

Biorąc pod uwagę wpływ wybuchu 
epidemii COVID-19, w kontekście zmian 
technologicznych i środowiskowych oraz 
zmian demograficznych państwa 
członkowskie powinny promować 
zrównoważony rozwój, wydajność, szanse 
na zatrudnienie i kapitał ludzki, wspierając 
odpowiednią wiedzę, umiejętności i 
kompetencje w ciągu całego życia, 
reagując na obecne i przyszłe potrzeby 
rynku pracy. Państwa członkowskie 
powinny również dostosować swoje 
systemy kształcenia i szkolenia i 
podejmować odpowiednie inwestycje w 
tym sektorze w celu zapewnienia wysokiej 
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szkolenie zawodowe. Powinny 
współpracować z partnerami społecznymi, 
organizatorami kształcenia i szkolenia, 
przedsiębiorstwami oraz pozostałymi 
zainteresowanymi stronami, aby zaradzić 
strukturalnym słabościom systemów 
kształcenia i szkolenia oraz poprawić ich 
jakość i dopasowanie do potrzeb rynku 
pracy, również w celu umożliwienia 
ekologicznej transformacji. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na wyzwania 
związane z zawodem nauczyciela. Systemy 
kształcenia i szkolenia powinny wyposażyć 
wszystkich uczących się w kluczowe 
kompetencje, w tym umiejętności 
podstawowe i cyfrowe, a także 
umiejętności przekrojowe, które powinny 
stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 
transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

jakości edukacji włączającej, obejmującej 
kształcenie i szkolenie zawodowe. 
Powinny współpracować z partnerami 
społecznymi, organizatorami kształcenia i 
szkolenia, przedsiębiorstwami oraz 
pozostałymi zainteresowanymi stronami, 
aby zaradzić strukturalnym słabościom 
systemów kształcenia i szkolenia oraz 
poprawić ich jakość i dopasowanie do 
potrzeb rynku pracy, również w celu 
umożliwienia ekologicznej transformacji. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
wyzwania związane z zawodem 
nauczyciela. Systemy kształcenia i 
szkolenia powinny wyposażyć wszystkich 
uczących się w kluczowe kompetencje, w 
tym umiejętności podstawowe i cyfrowe, a 
także umiejętności przekrojowe, które 
powinny stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 
transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

Or. pl

Poprawka 158
Anne Sander

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście zmian technologicznych i 
środowiskowych oraz zmian 
demograficznych państwa członkowskie 
powinny promować zrównoważony 
rozwój, wydajność, szanse na zatrudnienie 
i kapitał ludzki, wspierając odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w 
ciągu całego życia, reagując na obecne i 
przyszłe potrzeby rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny również 
dostosować swoje systemy kształcenia i 
szkolenia i podejmować odpowiednie 
inwestycje w tym sektorze w celu 
zapewnienia wysokiej jakości edukacji 
włączającej, obejmującej kształcenie i 
szkolenie zawodowe. Powinny 
współpracować z partnerami społecznymi, 
organizatorami kształcenia i szkolenia, 
przedsiębiorstwami oraz pozostałymi 
zainteresowanymi stronami, aby zaradzić 
strukturalnym słabościom systemów 
kształcenia i szkolenia oraz poprawić ich 
jakość i dopasowanie do potrzeb rynku 
pracy, również w celu umożliwienia 
ekologicznej transformacji. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na wyzwania 
związane z zawodem nauczyciela. Systemy 
kształcenia i szkolenia powinny wyposażyć 
wszystkich uczących się w kluczowe 
kompetencje, w tym umiejętności 
podstawowe i cyfrowe, a także 
umiejętności przekrojowe, które powinny 
stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 

W kontekście zmian technologicznych i 
środowiskowych, zmian demograficznych i 
kryzysu społeczno-gospodarczego 
wywołanego pandemią COVID-19 
państwa członkowskie powinny promować 
zrównoważony rozwój, wydajność, szanse 
na zatrudnienie i kapitał ludzki, wspierając 
odpowiednią wiedzę, umiejętności i 
kompetencje w ciągu całego życia, 
reagując na obecne i przyszłe potrzeby 
rynku pracy. Państwa członkowskie 
powinny również dostosować swoje 
systemy kształcenia i szkolenia i 
podejmować odpowiednie inwestycje w 
tym sektorze w celu zapewnienia wysokiej 
jakości edukacji włączającej, obejmującej 
kształcenie i szkolenie zawodowe. 
Powinny współpracować z partnerami 
społecznymi, organizatorami kształcenia i 
szkolenia, przedsiębiorstwami oraz 
pozostałymi zainteresowanymi stronami, 
aby zaradzić strukturalnym słabościom 
systemów kształcenia i szkolenia oraz 
poprawić ich jakość i dopasowanie do 
potrzeb rynku pracy, również w celu 
umożliwienia ekologicznej transformacji. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
wyzwania związane z zawodem 
nauczyciela. Systemy kształcenia i 
szkolenia powinny wyposażyć wszystkich 
uczących się w kluczowe kompetencje, w 
tym umiejętności podstawowe i cyfrowe, a 
także umiejętności przekrojowe, które 
powinny stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
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transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

sprawiedliwej i zrównoważonej 
transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

Or. fr

Poprawka 159
Guido Reil

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście zmian technologicznych i 
środowiskowych oraz zmian 
demograficznych państwa członkowskie 
powinny promować zrównoważony 
rozwój, wydajność, szanse na zatrudnienie 
i kapitał ludzki, wspierając odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w 
ciągu całego życia, reagując na obecne i 
przyszłe potrzeby rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny również 
dostosować swoje systemy kształcenia i 
szkolenia i podejmować odpowiednie 
inwestycje w tym sektorze w celu 
zapewnienia wysokiej jakości edukacji 
włączającej, obejmującej kształcenie i 
szkolenie zawodowe. Powinny 
współpracować z partnerami społecznymi, 
organizatorami kształcenia i szkolenia, 
przedsiębiorstwami oraz pozostałymi 
zainteresowanymi stronami, aby zaradzić 
strukturalnym słabościom systemów 
kształcenia i szkolenia oraz poprawić ich 
jakość i dopasowanie do potrzeb rynku 
pracy, również w celu umożliwienia 
ekologicznej transformacji. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na wyzwania 
związane z zawodem nauczyciela. Systemy 
kształcenia i szkolenia powinny wyposażyć 
wszystkich uczących się w kluczowe 
kompetencje, w tym umiejętności 

W kontekście zmian technologicznych i 
środowiskowych oraz zmian 
demograficznych państwa członkowskie 
powinny promować zrównoważony 
rozwój, wydajność, szanse na zatrudnienie 
i kapitał ludzki, wspierając odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w 
ciągu całego życia, reagując na obecne i 
przyszłe potrzeby rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny również 
dostosować swoje systemy kształcenia i 
szkolenia i podejmować odpowiednie 
inwestycje w tym sektorze w celu 
zapewnienia wysokiej jakości edukacji 
włączającej, obejmującej kształcenie i 
szkolenie zawodowe. Powinny 
współpracować z partnerami społecznymi, 
organizatorami kształcenia i szkolenia, 
przedsiębiorstwami oraz pozostałymi 
zainteresowanymi stronami, aby zaradzić 
strukturalnym słabościom systemów 
kształcenia i szkolenia oraz poprawić ich 
jakość i dopasowanie do potrzeb rynku 
pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na wyzwania związane z zawodem 
nauczyciela. Systemy kształcenia i 
szkolenia powinny wyposażyć wszystkich 
uczących się w kluczowe kompetencje, w 
tym umiejętności podstawowe i cyfrowe, a 
także umiejętności przekrojowe, które 
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podstawowe i cyfrowe, a także 
umiejętności przekrojowe, które powinny 
stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 
transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

powinny stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 
transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

Or. de

Poprawka 160
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście zmian technologicznych i 
środowiskowych oraz zmian 
demograficznych państwa członkowskie 
powinny promować zrównoważony 
rozwój, wydajność, szanse na zatrudnienie 
i kapitał ludzki, wspierając odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w 
ciągu całego życia, reagując na obecne i 
przyszłe potrzeby rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny również 
dostosować swoje systemy kształcenia i 
szkolenia i podejmować odpowiednie 
inwestycje w tym sektorze w celu 

W kontekście zmian technologicznych i 
środowiskowych oraz zmian 
demograficznych państwa członkowskie 
powinny promować zrównoważony 
rozwój, wydajność, szanse na zatrudnienie 
i kapitał ludzki, wspierając odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w 
ciągu całego życia, reagując na obecne i 
przyszłe potrzeby rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny również 
dostosować swoje systemy kształcenia i 
szkolenia i podejmować odpowiednie 
inwestycje w tym sektorze w celu 
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zapewnienia wysokiej jakości edukacji 
włączającej, obejmującej kształcenie i 
szkolenie zawodowe. Powinny 
współpracować z partnerami społecznymi, 
organizatorami kształcenia i szkolenia, 
przedsiębiorstwami oraz pozostałymi 
zainteresowanymi stronami, aby zaradzić 
strukturalnym słabościom systemów 
kształcenia i szkolenia oraz poprawić ich 
jakość i dopasowanie do potrzeb rynku 
pracy, również w celu umożliwienia 
ekologicznej transformacji. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na wyzwania 
związane z zawodem nauczyciela. Systemy 
kształcenia i szkolenia powinny wyposażyć 
wszystkich uczących się w kluczowe 
kompetencje, w tym umiejętności 
podstawowe i cyfrowe, a także 
umiejętności przekrojowe, które powinny 
stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym, w stosownych 
przypadkach, poprzez indywidualne konta 
edukacyjne. Powinny one umożliwiać 
każdemu przewidywanie i lepsze 
dostosowanie się do potrzeb rynku pracy, 
w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 
transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

zapewnienia wysokiej jakości edukacji 
włączającej i dostępnej dla wszystkich, 
obejmującej kształcenie i szkolenie 
zawodowe. Powinny współpracować z 
partnerami społecznymi, organizatorami 
kształcenia i szkolenia, przedsiębiorstwami 
oraz pozostałymi zainteresowanymi 
stronami, aby zaradzić strukturalnym 
słabościom systemów kształcenia i 
szkolenia oraz poprawić ich jakość i 
dopasowanie do potrzeb rynku pracy, 
również w celu umożliwienia 
transformacji ekologicznej i cyfrowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
wyzwania związane z zawodem 
nauczyciela. Systemy kształcenia i 
szkolenia powinny wyposażyć wszystkich 
uczących się w kluczowe kompetencje, w 
tym umiejętności podstawowe i cyfrowe, a 
także umiejętności przekrojowe, które 
powinny stać się podstawą zdolności 
przystosowania się w późniejszym okresie 
życia. Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zapewnienia transferu uprawnień 
do szkoleń w przypadku zmian w karierze 
zawodowej, w tym poprzez indywidualne 
konta edukacyjne. Powinny one 
umożliwiać każdemu przewidywanie i 
lepsze dostosowanie się do potrzeb rynku 
pracy, w szczególności poprzez ciągłe 
przekwalifikowywanie się i podnoszenie 
umiejętności, z myślą o wspieraniu 
sprawiedliwej i zrównoważonej 
transformacji dla wszystkich, poprawy 
wyników społecznych, eliminowaniu 
niedoborów na rynku pracy i poprawie 
ogólnej odporności gospodarki na 
wstrząsy.

Or. fr

Poprawka 161
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pandemia wywołana koronawirusem 
uwidacznia zapotrzebowanie na odporne 
systemy opieki zdrowotnej, złożone z 
odpowiednio wyszkolonych 
profesjonalistów dysponujących 
niezbędnymi środkami ochrony 
umożliwiającymi im wykonywanie pracy 
w sposób bezpieczny dla nich samych oraz 
dla pacjentów pozostających pod ich 
opieką. Należy również uwzględnić trud 
oraz wartość społeczną pracowników 
opieki, w tym personelu pomocniczego, 
oraz zapewnić im specjalne szkolenia w 
miejscu pracy, w tym w dziedzinie geriatrii 
i opieki długoterminowej.

Or. es

Poprawka 162
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny wspierać 
równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo wczesnej 
edukacji. Powinny one przyczyniać się do 
podnoszenia ogólnego poziomu 
wykształcenia, zmniejszania liczby 
młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 

Państwa członkowskie powinny wspierać 
równe szanse dla wszystkich, eliminując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
powszechny dostęp do dobrej jakościowo 
wczesnej edukacji. Powinny one 
przyczyniać się do podnoszenia ogólnego 
poziomu wykształcenia, zmniejszania 
liczby młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 
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społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 
powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), zarówno na etapie średniego 
poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, poprawić monitorowanie i 
prognozowanie zapotrzebowania na 
umiejętności, zwiększyć widoczność i 
porównywalność umiejętności, w tym 
nabytych za granicą, oraz poprawić 
możliwości uznawania i walidacji 
umiejętności i kompetencji nabytych poza 
systemem formalnego kształcenia i 
szkolenia. Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć ofertę elastycznych formuł 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
zawodowego, ulepszyć ją oraz 
doprowadzić do jej szerszego 
wykorzystywania. Państwa członkowskie 
powinny również wspierać osoby dorosłe o 
niskich umiejętnościach zawodowych w 
utrzymywaniu ich szans na zatrudnienie 
oraz w rozwijaniu tych szans w 
perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności.

społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 
powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), zarówno na etapie średniego 
poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, w tym w zakresie 
sprawiedliwej społecznie szybkiej 
transformacji w kierunku neutralnej dla 
klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym, 
poprawić monitorowanie i prognozowanie 
zapotrzebowania na umiejętności, 
zwiększyć widoczność i porównywalność 
umiejętności, w tym nabytych za granicą, 
oraz poprawić możliwości uznawania i 
walidacji umiejętności i kompetencji 
nabytych poza systemem formalnego 
kształcenia i szkolenia. Państwa 
członkowskie powinny zwiększyć ofertę 
elastycznych formuł ustawicznego 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
ulepszyć ją oraz doprowadzić do jej 
szerszego wykorzystywania. Państwa 
członkowskie powinny również wspierać 
dostęp osób dorosłych o niskich 
umiejętnościach zawodowych do 
stabilnych miejsc pracy wysokiej jakości, 
zwiększając dostęp do wysokiej jakości 
możliwości uczenia się oraz zachęcając do 
korzystania z nich, poprzez realizację 
ścieżek poprawy umiejętności 
obejmujących ocenę umiejętności, ofertę 
kształcenia i szkolenia odpowiadającą 
możliwościom na rynku pracy oraz 
walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności. W związku z pandemią 
COVID-19 państwa członkowskie 
powinny przyjąć niezbędne środki w celu 
poprawy nauczania i szkolenia na 
odległość, zapewniając ich dostępność dla 
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wszystkich i w pełni uwzględniając 
potrzeby osób niepełnosprawnych.

Or. it

Poprawka 163
Anne Sander

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny wspierać 
równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo wczesnej 
edukacji. Powinny one przyczyniać się do 
podnoszenia ogólnego poziomu 
wykształcenia, zmniejszania liczby 
młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 
powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), zarówno na etapie średniego 
poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, poprawić monitorowanie i 

Państwa członkowskie powinny wspierać 
równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo wczesnej 
edukacji. Powinny one przyczyniać się do 
podnoszenia ogólnego poziomu 
wykształcenia, zmniejszania liczby 
młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 
powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), zarówno na etapie średniego 
poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, poprawić monitorowanie i 
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prognozowanie zapotrzebowania na 
umiejętności, zwiększyć widoczność i 
porównywalność umiejętności, w tym 
nabytych za granicą, oraz poprawić 
możliwości uznawania i walidacji 
umiejętności i kompetencji nabytych poza 
systemem formalnego kształcenia i 
szkolenia. Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć ofertę elastycznych formuł 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
zawodowego, ulepszyć ją oraz 
doprowadzić do jej szerszego 
wykorzystywania. Państwa członkowskie 
powinny również wspierać osoby dorosłe o 
niskich umiejętnościach zawodowych w 
utrzymywaniu ich szans na zatrudnienie 
oraz w rozwijaniu tych szans w 
perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności.

prognozowanie zapotrzebowania na 
umiejętności, zwiększyć widoczność i 
porównywalność umiejętności, w tym 
nabytych za granicą, oraz poprawić 
możliwości uznawania i walidacji 
umiejętności i kompetencji nabytych poza 
systemem formalnego kształcenia i 
szkolenia. Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć ofertę elastycznych formuł 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
zawodowego, ulepszyć ją oraz 
doprowadzić do jej szerszego 
wykorzystywania. Państwa członkowskie 
powinny również wspierać osoby dorosłe o 
niskich umiejętnościach zawodowych w 
utrzymywaniu ich szans na zatrudnienie 
oraz w rozwijaniu tych szans w 
perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności.

Państwa członkowskie powinny zachęcać 
młodych ludzi do uczestnictwa w unijnym 
programie ERASMUS+, w tym młodych 
przedsiębiorców, aby mogli oni poznać 
innych, bardziej doświadczonych 
przedsiębiorców i aby w ten sposób 
promować wymianę praktyk i 
doświadczeń.

Or. fr

Poprawka 164
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny wspierać Państwa członkowskie powinny wspierać 
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równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo wczesnej 
edukacji. Powinny one przyczyniać się do 
podnoszenia ogólnego poziomu 
wykształcenia, zmniejszania liczby 
młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 
powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), zarówno na etapie średniego 
poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, poprawić monitorowanie i 
prognozowanie zapotrzebowania na 
umiejętności, zwiększyć widoczność i 
porównywalność umiejętności, w tym 
nabytych za granicą, oraz poprawić 
możliwości uznawania i walidacji 
umiejętności i kompetencji nabytych poza 
systemem formalnego kształcenia i 
szkolenia. Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć ofertę elastycznych formuł 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
zawodowego, ulepszyć ją oraz 
doprowadzić do jej szerszego 
wykorzystywania. Państwa członkowskie 
powinny również wspierać osoby dorosłe o 
niskich umiejętnościach zawodowych w 
utrzymywaniu ich szans na zatrudnienie 

równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo i włączającej 
wczesnej edukacji. Powinny one 
przyczyniać się do podnoszenia ogólnego 
poziomu wykształcenia, zmniejszania 
liczby młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 
powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM) przez upowszechnianie 
zainteresowania tymi dziedzinami wśród 
kobiet i dziewcząt, zarówno na etapie 
średniego poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, poprawić monitorowanie i 
prognozowanie zapotrzebowania na 
umiejętności, zwiększyć widoczność i 
porównywalność umiejętności, w tym 
nabytych za granicą, oraz poprawić 
możliwości uznawania i walidacji 
umiejętności i kompetencji nabytych poza 
systemem formalnego kształcenia i 
szkolenia, np. w ramach wolontariatu w 
trzecim sektorze. Państwa członkowskie 
powinny zwiększyć ofertę elastycznych 
formuł ustawicznego kształcenia i 
szkolenia zawodowego, ulepszyć ją oraz 
doprowadzić do jej szerszego 
wykorzystywania. Państwa członkowskie 



AM\1204616PL.docx 33/103 PE650.691v01-00

PL

oraz w rozwijaniu tych szans w 
perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności.

powinny również wspierać osoby dorosłe o 
niskich umiejętnościach zawodowych w 
utrzymywaniu ich szans na zatrudnienie 
oraz w rozwijaniu tych szans w 
perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i oficjalne uznawanie 
nabytych umiejętności, w tym umiejętności 
nabytych w ramach uczenia się 
nieformalnego lub opieki nad dzieckiem 
lub niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Or. sk

Poprawka 165
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny wspierać 
równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo wczesnej 
edukacji. Powinny one przyczyniać się do 
podnoszenia ogólnego poziomu 
wykształcenia, zmniejszania liczby 
młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 

Państwa członkowskie powinny wspierać 
równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo wczesnej 
edukacji. Powinny one przyczyniać się do 
podnoszenia ogólnego poziomu 
wykształcenia, zmniejszania liczby 
młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
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nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 
powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), zarówno na etapie średniego 
poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, poprawić monitorowanie i 
prognozowanie zapotrzebowania na 
umiejętności, zwiększyć widoczność i 
porównywalność umiejętności, w tym 
nabytych za granicą, oraz poprawić 
możliwości uznawania i walidacji 
umiejętności i kompetencji nabytych poza 
systemem formalnego kształcenia i 
szkolenia. Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć ofertę elastycznych formuł 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
zawodowego, ulepszyć ją oraz 
doprowadzić do jej szerszego 
wykorzystywania. Państwa członkowskie 
powinny również wspierać osoby dorosłe o 
niskich umiejętnościach zawodowych w 
utrzymywaniu ich szans na zatrudnienie 
oraz w rozwijaniu tych szans w 
perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności.

nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 
powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), zarówno na etapie średniego 
poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, poprawić monitorowanie i 
prognozowanie zapotrzebowania na 
umiejętności, zwiększyć widoczność i 
porównywalność umiejętności, w tym 
nabytych za granicą, oraz zapewnić 
uznawanie, walidację i akredytację 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
nabytych poza systemem formalnego 
kształcenia i szkolenia. Państwa 
członkowskie powinny zwiększyć ofertę 
elastycznych formuł ustawicznego 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
ulepszyć ją oraz doprowadzić do jej 
szerszego wykorzystywania. Państwa 
członkowskie powinny również dokonać 
inwestycji w miejsca pracy i systemy 
ochrony socjalnej dla osób niezdolnych do 
zmiany kwalifikacji, wspierać osoby 
dorosłe o niskich umiejętnościach 
zawodowych w utrzymywaniu ich szans na 
zatrudnienie oraz w rozwijaniu tych szans 
w perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności. Należy zapewnić prawo do 
płatnego urlopu szkoleniowego.
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Or. en

Poprawka 166
Anne Sander

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny wspierać 
równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo wczesnej 
edukacji. Powinny one przyczyniać się do 
podnoszenia ogólnego poziomu 
wykształcenia, zmniejszania liczby 
młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 
powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), zarówno na etapie średniego 
poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, poprawić monitorowanie i 
prognozowanie zapotrzebowania na 
umiejętności, zwiększyć widoczność i 
porównywalność umiejętności, w tym 

Państwa członkowskie powinny wspierać 
równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo wczesnej 
edukacji. Powinny one przyczyniać się do 
podnoszenia ogólnego poziomu 
wykształcenia, zmniejszania liczby 
młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 
powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), zarówno na etapie średniego 
poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, poprawić monitorowanie i 
prognozowanie zapotrzebowania na 
umiejętności, zwiększyć widoczność i 
porównywalność umiejętności, w tym 
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nabytych za granicą, oraz poprawić 
możliwości uznawania i walidacji 
umiejętności i kompetencji nabytych poza 
systemem formalnego kształcenia i 
szkolenia. Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć ofertę elastycznych formuł 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
zawodowego, ulepszyć ją oraz 
doprowadzić do jej szerszego 
wykorzystywania. Państwa członkowskie 
powinny również wspierać osoby dorosłe o 
niskich umiejętnościach zawodowych w 
utrzymywaniu ich szans na zatrudnienie 
oraz w rozwijaniu tych szans w 
perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności.

nabytych za granicą, oraz poprawić 
możliwości uznawania i walidacji 
umiejętności i kompetencji nabytych poza 
systemem formalnego kształcenia i 
szkolenia. Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć ofertę elastycznych formuł 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
zawodowego, ulepszyć ją oraz 
doprowadzić do jej szerszego 
wykorzystywania. Państwa członkowskie 
powinny promować naukę kilku języków 
urzędowych UE. Państwa członkowskie 
powinny również wspierać osoby dorosłe o 
niskich umiejętnościach zawodowych w 
utrzymywaniu ich szans na zatrudnienie 
oraz w rozwijaniu tych szans w 
perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności.

Or. fr

Poprawka 167
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny wspierać 
równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo wczesnej 
edukacji. Powinny one przyczyniać się do 
podnoszenia ogólnego poziomu 
wykształcenia, zmniejszania liczby 
młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 

Państwa członkowskie powinny wspierać 
równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo wczesnej 
edukacji. Powinny one przyczyniać się do 
podnoszenia ogólnego poziomu 
wykształcenia, zmniejszania liczby 
młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
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kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 
powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), zarówno na etapie średniego 
poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, poprawić monitorowanie i 
prognozowanie zapotrzebowania na 
umiejętności, zwiększyć widoczność i 
porównywalność umiejętności, w tym 
nabytych za granicą, oraz poprawić 
możliwości uznawania i walidacji 
umiejętności i kompetencji nabytych poza 
systemem formalnego kształcenia i 
szkolenia. Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć ofertę elastycznych formuł 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
zawodowego, ulepszyć ją oraz 
doprowadzić do jej szerszego 
wykorzystywania. Państwa członkowskie 
powinny również wspierać osoby dorosłe o 
niskich umiejętnościach zawodowych w 
utrzymywaniu ich szans na zatrudnienie 
oraz w rozwijaniu tych szans w 
perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 

kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 
powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), zarówno na etapie średniego 
poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, wzmocnić systemy dualne i 
oparte na współpracy w zakresie 
kształcenia zawodowego, poprawić 
monitorowanie i prognozowanie 
zapotrzebowania na umiejętności, 
zwiększyć widoczność i porównywalność 
umiejętności, w tym nabytych za granicą, 
oraz poprawić możliwości uznawania i 
walidacji umiejętności i kompetencji 
nabytych zarówno w ramach systemu 
formalnego kształcenia i szkolenia, jak i 
poza nim. Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć ofertę elastycznych formuł 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
zawodowego, ulepszyć ją oraz 
doprowadzić do jej szerszego 
wykorzystywania. Państwa członkowskie 
powinny również wspierać osoby dorosłe o 
niskich umiejętnościach zawodowych w 
utrzymywaniu ich szans na zatrudnienie 
oraz w rozwijaniu tych szans w 
perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
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umiejętności. odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności.

Or. en

Uzasadnienie

Środowisko w niekorzystnej sytuacji nie obejmuje jedynie osób o niskich umiejętnościach 
zawodowych, ale także osoby zdecydowane podjąć kształcenie, lecz pozbawione możliwości 
udziału w szkoleniach, niezależnie od kwalifikacji. W związku z tym proponujemy dokonać 
również wyraźniejszego podziału obu grup w tekście. Szkolnictwo wyższe ściśle współpracuje 
z rynkiem pracy za pomocą modeli systemu dualnego i opartego na współpracy w zakresie 
kształcenia zawodowego. Walidacja i uznawanie obejmują zarówno uczenie się formalne, jak 
i nieformalne.

Poprawka 168
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny wspierać 
równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo wczesnej 
edukacji. Powinny one przyczyniać się do 
podnoszenia ogólnego poziomu 
wykształcenia, zmniejszania liczby 
młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 
powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 

Państwa członkowskie powinny wspierać 
równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo wczesnej 
edukacji. Powinny one przyczyniać się do 
podnoszenia ogólnego poziomu 
wykształcenia, zmniejszania liczby 
młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, a także panujące 
stereotypy związane z płcią, państwa 
członkowskie powinny upowszechniać 
uczenie się oparte na pracy w ramach 
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skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), zarówno na etapie średniego 
poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, poprawić monitorowanie i 
prognozowanie zapotrzebowania na 
umiejętności, zwiększyć widoczność i 
porównywalność umiejętności, w tym 
nabytych za granicą, oraz poprawić 
możliwości uznawania i walidacji 
umiejętności i kompetencji nabytych poza 
systemem formalnego kształcenia i 
szkolenia. Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć ofertę elastycznych formuł 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
zawodowego, ulepszyć ją oraz 
doprowadzić do jej szerszego 
wykorzystywania. Państwa członkowskie 
powinny również wspierać osoby dorosłe o 
niskich umiejętnościach zawodowych w 
utrzymywaniu ich szans na zatrudnienie 
oraz w rozwijaniu tych szans w 
perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności.

systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego (w tym poprzez skuteczne 
przygotowanie zawodowe wysokiej 
jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), zarówno na etapie średniego 
poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, poprawić monitorowanie i 
prognozowanie zapotrzebowania na 
umiejętności, zwiększyć widoczność i 
porównywalność umiejętności, w tym 
nabytych za granicą, oraz poprawić 
możliwości uznawania i walidacji 
umiejętności i kompetencji nabytych poza 
systemem formalnego kształcenia i 
szkolenia. Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć ofertę elastycznych formuł 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
zawodowego, ulepszyć ją oraz 
doprowadzić do jej szerszego 
wykorzystywania. Państwa członkowskie 
powinny również wspierać osoby dorosłe o 
niskich umiejętnościach zawodowych w 
utrzymywaniu ich szans na zatrudnienie 
oraz w rozwijaniu tych szans w 
perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności.

Or. en

Poprawka 169
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom



PE650.691v01-00 40/103 AM\1204616PL.docx

PL

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny wspierać 
równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo wczesnej 
edukacji. Powinny one przyczyniać się do 
podnoszenia ogólnego poziomu 
wykształcenia, zmniejszania liczby 
młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 
powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), zarówno na etapie średniego 
poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, poprawić monitorowanie i 
prognozowanie zapotrzebowania na 
umiejętności, zwiększyć widoczność i 
porównywalność umiejętności, w tym 
nabytych za granicą, oraz poprawić 
możliwości uznawania i walidacji 
umiejętności i kompetencji nabytych poza 
systemem formalnego kształcenia i 
szkolenia. Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć ofertę elastycznych formuł 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 

Państwa członkowskie powinny wspierać 
równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo wczesnej 
edukacji. Powinny one przyczyniać się do 
podnoszenia ogólnego poziomu 
wykształcenia, zmniejszania liczby 
młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 
powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów, w szczególności kobiet, w 
dziedzinie nauk ścisłych, technologii, 
inżynierii i matematyki (STEM), zarówno 
na etapie średniego poziomu kształcenia i 
szkolenia zawodowego, jak i szkolnictwa 
wyższego. Ponadto państwa członkowskie 
powinny w większym stopniu dostosować 
szkolnictwo wyższe i badania naukowe do 
potrzeb rynku pracy, poprawić 
monitorowanie i prognozowanie 
zapotrzebowania na umiejętności, 
zwiększyć widoczność i porównywalność 
umiejętności, w tym nabytych za granicą, 
oraz poprawić możliwości uznawania i 
walidacji umiejętności i kompetencji 
nabytych poza systemem formalnego 
kształcenia i szkolenia. Państwa 
członkowskie powinny zwiększyć ofertę 
elastycznych formuł ustawicznego 
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zawodowego, ulepszyć ją oraz 
doprowadzić do jej szerszego 
wykorzystywania. Państwa członkowskie 
powinny również wspierać osoby dorosłe o 
niskich umiejętnościach zawodowych w 
utrzymywaniu ich szans na zatrudnienie 
oraz w rozwijaniu tych szans w 
perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności.

kształcenia i szkolenia zawodowego, 
ulepszyć ją oraz doprowadzić do jej 
szerszego wykorzystywania. Państwa 
członkowskie powinny również wspierać 
osoby dorosłe o niskich umiejętnościach 
zawodowych w utrzymywaniu ich szans na 
zatrudnienie oraz w rozwijaniu tych szans 
w perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności.

Or. fr

Poprawka 170
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny wspierać 
równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo wczesnej 
edukacji. Powinny one przyczyniać się do 
podnoszenia ogólnego poziomu 
wykształcenia, zmniejszania liczby 
młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 

Państwa członkowskie powinny wspierać 
równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo wczesnej 
edukacji. Powinny one przyczyniać się do 
podnoszenia ogólnego poziomu 
wykształcenia, zmniejszania liczby 
młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 
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powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), zarówno na etapie średniego 
poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, poprawić monitorowanie i 
prognozowanie zapotrzebowania na 
umiejętności, zwiększyć widoczność i 
porównywalność umiejętności, w tym 
nabytych za granicą, oraz poprawić 
możliwości uznawania i walidacji 
umiejętności i kompetencji nabytych poza 
systemem formalnego kształcenia i 
szkolenia. Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć ofertę elastycznych formuł 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
zawodowego, ulepszyć ją oraz 
doprowadzić do jej szerszego 
wykorzystywania. Państwa członkowskie 
powinny również wspierać osoby dorosłe o 
niskich umiejętnościach zawodowych w 
utrzymywaniu ich szans na zatrudnienie 
oraz w rozwijaniu tych szans w 
perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności.

powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów, w szczególności kobiet, w 
dziedzinie nauk ścisłych, technologii, 
inżynierii i matematyki (STEM), zarówno 
na etapie średniego poziomu kształcenia i 
szkolenia zawodowego, jak i szkolnictwa 
wyższego. Ponadto państwa członkowskie 
powinny w większym stopniu dostosować 
szkolnictwo wyższe i badania naukowe do 
potrzeb rynku pracy, poprawić 
monitorowanie i prognozowanie 
zapotrzebowania na umiejętności, 
zwiększyć widoczność i porównywalność 
umiejętności, w tym nabytych za granicą, 
oraz poprawić możliwości uznawania i 
walidacji umiejętności i kompetencji 
nabytych poza systemem formalnego 
kształcenia i szkolenia. Państwa 
członkowskie powinny zwiększyć ofertę 
elastycznych formuł ustawicznego 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
ulepszyć ją oraz doprowadzić do jej 
szerszego wykorzystywania. Państwa 
członkowskie powinny również wspierać 
osoby dorosłe o niskich umiejętnościach 
zawodowych w utrzymywaniu ich szans na 
zatrudnienie oraz w rozwijaniu tych szans 
w perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności.

Or. en

Poprawka 171
José Manuel Fernandes
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny wspierać 
równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo wczesnej 
edukacji. Powinny one przyczyniać się do 
podnoszenia ogólnego poziomu 
wykształcenia, zmniejszania liczby 
młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 
powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), zarówno na etapie średniego 
poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, poprawić monitorowanie i 
prognozowanie zapotrzebowania na 
umiejętności, zwiększyć widoczność i 
porównywalność umiejętności, w tym 
nabytych za granicą, oraz poprawić 
możliwości uznawania i walidacji 
umiejętności i kompetencji nabytych poza 
systemem formalnego kształcenia i 
szkolenia. Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć ofertę elastycznych formuł 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 

Państwa członkowskie powinny wspierać 
wolność oraz równe szanse dla wszystkich, 
rozwiązując problem nierówności w 
systemach kształcenia i szkolenia i 
zapewniając dostęp do dobrej jakościowo 
wczesnej edukacji. Powinny one 
przyczyniać się do podnoszenia ogólnego 
poziomu wykształcenia, zmniejszania 
liczby młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 
powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), zarówno na etapie średniego 
poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, poprawić monitorowanie i 
prognozowanie zapotrzebowania na 
umiejętności, zwiększyć widoczność i 
porównywalność umiejętności, w tym 
nabytych za granicą, oraz poprawić 
możliwości uznawania i walidacji 
umiejętności i kompetencji nabytych poza 
systemem formalnego kształcenia i 
szkolenia. Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć ofertę elastycznych formuł 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
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zawodowego, ulepszyć ją oraz 
doprowadzić do jej szerszego 
wykorzystywania. Państwa członkowskie 
powinny również wspierać osoby dorosłe o 
niskich umiejętnościach zawodowych w 
utrzymywaniu ich szans na zatrudnienie 
oraz w rozwijaniu tych szans w 
perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności.

zawodowego, ulepszyć ją oraz 
doprowadzić do jej szerszego 
wykorzystywania. Państwa członkowskie 
powinny również wspierać osoby dorosłe o 
niskich umiejętnościach zawodowych w 
utrzymywaniu ich szans na zatrudnienie 
oraz w rozwijaniu tych szans w 
perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności.

Or. pt

Poprawka 172
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny wspierać 
równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo wczesnej 
edukacji. Powinny one przyczyniać się do 
podnoszenia ogólnego poziomu 
wykształcenia, zmniejszania liczby 
młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 

Państwa członkowskie powinny wspierać 
równe szanse dla wszystkich, rozwiązując 
problem nierówności w systemach 
kształcenia i szkolenia i zapewniając 
dostęp do dobrej jakościowo, wlaczajacej 
wczesnej edukacji. Powinny one 
przyczyniać się do podnoszenia ogólnego 
poziomu wykształcenia, zmniejszania 
liczby młodych ludzi wcześnie kończących 
naukę, zwiększania dostępu do szkolnictwa 
wyższego i podnoszenia odsetka osób 
kończących studia oraz zwiększania 
uczestnictwa dorosłych w ustawicznym 
uczeniu się, w szczególności wśród osób 
uczących się pochodzących ze środowisk 
w niekorzystnej sytuacji i posiadających 
najniższe kwalifikacje. Biorąc pod uwagę 
nowe wyzwania związane z transformacją 
społeczeństw: cyfrową, ekologiczną i 
demograficzną, państwa członkowskie 
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powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), zarówno na etapie średniego 
poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, poprawić monitorowanie i 
prognozowanie zapotrzebowania na 
umiejętności, zwiększyć widoczność i 
porównywalność umiejętności, w tym 
nabytych za granicą, oraz poprawić 
możliwości uznawania i walidacji 
umiejętności i kompetencji nabytych poza 
systemem formalnego kształcenia i 
szkolenia. Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć ofertę elastycznych formuł 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
zawodowego, ulepszyć ją oraz 
doprowadzić do jej szerszego 
wykorzystywania. Państwa członkowskie 
powinny również wspierać osoby dorosłe o 
niskich umiejętnościach zawodowych w 
utrzymywaniu ich szans na zatrudnienie 
oraz w rozwijaniu tych szans w 
perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności.

powinny upowszechniać uczenie się oparte 
na pracy w ramach systemów kształcenia i 
szkolenia zawodowego (w tym poprzez 
skuteczne przygotowanie zawodowe 
wysokiej jakości) oraz zwiększyć liczbę 
absolwentów w dziedzinie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), zarówno na etapie średniego 
poziomu kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak i szkolnictwa wyższego. 
Ponadto państwa członkowskie powinny w 
większym stopniu dostosować szkolnictwo 
wyższe i badania naukowe do potrzeb 
rynku pracy, poprawić monitorowanie i 
prognozowanie zapotrzebowania na 
umiejętności, zwiększyć widoczność i 
porównywalność umiejętności, w tym 
nabytych za granicą, oraz poprawić 
możliwości uznawania i walidacji 
umiejętności i kompetencji nabytych poza 
systemem formalnego kształcenia i 
szkolenia. Państwa członkowskie powinny 
zwiększyć ofertę elastycznych formuł 
ustawicznego kształcenia i szkolenia 
zawodowego, ulepszyć ją oraz 
doprowadzić do jej szerszego 
wykorzystywania. Państwa członkowskie 
powinny również wspierać osoby dorosłe o 
niskich umiejętnościach zawodowych w 
utrzymywaniu ich szans na zatrudnienie 
oraz w rozwijaniu tych szans w 
perspektywie długofalowej, zwiększając 
dostęp do wysokiej jakości możliwości 
uczenia się oraz zachęcając do korzystania 
z nich, poprzez realizację ścieżek poprawy 
umiejętności obejmujących ocenę 
umiejętności, ofertę kształcenia i szkolenia 
odpowiadającą możliwościom na rynku 
pracy oraz walidację i uznawanie nabytych 
umiejętności.

Or. pl

Poprawka 173
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
osobom bezrobotnym i biernym zawodowo 
skuteczną, terminową, skoordynowaną i 
dostosowaną do potrzeb pomoc, wspierając 
ich w poszukiwaniu pracy, szkoleń, 
przekwalifikowywaniu i gwarantując 
dostęp do innych usług pomocniczych. 
Należy dążyć do jak najwcześniejszego 
opracowywania kompleksowych strategii 
uwzględniających pogłębioną ocenę 
indywidualną, mających na celu 
zapobieganie bezrobociu długotrwałemu i 
strukturalnemu oraz jego znaczne 
ograniczenie. Należy nadal zajmować się 
bezrobociem osób młodych i problemem 
młodzieży niekształcącej się, niepracującej 
ani nieszkolącej się; w tym celu należy 
zapobiegać wczesnemu kończeniu nauki 
oraz strukturalnie udoskonalić 
przechodzenie od kształcenia do 
zatrudnienia, w tym poprzez pełne 
wdrożenie gwarancji dla młodzieży (15).

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
osobom bezrobotnym i biernym zawodowo 
skuteczną, terminową, skoordynowaną i 
dostosowaną do potrzeb pomoc, wspierając 
ich w poszukiwaniu pracy, szkoleń, 
przekwalifikowywaniu i gwarantując 
dostęp do innych usług pomocniczych. 
Należy dążyć do jak najwcześniejszego 
opracowywania kompleksowych strategii 
uwzględniających pogłębioną ocenę 
indywidualną, mających na celu 
zapobieganie bezrobociu długotrwałemu i 
strukturalnemu oraz jego znaczne 
ograniczenie. Należy nadal zajmować się 
bezrobociem osób młodych, niepewnymi 
warunkami pracy wśród osób młodych i 
problemem młodzieży niekształcącej się, 
niepracującej ani nieszkolącej się 
(młodzieży NEET); w tym celu należy 
zapobiegać wczesnemu kończeniu nauki 
oraz strukturalnie udoskonalić 
przechodzenie od kształcenia do 
zatrudnienia, w tym poprzez pełne i 
skuteczne wdrożenie gwarancji dla 
młodzieży jako narzędzia służącego 
integracji na rynku pracy, 
przyczyniającego się do tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy oraz 
wchodzenia osób młodych na rynek pracy 
(15).

__________________ __________________
15 Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1. 15 Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1.

Or. en

Poprawka 174
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
osobom bezrobotnym i biernym zawodowo 
skuteczną, terminową, skoordynowaną i 
dostosowaną do potrzeb pomoc, wspierając 
ich w poszukiwaniu pracy, szkoleń, 
przekwalifikowywaniu i gwarantując 
dostęp do innych usług pomocniczych. 
Należy dążyć do jak najwcześniejszego 
opracowywania kompleksowych strategii 
uwzględniających pogłębioną ocenę 
indywidualną, mających na celu 
zapobieganie bezrobociu długotrwałemu i 
strukturalnemu oraz jego znaczne 
ograniczenie. Należy nadal zajmować się 
bezrobociem osób młodych i problemem 
młodzieży niekształcącej się, niepracującej 
ani nieszkolącej się; w tym celu należy 
zapobiegać wczesnemu kończeniu nauki 
oraz strukturalnie udoskonalić 
przechodzenie od kształcenia do 
zatrudnienia, w tym poprzez pełne 
wdrożenie gwarancji dla młodzieży (15).

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
osobom bezrobotnym i biernym zawodowo 
skuteczną, terminową, skoordynowaną i 
dostosowaną do potrzeb pomoc, wspierając 
ich w poszukiwaniu pracy, szkoleń, 
przekwalifikowywaniu i gwarantując 
dostęp do innych usług pomocniczych. 
Należy dążyć do jak najwcześniejszego 
opracowywania kompleksowych strategii 
uwzględniających pogłębioną ocenę 
indywidualną, mających na celu 
zapobieganie bezrobociu długotrwałemu i 
strukturalnemu oraz jego znaczne 
ograniczenie. Państwa członkowskie 
powinny uznać walkę z bezrobociem i 
niepewną sytuacją osób młodych za 
bezwzględny priorytet. Należy w 
szczególności nadal podejmować wysiłki 
na rzecz rozwiązania problemu młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się; w tym celu należy 
zapobiegać wczesnemu kończeniu nauki, 
zapewnić uprzywilejowany dostęp do 
kształcenia służącego przyszłościowym 
sektorom związanym z zieloną gospodarką 
cyfrową oraz strukturalnie udoskonalić 
przechodzenie od kształcenia do 
zatrudnienia, w tym poprzez pełne 
wdrożenie gwarancji dla młodzieży (15).

__________________ __________________
15 Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1. 15 Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1.

Or. fr

Poprawka 175
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
osobom bezrobotnym i biernym zawodowo 
skuteczną, terminową, skoordynowaną i 
dostosowaną do potrzeb pomoc, wspierając 
ich w poszukiwaniu pracy, szkoleń, 
przekwalifikowywaniu i gwarantując 
dostęp do innych usług pomocniczych. 
Należy dążyć do jak najwcześniejszego 
opracowywania kompleksowych strategii 
uwzględniających pogłębioną ocenę 
indywidualną, mających na celu 
zapobieganie bezrobociu długotrwałemu i 
strukturalnemu oraz jego znaczne 
ograniczenie. Należy nadal zajmować się 
bezrobociem osób młodych i problemem 
młodzieży niekształcącej się, niepracującej 
ani nieszkolącej się; w tym celu należy 
zapobiegać wczesnemu kończeniu nauki 
oraz strukturalnie udoskonalić 
przechodzenie od kształcenia do 
zatrudnienia, w tym poprzez pełne 
wdrożenie gwarancji dla młodzieży (15).

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
osobom bezrobotnym i biernym zawodowo 
skuteczną, terminową, skoordynowaną i 
dostosowaną do potrzeb pomoc, wspierając 
ich w poszukiwaniu pracy, szkoleń, 
przekwalifikowywaniu i gwarantując 
dostęp do innych usług pomocniczych. 
Należy dążyć do jak najwcześniejszego 
opracowywania kompleksowych strategii 
uwzględniających pogłębioną ocenę 
indywidualną, mających na celu 
zapobieganie bezrobociu długotrwałemu i 
strukturalnemu oraz jego znaczne 
ograniczenie. Należy nadal zajmować się 
bezrobociem osób młodych i problemem 
młodzieży niekształcącej się, niepracującej 
ani nieszkolącej się; w tym celu należy 
zapobiegać wczesnemu kończeniu nauki 
oraz strukturalnie udoskonalić 
przechodzenie od kształcenia do 
zatrudnienia, w tym poprzez pełne 
wdrożenie gwarancji dla młodzieży (15). 
Należy zwrócić szczególną uwagę na 
kształcenie w językach państw 
sąsiadujących w celu lepszego 
dopasowania do transgranicznego rynku 
pracy.

__________________ __________________
15 Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1. 15 Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1.

Or. en

Poprawka 176
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
osobom bezrobotnym i biernym zawodowo 
skuteczną, terminową, skoordynowaną i 

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
osobom bezrobotnym i biernym zawodowo 
skuteczną, terminową, skoordynowaną i 
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dostosowaną do potrzeb pomoc, wspierając 
ich w poszukiwaniu pracy, szkoleń, 
przekwalifikowywaniu i gwarantując 
dostęp do innych usług pomocniczych. 
Należy dążyć do jak najwcześniejszego 
opracowywania kompleksowych strategii 
uwzględniających pogłębioną ocenę 
indywidualną, mających na celu 
zapobieganie bezrobociu długotrwałemu i 
strukturalnemu oraz jego znaczne 
ograniczenie. Należy nadal zajmować się 
bezrobociem osób młodych i problemem 
młodzieży niekształcącej się, niepracującej 
ani nieszkolącej się; w tym celu należy 
zapobiegać wczesnemu kończeniu nauki 
oraz strukturalnie udoskonalić 
przechodzenie od kształcenia do 
zatrudnienia, w tym poprzez pełne 
wdrożenie gwarancji dla młodzieży15.

dostosowaną do potrzeb pomoc, wspierając 
ich w poszukiwaniu pracy, szkoleń, 
przekwalifikowywaniu i gwarantując 
dostęp do innych usług pomocniczych. 
Należy dążyć do jak najwcześniejszego 
opracowywania kompleksowych strategii 
uwzględniających pogłębioną ocenę 
indywidualną, mających na celu 
zapobieganie bezrobociu długotrwałemu i 
strukturalnemu oraz jego znaczne 
ograniczenie, w tym strategii na rzecz 
zmniejszenia bezrobocia wśród osób 
niepełnosprawnych i innych osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. 
Należy nadal zajmować się bezrobociem 
osób młodych i problemem młodzieży 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się; w tym celu należy 
zapobiegać wczesnemu kończeniu nauki 
oraz strukturalnie udoskonalić 
przechodzenie od kształcenia do 
zatrudnienia, w tym poprzez pełne 
wdrożenie gwarancji dla młodzieży15.

__________________ __________________
15 Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1. 15 Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1.

Or. sk

Poprawka 177
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
osobom bezrobotnym i biernym zawodowo 
skuteczną, terminową, skoordynowaną i 
dostosowaną do potrzeb pomoc, wspierając 
ich w poszukiwaniu pracy, szkoleń, 
przekwalifikowywaniu i gwarantując 
dostęp do innych usług pomocniczych. 
Należy dążyć do jak najwcześniejszego 
opracowywania kompleksowych strategii 
uwzględniających pogłębioną ocenę 

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
osobom bezrobotnym i biernym zawodowo 
skuteczną, terminową, skoordynowaną i 
dostosowaną do potrzeb pomoc, wspierając 
ich w poszukiwaniu pracy, szkoleń, 
przekwalifikowywaniu i gwarantując 
dostęp do innych usług pomocniczych. 
Należy dążyć do opracowywania 
kompleksowych strategii 
uwzględniających pogłębioną ocenę 
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indywidualną, mających na celu 
zapobieganie bezrobociu długotrwałemu i 
strukturalnemu oraz jego znaczne 
ograniczenie. Należy nadal zajmować się 
bezrobociem osób młodych i problemem 
młodzieży niekształcącej się, niepracującej 
ani nieszkolącej się; w tym celu należy 
zapobiegać wczesnemu kończeniu nauki 
oraz strukturalnie udoskonalić 
przechodzenie od kształcenia do 
zatrudnienia, w tym poprzez pełne 
wdrożenie gwarancji dla młodzieży (15).

indywidualną osób bezrobotnych 
przeprowadzaną jak najwcześniej, a 
najpóźniej po 18 miesiącach bezrobocia, 
mających na celu zapobieganie 
długotrwałemu i strukturalnemu 
bezrobociu oraz jego znaczne 
ograniczenie. Należy nadal zajmować się 
bezrobociem osób młodych i problemem 
młodzieży niekształcącej się, niepracującej 
ani nieszkolącej się; w tym celu należy 
zapobiegać wczesnemu kończeniu nauki 
oraz strukturalnie udoskonalić 
przechodzenie od kształcenia do 
zatrudnienia, w tym poprzez pełne 
wdrożenie gwarancji dla młodzieży (15).

__________________ __________________
15 Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1. 15 Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena musi dotyczyć osoby bezrobotnej i jej sytuacji, a nie bezrobocia samego w sobie. W 
związku z tym proponujemy zmianę tekstu lub usunięcie odniesienia do bezrobocia (usunięcie 
wyrazu „bezrobocie”). Chociaż prawdą jest, że należy dążyć do jak najwcześniejszego 
opracowania tej oceny, wyraźny termin – zgodnie z zaleceniem Rady w sprawie osób 
długotrwale bezrobotnych na rynku pracy (2016/C 67/01) – umożliwiłby doprecyzowanie 
wytycznej oraz nadanie jej precyzyjniejszego, stabilniejszego i bardziej przewidywalnego 
charakteru.

Poprawka 178
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny dążyć do 
usunięcia przeszkód i czynników 
zniechęcających do uczestnictwa w rynku 
pracy oraz zapewniać zachęty do 
uczestnictwa w nim, zwłaszcza w 
odniesieniu do osób o niskich dochodach 
oraz drugich żywicieli rodziny oraz osób 
najbardziej oddalonych od rynku pracy. 

Państwa członkowskie powinny dążyć do 
usunięcia przeszkód i czynników 
zniechęcających, które uniemożliwiają 
tworzenie stabilnych miejsc pracy 
wysokiej jakości i dostęp do nich, oraz 
powinny przyjąć odpowiednie środki w 
celu wyeliminowania nierówności i 
dyskryminacji dotykających najsłabsze 
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Państwa członkowskie powinny wspierać 
dostosowywanie środowiska pracy do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w 
tym poprzez ukierunkowaną pomoc 
finansową i usługi umożliwiające takim 
osobom uczestnictwo w rynku pracy i w 
życiu społeczeństwa.

grupy społeczne. Państwa członkowskie 
powinny wspierać dostosowywanie 
środowiska pracy do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami, w tym poprzez 
ukierunkowaną pomoc finansową i usługi 
umożliwiające takim osobom uczestnictwo 
w rynku pracy i w życiu społeczeństwa.

Or. it

Poprawka 179
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny dążyć do 
usunięcia przeszkód i czynników 
zniechęcających do uczestnictwa w rynku 
pracy oraz zapewniać zachęty do 
uczestnictwa w nim, zwłaszcza w 
odniesieniu do osób o niskich dochodach 
oraz drugich żywicieli rodziny oraz osób 
najbardziej oddalonych od rynku pracy. 
Państwa członkowskie powinny wspierać 
dostosowywanie środowiska pracy do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w 
tym poprzez ukierunkowaną pomoc 
finansową i usługi umożliwiające takim 
osobom uczestnictwo w rynku pracy i w 
życiu społeczeństwa.

Państwa członkowskie powinny dążyć do 
usunięcia przeszkód i czynników 
zniechęcających do uczestnictwa w rynku 
pracy oraz zapewniać zachęty do 
uczestnictwa w nim, zwłaszcza w 
odniesieniu do osób o niskich dochodach 
oraz drugich żywicieli rodziny, grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
oraz osób najbardziej oddalonych od rynku 
pracy. Państwa członkowskie powinny 
wspierać dostosowywanie środowiska 
pracy do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami, w tym poprzez 
ukierunkowaną pomoc finansową i usługi 
umożliwiające takim osobom uczestnictwo 
w rynku pracy i w życiu społeczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji osiągają najgorsze rezultaty na rynku pracy, 
nawet w czasach rozwoju gospodarczego (a tym bardziej w czasach kryzysu, np. obecnie), 
dlatego należy podkreślić wspieranie ich zatrudnienia.

Poprawka 180
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
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Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić i egzekwować przepisy 
ustanawiające wysokie i rygorystyczne 
standardy w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Celem jest zwłaszcza 
zmniejszenie do zera liczby wypadków 
śmiertelnych przy pracy i nowotworów 
pochodzenia zawodowego, ustalenie 
wiążących dopuszczalnych wartości 
narażenia zawodowego oraz 
uwzględnienie zawodowych zagrożeń 
sanitarnych i psychospołecznych, a także 
chorób zawodowych.

Or. fr

Poprawka 181
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
równość płci i większe uczestnictwo kobiet 
w rynku pracy, w tym poprzez zapewnienie 
równych szans i równych możliwości 
rozwoju kariery oraz wyeliminowanie 
przeszkód na drodze do zajmowania 
stanowisk przywódczych na wszystkich 
szczeblach decyzyjnych w życiu 
politycznym. Należy zająć się kwestią 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć oraz zapewnić równe 
wynagrodzenie za taką samą pracę lub 
pracę o takiej samej wartości oraz 

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
równość płci i większe uczestnictwo kobiet 
w rynku pracy, w tym poprzez zapewnienie 
równych szans i równych możliwości 
rozwoju kariery oraz wyeliminowanie 
przeszkód na drodze do zajmowania 
stanowisk przywódczych na wszystkich 
szczeblach decyzyjnych w życiu 
politycznym. Należy zająć się kwestią 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć oraz zapewnić równe 
wynagrodzenie za taką samą pracę lub 
pracę o takiej samej wartości oraz 
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przejrzystość wynagrodzeń. Należy 
promować godzenie życia zawodowego z 
rodzinnym i osobistym zarówno wśród 
kobiet, jak i mężczyzn, szczególnie 
poprzez zapewnienie dostępu do 
przystępnych cenowo usług opieki 
długoterminowej i wczesnej edukacji i 
opieki nad dzieckiem. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić rodzicom 
oraz innym osobom pełniącym obowiązki 
opiekunów dostęp do odpowiednich 
urlopów ze względów rodzinnych oraz do 
elastycznej organizacji pracy, tak by 
umożliwić im godzenie życia zawodowego 
z rodzinnym i osobistym, oraz powinny 
promować wyważone wykorzystanie tych 
rozwiązań przez kobiety i mężczyzn.

przejrzystość wynagrodzeń, w tym poprzez 
ustanowienie wskaźnika równego 
wynagrodzenia bez dyskryminacji ze 
względu na płeć. Państwa członkowskie 
powinny wprowadzić środki mające na 
celu wspieranie przedsiębiorczości kobiet i 
ułatwienie im dostępu do finansowania. 
Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić środki mające na celu 
zwiększenie liczby kobiet w zarządach 
spółek. Należy promować godzenie życia 
zawodowego z rodzinnym i osobistym 
zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, 
szczególnie poprzez zapewnienie dostępu 
do przystępnych cenowo usług opieki 
długoterminowej i wczesnej edukacji i 
opieki nad dzieckiem. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić rodzicom 
oraz innym osobom pełniącym obowiązki 
opiekunów dostęp do odpowiednich 
urlopów ze względów rodzinnych oraz do 
elastycznej organizacji pracy, tak by 
umożliwić im godzenie życia zawodowego 
z rodzinnym i osobistym, oraz powinny 
promować wyważone wykorzystanie tych 
rozwiązań przez kobiety i mężczyzn.

Or. fr

Poprawka 182
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
równość płci i większe uczestnictwo kobiet 
w rynku pracy, w tym poprzez zapewnienie 
równych szans i równych możliwości 
rozwoju kariery oraz wyeliminowanie 
przeszkód na drodze do zajmowania 
stanowisk przywódczych na wszystkich 
szczeblach decyzyjnych w życiu 
politycznym. Należy zająć się kwestią 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
równość mężczyzn i kobiet i większe 
uczestnictwo kobiet w rynku pracy, w tym 
poprzez zapewnienie równych szans i 
równych możliwości rozwoju kariery oraz 
wyeliminowanie przeszkód na drodze do 
zajmowania stanowisk przywódczych na 
wszystkich szczeblach decyzyjnych w 
życiu politycznym. Należy zająć się 
kwestią zróżnicowania wynagrodzenia i 
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na płeć oraz zapewnić równe 
wynagrodzenie za taką samą pracę lub 
pracę o takiej samej wartości oraz 
przejrzystość wynagrodzeń. Należy 
promować godzenie życia zawodowego z 
rodzinnym i osobistym zarówno wśród 
kobiet, jak i mężczyzn, szczególnie 
poprzez zapewnienie dostępu do 
przystępnych cenowo usług opieki 
długoterminowej i wczesnej edukacji i 
opieki nad dzieckiem. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić rodzicom 
oraz innym osobom pełniącym obowiązki 
opiekunów dostęp do odpowiednich 
urlopów ze względów rodzinnych oraz do 
elastycznej organizacji pracy, tak by 
umożliwić im godzenie życia zawodowego 
z rodzinnym i osobistym, oraz powinny 
promować wyważone wykorzystanie tych 
rozwiązań przez kobiety i mężczyzn.

emerytur ze względu na płeć. Należy 
również odpowiednio docenić okres 
urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego 
zarówno pod względem składek 
odprowadzanych w tym okresie, jak i pod 
względem ubezpieczenia emerytalnego, 
aby odzwierciedlić znaczenie kształcenia 
przyszłych pokoleń, w szczególności w 
kontekście starzenia się społeczeństwa. 
oraz zapewnić równe wynagrodzenie za 
taką samą pracę lub pracę o takiej samej 
wartości oraz przejrzystość wynagrodzeń. 
Należy promować godzenie życia 
zawodowego z rodzinnym i osobistym 
zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, 
szczególnie poprzez zapewnienie dostępu 
do przystępnych cenowo usług opieki 
długoterminowej oraz zarówno wczesnej 
edukacji i opieki nad dzieckiem, jak i 
edukacji i opieki przez całe życie. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić rodzicom 
oraz innym osobom pełniącym obowiązki 
opiekunów dostęp do płatnych i 
dostatecznie długich urlopów mających na 
celu opiekę długoterminową oraz usług 
pomocniczych, a także do elastycznej 
organizacji pracy, tak by umożliwić im 
godzenie życia zawodowego z rodzinnym i 
osobistym, oraz powinny promować 
wyważone wykorzystanie tych rozwiązań 
przez kobiety i mężczyzn.

Or. sk

Poprawka 183
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
równość płci i większe uczestnictwo kobiet 
w rynku pracy, w tym poprzez zapewnienie 
równych szans i równych możliwości 
rozwoju kariery oraz wyeliminowanie 

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
równość płci i większe uczestnictwo kobiet 
w rynku pracy, w tym poprzez zapewnienie 
równych szans i równych możliwości 
rozwoju kariery oraz wyeliminowanie 
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przeszkód na drodze do zajmowania 
stanowisk przywódczych na wszystkich 
szczeblach decyzyjnych w życiu 
politycznym. Należy zająć się kwestią 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć oraz zapewnić równe 
wynagrodzenie za taką samą pracę lub 
pracę o takiej samej wartości oraz 
przejrzystość wynagrodzeń. Należy 
promować godzenie życia zawodowego z 
rodzinnym i osobistym zarówno wśród 
kobiet, jak i mężczyzn, szczególnie 
poprzez zapewnienie dostępu do 
przystępnych cenowo usług opieki 
długoterminowej i wczesnej edukacji i 
opieki nad dzieckiem. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić rodzicom 
oraz innym osobom pełniącym obowiązki 
opiekunów dostęp do odpowiednich 
urlopów ze względów rodzinnych oraz do 
elastycznej organizacji pracy, tak by 
umożliwić im godzenie życia zawodowego 
z rodzinnym i osobistym, oraz powinny 
promować wyważone wykorzystanie tych 
rozwiązań przez kobiety i mężczyzn.

przeszkód na drodze do zajmowania 
stanowisk przywódczych na wszystkich 
szczeblach decyzyjnych w życiu 
politycznym. Państwa członkowskie 
muszą wyznaczyć cele na rzecz 
ograniczenia niepewnych form 
zatrudnienia i wymuszonej pracy w 
niepełnym wymiarze czasu pracy, aby 
poprawić sytuację kobiet na rynku pracy. 
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy 
powinna być standardem. Należy zająć się 
kwestią zróżnicowania wynagrodzenia ze 
względu na płeć oraz zapewnić równe 
wynagrodzenie za taką samą pracę lub 
pracę o takiej samej wartości oraz 
przejrzystość wynagrodzeń. Należy 
promować godzenie życia zawodowego z 
rodzinnym i osobistym zarówno wśród 
kobiet, jak i mężczyzn, szczególnie 
poprzez zapewnienie dostępu do 
przystępnych cenowo usług opieki 
długoterminowej i wczesnej edukacji i 
opieki nad dzieckiem. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić rodzicom 
oraz innym osobom pełniącym obowiązki 
opiekunów dostęp do odpowiednich 
płatnych urlopów ze względów rodzinnych 
oraz do elastycznej organizacji pracy, tak 
by umożliwić im godzenie życia 
zawodowego z rodzinnym i osobistym, 
oraz powinny promować wyważone 
wykorzystanie tych rozwiązań przez 
kobiety i mężczyzn.

Or. en

Poprawka 184
Anne Sander

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
równość płci i większe uczestnictwo kobiet 
w rynku pracy, w tym poprzez zapewnienie 

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
równość płci i większe uczestnictwo kobiet 
w rynku pracy, w tym poprzez zapewnienie 
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równych szans i równych możliwości 
rozwoju kariery oraz wyeliminowanie 
przeszkód na drodze do zajmowania 
stanowisk przywódczych na wszystkich 
szczeblach decyzyjnych w życiu 
politycznym. Należy zająć się kwestią 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć oraz zapewnić równe 
wynagrodzenie za taką samą pracę lub 
pracę o takiej samej wartości oraz 
przejrzystość wynagrodzeń. Należy 
promować godzenie życia zawodowego z 
rodzinnym i osobistym zarówno wśród 
kobiet, jak i mężczyzn, szczególnie 
poprzez zapewnienie dostępu do 
przystępnych cenowo usług opieki 
długoterminowej i wczesnej edukacji i 
opieki nad dzieckiem. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić rodzicom 
oraz innym osobom pełniącym obowiązki 
opiekunów dostęp do odpowiednich 
urlopów ze względów rodzinnych oraz do 
elastycznej organizacji pracy, tak by 
umożliwić im godzenie życia zawodowego 
z rodzinnym i osobistym, oraz powinny 
promować wyważone wykorzystanie tych 
rozwiązań przez kobiety i mężczyzn.

równych szans i równych możliwości 
rozwoju kariery oraz wyeliminowanie 
przeszkód na drodze do zajmowania 
stanowisk przywódczych na wszystkich 
szczeblach decyzyjnych w życiu 
politycznym. Należy zająć się kwestią 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć oraz zapewnić równe 
wynagrodzenie za taką samą pracę lub 
pracę o takiej samej wartości oraz 
przejrzystość wynagrodzeń. Państwa 
członkowskie powinny wspierać udział 
kobiet w obszarach strategicznych, w 
szczególności w sektorze cyfrowym, w 
którym występuje nadreprezentacja 
mężczyzn. Należy promować godzenie 
życia zawodowego z rodzinnym i 
osobistym zarówno wśród kobiet, jak i 
mężczyzn, szczególnie poprzez 
zapewnienie dostępu do przystępnych 
cenowo usług opieki długoterminowej i 
wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić 
rodzicom oraz innym osobom pełniącym 
obowiązki opiekunów dostęp do 
odpowiednich urlopów ze względów 
rodzinnych oraz do elastycznej organizacji 
pracy, tak by umożliwić im godzenie życia 
zawodowego z rodzinnym i osobistym, 
oraz powinny promować wyważone 
wykorzystanie tych rozwiązań przez 
kobiety i mężczyzn.

Or. fr

Poprawka 185
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Samira Rafaela

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
równość płci i większe uczestnictwo kobiet 

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
równość płci i większe uczestnictwo kobiet 
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w rynku pracy, w tym poprzez zapewnienie 
równych szans i równych możliwości 
rozwoju kariery oraz wyeliminowanie 
przeszkód na drodze do zajmowania 
stanowisk przywódczych na wszystkich 
szczeblach decyzyjnych w życiu 
politycznym. Należy zająć się kwestią 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć oraz zapewnić równe 
wynagrodzenie za taką samą pracę lub 
pracę o takiej samej wartości oraz 
przejrzystość wynagrodzeń. Należy 
promować godzenie życia zawodowego z 
rodzinnym i osobistym zarówno wśród 
kobiet, jak i mężczyzn, szczególnie 
poprzez zapewnienie dostępu do 
przystępnych cenowo usług opieki 
długoterminowej i wczesnej edukacji i 
opieki nad dzieckiem. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić rodzicom 
oraz innym osobom pełniącym obowiązki 
opiekunów dostęp do odpowiednich 
urlopów ze względów rodzinnych oraz do 
elastycznej organizacji pracy, tak by 
umożliwić im godzenie życia zawodowego 
z rodzinnym i osobistym, oraz powinny 
promować wyważone wykorzystanie tych 
rozwiązań przez kobiety i mężczyzn.

w rynku pracy, w tym poprzez zapewnienie 
równych szans i równych możliwości 
rozwoju kariery oraz wyeliminowanie 
przeszkód na drodze do zajmowania 
stanowisk przywódczych na wszystkich 
szczeblach decyzyjnych w życiu 
politycznym. Państwa członkowskie 
powinny wziąć pod uwagę minimalny 
udział zaproponowany we wniosku 
dotyczącym dyrektywy w sprawie poprawy 
równowagi płci w organach spółek. 
Należy zająć się kwestią zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć oraz 
zapewnić równe wynagrodzenie za taką 
samą pracę lub pracę o takiej samej 
wartości oraz wiążącą przejrzystość 
wynagrodzeń. Należy promować godzenie 
życia zawodowego z rodzinnym i 
osobistym zarówno wśród kobiet, jak i 
mężczyzn, szczególnie poprzez 
zapewnienie dostępu do przystępnych 
cenowo usług opieki długoterminowej i 
wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić 
rodzicom oraz innym osobom pełniącym 
obowiązki opiekunów dostęp do 
odpowiednich urlopów ze względów 
rodzinnych oraz do elastycznej organizacji 
pracy, tak by umożliwić im godzenie życia 
zawodowego z rodzinnym i osobistym, 
oraz powinny promować wyważone 
wykorzystanie tych rozwiązań przez 
kobiety i mężczyzn.

Or. en

Poprawka 186
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 6 – akapit 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
równość płci i większe uczestnictwo kobiet 
w rynku pracy, w tym poprzez zapewnienie 
równych szans i równych możliwości 
rozwoju kariery oraz wyeliminowanie 
przeszkód na drodze do zajmowania 
stanowisk przywódczych na wszystkich 
szczeblach decyzyjnych w życiu 
politycznym. Należy zająć się kwestią 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć oraz zapewnić równe 
wynagrodzenie za taką samą pracę lub 
pracę o takiej samej wartości oraz 
przejrzystość wynagrodzeń. Należy 
promować godzenie życia zawodowego z 
rodzinnym i osobistym zarówno wśród 
kobiet, jak i mężczyzn, szczególnie 
poprzez zapewnienie dostępu do 
przystępnych cenowo usług opieki 
długoterminowej i wczesnej edukacji i 
opieki nad dzieckiem. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić rodzicom 
oraz innym osobom pełniącym obowiązki 
opiekunów dostęp do odpowiednich 
urlopów ze względów rodzinnych oraz do 
elastycznej organizacji pracy, tak by 
umożliwić im godzenie życia zawodowego 
z rodzinnym i osobistym, oraz powinny 
promować wyważone wykorzystanie tych 
rozwiązań przez kobiety i mężczyzn.

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
równość płci i większe uczestnictwo kobiet 
w rynku pracy, w tym poprzez zapewnienie 
równych szans i równych możliwości 
rozwoju kariery oraz wyeliminowanie 
przeszkód na drodze do zajmowania 
stanowisk przywódczych na wszystkich 
szczeblach decyzyjnych w życiu 
politycznym. Należy wyeliminować 
zróżnicowanie wynagrodzenia i emerytur 
ze względu na płeć, a także lukę w 
zatrudnieniu między kobietami a 
mężczyznami, oraz zapewnić równe 
wynagrodzenie za taką samą pracę lub 
pracę o takiej samej wartości oraz 
przejrzystość wynagrodzeń. Należy 
promować godzenie życia zawodowego z 
rodzinnym i osobistym zarówno wśród 
kobiet, jak i mężczyzn, szczególnie 
poprzez zapewnienie dostępu do 
przystępnych cenowo usług opieki 
długoterminowej i wczesnej edukacji i 
opieki nad dzieckiem. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić rodzicom 
oraz innym osobom pełniącym obowiązki 
opiekunów dostęp do odpowiednich 
urlopów ze względów rodzinnych oraz do 
elastycznej organizacji pracy, tak by 
umożliwić im godzenie życia zawodowego 
z rodzinnym i osobistym, oraz powinny 
promować wyważone wykorzystanie tych 
rozwiązań przez kobiety i mężczyzn.

Or. en

Poprawka 187
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby wykorzystać dynamiczną i wydajną UE i państwa członkowskie muszą 
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siłę roboczą oraz nowe modele pracy i 
nowe modele biznesowe, państwa 
członkowskie powinny współpracować z 
partnerami społecznymi w kwestiach 
sprawiedliwych, przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy, 
zapewniając równowagę między prawami 
a obowiązkami. Powinny zmniejszyć 
segmentację na rynkach pracy oraz 
zapobiegać jej, zwalczać pracę 
nierejestrowaną i wspierać przechodzenie 
do zatrudnienia na czas nieokreślony. 
Przepisy dotyczące ochrony zatrudnienia, 
prawo pracy i instytucje powinny 
zapewniać zarówno warunki sprzyjające 
zatrudnieniu, jak i konieczną elastyczność 
dla pracodawców, aby mogli oni sprawnie 
dostosowywać się do zmian 
gospodarczych, przy jednoczesnym 
zachowaniu odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa oraz zdrowego, 
bezpiecznego i dobrze dostosowanego 
środowiska pracy dla pracowników, przy 
zapewnieniu ochrony praw pracowniczych 
i ochrony socjalnej. Należy zapobiegać 
powstawaniu stosunków pracy 
prowadzących do niepewnych warunków 
pracy, w tym w przypadku osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych, i należy zwalczać 
nadużywanie nietypowych umów o pracę. 
Osobom, które zostały zwolnione w sposób 
niesprawiedliwy, należy zapewnić dostęp 
do skutecznego i bezstronnego 
rozstrzygania sporów oraz prawo do 
dochodzenia roszczeń, w tym do 
odpowiedniej rekompensaty.

ponownie rozważyć swoje priorytety i 
przekierować dostępne środki budżetowe 
na zaspokajanie własnych potrzeb 
społeczno-ekonomicznych oraz w zakresie 
opieki zdrowotnej. W tym celu powinny 
współpracować z partnerami społecznymi, 
aby zapobiec zamykaniu rentownych 
przedsiębiorstw i zminimalizować 
negatywne skutki dla zatrudnienia przy 
zachowaniu sprawiedliwych, przejrzystych 
i przewidywalnych warunków pracy, 
zapewniając równowagę między prawami 
a obowiązkami. Państwa członkowskie, 
przy wsparciu z funduszy strukturalnych 
oraz instrumentów takich jak SURE, 
muszą zagwarantować poszanowanie 
praw pracowników dotkniętych skutkami 
rozwiązań dotyczących pracy w 
zmniejszonym wymiarze czasu. Powinny 
zmniejszyć segmentację na rynkach pracy 
oraz zapobiegać jej, zwalczać pracę 
nierejestrowaną i wspierać przechodzenie 
do zatrudnienia na czas nieokreślony. 
Przepisy dotyczące ochrony zatrudnienia, 
prawo pracy i instytucje powinny 
zapewniać zarówno warunki sprzyjające 
zatrudnieniu, jak i konieczną elastyczność 
dla pracodawców, aby mogli oni sprawnie 
dostosowywać się do zmian 
gospodarczych, przy jednoczesnym 
zachowaniu odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa oraz zdrowego, 
bezpiecznego i dobrze dostosowanego 
środowiska pracy dla pracowników, przy 
zapewnieniu ochrony praw pracowniczych 
i ochrony socjalnej. Należy zapobiegać 
powstawaniu stosunków pracy 
prowadzących do niepewnych warunków 
pracy, w tym w przypadku osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych, i należy zwalczać 
nadużywanie nietypowych umów o pracę. 
Osobom, które zostały zwolnione w sposób 
niesprawiedliwy, należy zapewnić dostęp 
do skutecznego i bezstronnego 
rozstrzygania sporów oraz prawo do 
dochodzenia roszczeń, w tym do 
odpowiedniej rekompensaty. 
Przedsiębiorstwa znajdujące się w 



PE650.691v01-00 60/103 AM\1204616PL.docx

PL

szczególnie trudnej sytuacji muszą mieć 
możliwość skorzystania ze skutecznych 
ram zapobiegawczej restrukturyzacji 
umożliwiających im dostosowanie się do 
szczególnych okoliczności, aby mogły 
kontynuować działalność i uniknąć 
możliwie jak największej liczby zwolnień.

Or. es

Poprawka 188
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby wykorzystać dynamiczną i wydajną 
siłę roboczą oraz nowe modele pracy i 
nowe modele biznesowe, państwa 
członkowskie powinny współpracować z 
partnerami społecznymi w kwestiach 
sprawiedliwych, przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy, 
zapewniając równowagę między prawami 
a obowiązkami. Powinny zmniejszyć 
segmentację na rynkach pracy oraz 
zapobiegać jej, zwalczać pracę 
nierejestrowaną i wspierać przechodzenie 
do zatrudnienia na czas nieokreślony. 
Przepisy dotyczące ochrony zatrudnienia, 
prawo pracy i instytucje powinny 
zapewniać zarówno warunki sprzyjające 
zatrudnieniu, jak i konieczną elastyczność 
dla pracodawców, aby mogli oni sprawnie 
dostosowywać się do zmian 
gospodarczych, przy jednoczesnym 
zachowaniu odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa oraz zdrowego, 
bezpiecznego i dobrze dostosowanego 
środowiska pracy dla pracowników, przy 
zapewnieniu ochrony praw pracowniczych 
i ochrony socjalnej. Należy zapobiegać 
powstawaniu stosunków pracy 
prowadzących do niepewnych warunków 
pracy, w tym w przypadku osób 

Aby wykorzystać dynamiczną i wydajną 
siłę roboczą oraz nowe modele pracy i 
nowe modele biznesowe, państwa 
członkowskie powinny współpracować z 
partnerami społecznymi w kwestiach 
sprawiedliwych, przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy, 
zapewniając równowagę między prawami 
a obowiązkami. Powinny zmniejszyć 
segmentację na rynkach pracy oraz 
zapobiegać jej, zwalczać pracę 
nierejestrowaną i wspierać przechodzenie 
do zatrudnienia na czas nieokreślony. 
Przepisy dotyczące ochrony zatrudnienia, 
prawo pracy i instytucje powinny 
zapewniać zarówno warunki sprzyjające 
zatrudnieniu, jak i konieczną elastyczność 
dla pracodawców, aby mogli oni sprawnie 
dostosowywać się do zmian 
gospodarczych, przy jednoczesnym 
zachowaniu odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa oraz zdrowego, 
bezpiecznego i dobrze dostosowanego 
środowiska pracy dla pracowników, przy 
zapewnieniu ochrony praw pracowniczych 
i godnej ochrony socjalnej. Powinni oni 
również współpracować z 
przedstawicielami związków zawodowych, 
aby zapewnić zdrowe i bezpieczne 
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pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych, i należy zwalczać 
nadużywanie nietypowych umów o pracę. 
Osobom, które zostały zwolnione w sposób 
niesprawiedliwy, należy zapewnić dostęp 
do skutecznego i bezstronnego 
rozstrzygania sporów oraz prawo do 
dochodzenia roszczeń, w tym do 
odpowiedniej rekompensaty.

środowisko pracy, zwracając szczególną 
uwagę na zapobieganie wypadkom przy 
pracy i chorobom zawodowym. Należy 
zapobiegać powstawaniu stosunków pracy 
prowadzących do niepewnych warunków 
pracy, w tym w przypadku osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych, i należy zwalczać 
nadużywanie nietypowych umów o pracę. 
Osobom, które zostały zwolnione w sposób 
niesprawiedliwy, należy zapewnić dostęp 
do skutecznego i bezstronnego 
rozstrzygania sporów oraz prawo do 
dochodzenia roszczeń, w tym do 
odpowiedniej rekompensaty.

Or. en

Poprawka 189
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby wykorzystać dynamiczną i wydajną 
siłę roboczą oraz nowe modele pracy i 
nowe modele biznesowe, państwa 
członkowskie powinny współpracować z 
partnerami społecznymi w kwestiach 
sprawiedliwych, przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy, 
zapewniając równowagę między prawami 
a obowiązkami. Powinny zmniejszyć 
segmentację na rynkach pracy oraz 
zapobiegać jej, zwalczać pracę 
nierejestrowaną i wspierać przechodzenie 
do zatrudnienia na czas nieokreślony. 
Przepisy dotyczące ochrony zatrudnienia, 
prawo pracy i instytucje powinny 
zapewniać zarówno warunki sprzyjające 
zatrudnieniu, jak i konieczną elastyczność 
dla pracodawców, aby mogli oni sprawnie 
dostosowywać się do zmian 
gospodarczych, przy jednoczesnym 

Aby wykorzystać dynamiczną i wydajną 
siłę roboczą oraz nowe modele pracy i 
nowe modele biznesowe, państwa 
członkowskie powinny współpracować z 
partnerami społecznymi w kwestiach 
sprawiedliwych, przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy, 
zapewniając równowagę między prawami 
a obowiązkami. Powinny zmniejszyć 
segmentację na rynkach pracy oraz 
zapobiegać jej, zwalczać pracę 
nierejestrowaną i wspierać przechodzenie 
do zatrudnienia na czas nieokreślony. 
Przepisy dotyczące ochrony zatrudnienia, 
prawo pracy i instytucje powinny 
zapewniać zarówno warunki sprzyjające 
zatrudnieniu, jak i konieczną elastyczność 
dla pracodawców, aby mogli oni sprawnie 
dostosowywać się do zmian 
gospodarczych, przy jednoczesnym 
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zachowaniu odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa oraz zdrowego, 
bezpiecznego i dobrze dostosowanego 
środowiska pracy dla pracowników, przy 
zapewnieniu ochrony praw pracowniczych 
i ochrony socjalnej. Należy zapobiegać 
powstawaniu stosunków pracy 
prowadzących do niepewnych warunków 
pracy, w tym w przypadku osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych, i należy zwalczać 
nadużywanie nietypowych umów o pracę. 
Osobom, które zostały zwolnione w sposób 
niesprawiedliwy, należy zapewnić dostęp 
do skutecznego i bezstronnego 
rozstrzygania sporów oraz prawo do 
dochodzenia roszczeń, w tym do 
odpowiedniej rekompensaty.

zachowaniu odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa oraz zdrowego, 
bezpiecznego i dobrze dostosowanego 
środowiska pracy dla pracowników, przy 
zapewnieniu ochrony praw pracowniczych 
i ochrony socjalnej. Należy zapobiegać 
powstawaniu stosunków pracy 
prowadzących do niepewnych warunków 
pracy, w tym w przypadku osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych, którym należy 
zagwarantować prawa socjalne, godne 
warunki pracy, zwiększony dostęp do 
ochrony socjalnej i lepsze warunki 
reprezentacji, i należy zwalczać 
nadużywanie nietypowych umów o pracę. 
Osobom, które zostały zwolnione w sposób 
niesprawiedliwy, należy zapewnić dostęp 
do skutecznego i bezstronnego 
rozstrzygania sporów oraz prawo do 
dochodzenia roszczeń, w tym do 
odpowiedniej rekompensaty.

Or. fr

Poprawka 190
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby wykorzystać dynamiczną i wydajną 
siłę roboczą oraz nowe modele pracy i 
nowe modele biznesowe, państwa 
członkowskie powinny współpracować z 
partnerami społecznymi w kwestiach 
sprawiedliwych, przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy, 
zapewniając równowagę między prawami 
a obowiązkami. Powinny zmniejszyć 
segmentację na rynkach pracy oraz 
zapobiegać jej, zwalczać pracę 
nierejestrowaną i wspierać przechodzenie 

Aby wykorzystać dynamiczną i wydajną 
siłę roboczą oraz nowe modele pracy i 
nowe modele biznesowe, państwa 
członkowskie powinny współpracować z 
partnerami społecznymi w kwestiach 
sprawiedliwych, przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy, 
zapewniając równowagę między prawami 
a obowiązkami. Powinny zmniejszyć 
segmentację na rynkach pracy oraz 
zapobiegać jej, zwalczać pracę 
nierejestrowaną i wspierać przechodzenie 
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do zatrudnienia na czas nieokreślony. 
Przepisy dotyczące ochrony zatrudnienia, 
prawo pracy i instytucje powinny 
zapewniać zarówno warunki sprzyjające 
zatrudnieniu, jak i konieczną elastyczność 
dla pracodawców, aby mogli oni sprawnie 
dostosowywać się do zmian 
gospodarczych, przy jednoczesnym 
zachowaniu odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa oraz zdrowego, 
bezpiecznego i dobrze dostosowanego 
środowiska pracy dla pracowników, przy 
zapewnieniu ochrony praw pracowniczych 
i ochrony socjalnej. Należy zapobiegać 
powstawaniu stosunków pracy 
prowadzących do niepewnych warunków 
pracy, w tym w przypadku osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych, i należy zwalczać 
nadużywanie nietypowych umów o pracę. 
Osobom, które zostały zwolnione w sposób 
niesprawiedliwy, należy zapewnić dostęp 
do skutecznego i bezstronnego 
rozstrzygania sporów oraz prawo do 
dochodzenia roszczeń, w tym do 
odpowiedniej rekompensaty.

do zatrudnienia na czas nieokreślony. 
Przepisy dotyczące ochrony zatrudnienia, 
prawo pracy i instytucje powinny 
zapewniać zarówno warunki sprzyjające 
zatrudnieniu, jak i konieczną elastyczność 
dla pracodawców, aby mogli oni sprawnie 
dostosowywać się do zmian 
gospodarczych, przy jednoczesnym 
zachowaniu odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa oraz zdrowego, 
bezpiecznego i dobrze dostosowanego 
środowiska pracy dla pracowników, przy 
zapewnieniu ochrony praw pracowniczych 
i ochrony socjalnej. Należy zapobiegać 
powstawaniu stosunków pracy 
prowadzących do niepewnych warunków 
pracy, w tym w przypadku osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych, i należy zwalczać 
nadużywanie nietypowych umów o pracę. 
Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby pracownicy ci 
rzeczywiście korzystali ze sprawiedliwych 
warunków pracy i dostępu do 
odpowiedniej ochrony socjalnej. Osobom, 
które zostały zwolnione w sposób 
niesprawiedliwy, należy zapewnić dostęp 
do skutecznego i bezstronnego 
rozstrzygania sporów oraz prawo do 
dochodzenia roszczeń, w tym do 
odpowiedniej rekompensaty.

Or. fr

Poprawka 191
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby wykorzystać dynamiczną i wydajną 
siłę roboczą oraz nowe modele pracy i 

Aby wykorzystać dynamiczną i wydajną 
siłę roboczą oraz nowe modele pracy i 
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nowe modele biznesowe, państwa 
członkowskie powinny współpracować z 
partnerami społecznymi w kwestiach 
sprawiedliwych, przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy, 
zapewniając równowagę między prawami 
a obowiązkami. Powinny zmniejszyć 
segmentację na rynkach pracy oraz 
zapobiegać jej, zwalczać pracę 
nierejestrowaną i wspierać przechodzenie 
do zatrudnienia na czas nieokreślony. 
Przepisy dotyczące ochrony zatrudnienia, 
prawo pracy i instytucje powinny 
zapewniać zarówno warunki sprzyjające 
zatrudnieniu, jak i konieczną elastyczność 
dla pracodawców, aby mogli oni sprawnie 
dostosowywać się do zmian 
gospodarczych, przy jednoczesnym 
zachowaniu odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa oraz zdrowego, 
bezpiecznego i dobrze dostosowanego 
środowiska pracy dla pracowników, przy 
zapewnieniu ochrony praw pracowniczych 
i ochrony socjalnej. Należy zapobiegać 
powstawaniu stosunków pracy 
prowadzących do niepewnych warunków 
pracy, w tym w przypadku osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych, i należy zwalczać 
nadużywanie nietypowych umów o pracę. 
Osobom, które zostały zwolnione w sposób 
niesprawiedliwy, należy zapewnić dostęp 
do skutecznego i bezstronnego 
rozstrzygania sporów oraz prawo do 
dochodzenia roszczeń, w tym do 
odpowiedniej rekompensaty.

nowe modele biznesowe, państwa 
członkowskie powinny współpracować z 
partnerami społecznymi w kwestiach 
sprawiedliwych, przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zapewniając równowagę między prawami 
a obowiązkami. Powinny zmniejszyć 
segmentację na rynkach pracy oraz 
zapobiegać jej, zwalczać pracę 
nierejestrowaną oraz fikcyjne 
samozatrudnienie i wspierać 
przechodzenie do zatrudnienia na czas 
nieokreślony. Przepisy dotyczące ochrony 
zatrudnienia, prawo pracy i instytucje 
powinny zapewniać zarówno warunki 
sprzyjające zatrudnieniu, jak i konieczną 
elastyczność dla pracodawców, aby mogli 
oni sprawnie dostosowywać się do zmian 
gospodarczych, przy jednoczesnym 
zachowaniu odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa oraz zdrowego, 
bezpiecznego i dobrze dostosowanego 
środowiska pracy dla pracowników, przy 
zapewnieniu praw pracowniczych i 
ochrony socjalnej. Należy zapobiegać 
powstawaniu stosunków pracy 
prowadzących do niepewnych warunków 
pracy, w tym w przypadku osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych. Nie powinno dochodzić do 
nadużywania nietypowych umów o pracę 
w takich przypadkach. Osobom, które 
zostały zwolnione w sposób 
niesprawiedliwy, należy zapewnić dostęp 
do skutecznego i bezstronnego 
rozstrzygania sporów oraz prawo do 
dochodzenia roszczeń, w tym do 
odpowiedniej rekompensaty.

Or. en

Poprawka 192
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby wykorzystać dynamiczną i wydajną 
siłę roboczą oraz nowe modele pracy i 
nowe modele biznesowe, państwa 
członkowskie powinny współpracować z 
partnerami społecznymi w kwestiach 
sprawiedliwych, przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy, 
zapewniając równowagę między prawami 
a obowiązkami. Powinny zmniejszyć 
segmentację na rynkach pracy oraz 
zapobiegać jej, zwalczać pracę 
nierejestrowaną i wspierać przechodzenie 
do zatrudnienia na czas nieokreślony. 
Przepisy dotyczące ochrony zatrudnienia, 
prawo pracy i instytucje powinny 
zapewniać zarówno warunki sprzyjające 
zatrudnieniu, jak i konieczną elastyczność 
dla pracodawców, aby mogli oni sprawnie 
dostosowywać się do zmian 
gospodarczych, przy jednoczesnym 
zachowaniu odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa oraz zdrowego, 
bezpiecznego i dobrze dostosowanego 
środowiska pracy dla pracowników, przy 
zapewnieniu ochrony praw pracowniczych 
i ochrony socjalnej. Należy zapobiegać 
powstawaniu stosunków pracy 
prowadzących do niepewnych warunków 
pracy, w tym w przypadku osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych, i należy zwalczać 
nadużywanie nietypowych umów o pracę. 
Osobom, które zostały zwolnione w sposób 
niesprawiedliwy, należy zapewnić dostęp 
do skutecznego i bezstronnego 
rozstrzygania sporów oraz prawo do 
dochodzenia roszczeń, w tym do 
odpowiedniej rekompensaty.

Aby wykorzystać dynamiczną i wydajną 
siłę roboczą oraz nowe modele pracy i 
nowe modele biznesowe, państwa 
członkowskie powinny współpracować z 
partnerami społecznymi w kwestiach 
sprawiedliwych, przejrzystych i 
przewidywalnych warunków pracy, 
zapewniając równowagę między prawami 
a obowiązkami. Powinny zmniejszyć 
segmentację na rynkach pracy oraz 
zapobiegać jej, zwalczać pracę 
nierejestrowaną i wspierać zatrudnienie na 
czas nieokreślony. Przepisy dotyczące 
ochrony zatrudnienia, prawo pracy i 
instytucje powinny zapewniać warunki 
sprzyjające tworzeniu stabilnych miejsc 
pracy wysokiej jakości, przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa oraz zdrowego, 
bezpiecznego i dobrze dostosowanego 
środowiska pracy dla pracowników, przy 
zapewnieniu ochrony praw pracowniczych 
i najwyższej ochrony socjalnej. Należy 
zapobiegać powstawaniu stosunków pracy 
prowadzących do niepewnych warunków 
pracy, w tym w przypadku osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych, i należy zwalczać 
nadużywanie nietypowych umów o pracę i 
wprowadzić szczególne formy ochrony 
pracowników i warunki zatrudnienia w 
przypadku takich umów. Osobom, które 
zostały zwolnione w sposób 
niesprawiedliwy, należy zapewnić dostęp 
do skutecznego i bezstronnego 
rozstrzygania sporów oraz prawo do 
dochodzenia roszczeń, w tym do 
odpowiedniej rekompensaty.

Or. it

Poprawka 193
Anne Sander



PE650.691v01-00 66/103 AM\1204616PL.docx

PL

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem polityki powinno być zwiększanie i 
wspieranie uczestnictwa w rynku pracy, 
lepsze dostosowywanie podaży 
umiejętności do popytu na nie oraz 
promowanie przemian na rynku pracy. 
Państwa członkowskie powinny skutecznie 
aktywizować tych, którzy mogą 
uczestniczyć w rynku pracy, oraz 
umożliwiać im to uczestnictwo. Powinny 
zwiększyć skuteczność aktywnych polityk 
rynku pracy poprzez lepsze ich 
ukierunkowanie, zwiększenie ich 
oddziaływania i zasięgu oraz lepsze 
powiązanie ich ze wsparciem dochodu 
osób bezrobotnych, gdy osoby te 
poszukują zatrudnienia, i w oparciu o ich 
prawa i obowiązki. Celem państw 
członkowskich powinno być usprawnienie 
i zwiększenie skuteczności publicznych 
służb zatrudnienia, tak by zapewniały one 
osobom poszukującym pracy terminowe i 
dostosowane wsparcie, wspieranie popytu 
na rynku pracy oraz wdrażanie zarządzania 
opartego na wynikach.

Celem polityki powinno być zwiększanie i 
wspieranie uczestnictwa w rynku pracy, 
lepsze dostosowywanie podaży 
umiejętności do popytu na nie oraz 
promowanie przemian na rynku pracy. 
Państwa członkowskie powinny skutecznie 
aktywizować tych, którzy mogą 
uczestniczyć w rynku pracy, oraz 
umożliwiać im to uczestnictwo. Powinny 
zwiększyć skuteczność aktywnych polityk 
rynku pracy poprzez lepsze ich 
ukierunkowanie, zwiększenie ich 
oddziaływania i zasięgu oraz lepsze 
powiązanie ich ze wsparciem dochodu 
osób bezrobotnych, gdy osoby te 
poszukują zatrudnienia, i w oparciu o ich 
prawa i obowiązki. Celem państw 
członkowskich powinno być usprawnienie 
i zwiększenie skuteczności publicznych 
służb zatrudnienia, tak by zapewniały one 
osobom poszukującym pracy terminowe i 
dostosowane wsparcie, wspieranie popytu 
na rynku pracy oraz wdrażanie zarządzania 
opartego na wynikach. Państwa 
członkowskie powinny korzystać z danych 
europejskiej sieci publicznych służb 
zatrudnienia i agencji unijnych w celu 
określenia dobrych praktyk opartych na 
wiarygodnych dowodach, promowania 
wzajemnego uczenia się i wspierania 
większej koordynacji polityki 
zatrudnienia.

Or. fr

Poprawka 194
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem polityki powinno być zwiększanie i 
wspieranie uczestnictwa w rynku pracy, 
lepsze dostosowywanie podaży 
umiejętności do popytu na nie i wspieranie 
przemian na rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny skutecznie 
aktywizować tych, którzy mogą 
uczestniczyć w rynku pracy, oraz 
umożliwiać im to uczestnictwo. Powinny 
zwiększyć skuteczność aktywnych polityk 
rynku pracy poprzez lepsze ich 
ukierunkowanie, zwiększenie ich 
oddziaływania i zasięgu oraz lepsze 
powiązanie ich ze wsparciem dochodu 
osób bezrobotnych, gdy osoby te 
poszukują zatrudnienia, i w oparciu o ich 
prawa i obowiązki. Celem państw 
członkowskich powinno być usprawnienie 
i zwiększenie skuteczności publicznych 
służb zatrudnienia, tak by zapewniały one 
osobom poszukującym pracy terminowe i 
dostosowane wsparcie, wspieranie popytu 
na rynku pracy oraz wdrażanie zarządzania 
opartego na wynikach.

Celem polityki powinno być zwiększanie i 
wspieranie uczestnictwa w rynku pracy, 
lepsze dostosowywanie podaży 
umiejętności do popytu na nie i wspieranie 
przemian na rynku pracy oraz zwiększanie 
zatrudnienia również na obszarach 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. 
Państwa członkowskie powinny skutecznie 
aktywizować tych, którzy mogą 
uczestniczyć w rynku pracy, oraz 
umożliwiać im to uczestnictwo. Powinny 
zwiększyć skuteczność aktywnych polityk 
rynku pracy poprzez lepsze ich 
ukierunkowanie, zwiększenie ich 
oddziaływania i zasięgu oraz lepsze 
powiązanie ich ze wsparciem dochodu 
osób bezrobotnych, gdy osoby te 
poszukują zatrudnienia, i w oparciu o ich 
prawa i obowiązki. Celem państw 
członkowskich powinno być usprawnienie 
i zwiększenie skuteczności publicznych 
służb zatrudnienia, tak by zapewniały one 
osobom poszukującym pracy terminowe i 
dostosowane wsparcie, wspieranie popytu 
na rynku pracy oraz wdrażanie zarządzania 
opartego na wynikach.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę, że wiele państw członkowskich mierzy się z ogromnymi różnicami 
terytorialnymi na krajowych rynkach pracy.

Poprawka 195
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem polityki powinno być zwiększanie i 
wspieranie uczestnictwa w rynku pracy, 

Celem polityki powinno być zwiększanie i 
wspieranie uczestnictwa w rynku pracy, 
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lepsze dostosowywanie podaży 
umiejętności do popytu na nie i wspieranie 
przemian na rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny skutecznie 
aktywizować tych, którzy mogą 
uczestniczyć w rynku pracy, oraz 
umożliwiać im to uczestnictwo. Powinny 
zwiększyć skuteczność aktywnych polityk 
rynku pracy poprzez lepsze ich 
ukierunkowanie, zwiększenie ich 
oddziaływania i zasięgu oraz lepsze 
powiązanie ich ze wsparciem dochodu 
osób bezrobotnych, gdy osoby te 
poszukują zatrudnienia, i w oparciu o ich 
prawa i obowiązki. Celem państw 
członkowskich powinno być usprawnienie 
i zwiększenie skuteczności publicznych 
służb zatrudnienia, tak by zapewniały one 
osobom poszukującym pracy terminowe i 
dostosowane wsparcie, wspieranie popytu 
na rynku pracy oraz wdrażanie zarządzania 
opartego na wynikach.

lepsze dostosowywanie podaży 
umiejętności do popytu na nie i wspieranie 
przemian na rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny skutecznie 
aktywizować tych, którzy mogą 
uczestniczyć w rynku pracy, oraz 
umożliwiać im to uczestnictwo. Powinny 
zwiększyć skuteczność aktywnych polityk 
rynku pracy poprzez lepsze ich 
ukierunkowanie, zwiększenie ich 
oddziaływania i zasięgu oraz lepsze 
powiązanie ich ze wsparciem dochodu 
osób bezrobotnych, gdy osoby te 
poszukują zatrudnienia, i w oparciu o ich 
prawa i obowiązki. Celem państw 
członkowskich powinno być usprawnienie 
i zwiększenie skuteczności publicznych 
służb zatrudnienia, również w odniesieniu 
do transgranicznego rynku pracy, tak by 
zapewniały one osobom poszukującym 
pracy terminowe i dostosowane wsparcie, 
wspieranie popytu na rynku pracy oraz 
wdrażanie zarządzania opartego na 
wynikach.

Or. en

Poprawka 196
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem polityki powinno być zwiększanie i 
wspieranie uczestnictwa w rynku pracy, 
lepsze dostosowywanie podaży 
umiejętności do popytu na nie oraz 
promowanie przemian na rynku pracy. 
Państwa członkowskie powinny skutecznie 
aktywizować tych, którzy mogą 
uczestniczyć w rynku pracy, oraz 
umożliwiać im to uczestnictwo. Powinny 
zwiększyć skuteczność aktywnych polityk 
rynku pracy poprzez lepsze ich 

Celem polityki powinno być zwiększanie i 
wspieranie uczestnictwa w rynku pracy, 
lepsze dostosowywanie podaży 
umiejętności do popytu na nie oraz 
promowanie przemian na rynku pracy, w 
szczególności transformacji cyfrowej i 
ekologicznej. Państwa członkowskie 
powinny skutecznie aktywizować tych, 
którzy mogą uczestniczyć w rynku pracy, 
oraz umożliwiać im to uczestnictwo. 
Powinny zwiększyć skuteczność 
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ukierunkowanie, zwiększenie ich 
oddziaływania i zasięgu oraz lepsze 
powiązanie ich ze wsparciem dochodu 
osób bezrobotnych, gdy osoby te 
poszukują zatrudnienia, i w oparciu o ich 
prawa i obowiązki. Celem państw 
członkowskich powinno być usprawnienie 
i zwiększenie skuteczności publicznych 
służb zatrudnienia, tak by zapewniały one 
osobom poszukującym pracy terminowe i 
dostosowane wsparcie, wspieranie popytu 
na rynku pracy oraz wdrażanie zarządzania 
opartego na wynikach.

aktywnych polityk rynku pracy poprzez 
lepsze ich ukierunkowanie, zwiększenie 
ich oddziaływania i zasięgu oraz lepsze 
powiązanie ich ze wsparciem dochodu 
osób bezrobotnych, gdy osoby te 
poszukują zatrudnienia, i w oparciu o ich 
prawa i obowiązki. Celem państw 
członkowskich powinno być usprawnienie 
i zwiększenie skuteczności publicznych 
służb zatrudnienia, tak by zapewniały one 
osobom poszukującym pracy terminowe i 
dostosowane wsparcie, wspieranie popytu 
na rynku pracy oraz wdrażanie zarządzania 
opartego na wynikach.

Or. fr

Poprawka 197
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem polityki powinno być zwiększanie i 
wspieranie uczestnictwa w rynku pracy, 
lepsze dostosowywanie podaży 
umiejętności do popytu na nie i wspieranie 
przemian na rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny skutecznie 
aktywizować tych, którzy mogą 
uczestniczyć w rynku pracy, oraz 
umożliwiać im to uczestnictwo. Powinny 
zwiększyć skuteczność aktywnych polityk 
rynku pracy poprzez lepsze ich 
ukierunkowanie, zwiększenie ich 
oddziaływania i zasięgu oraz lepsze 
powiązanie ich ze wsparciem dochodu 
osób bezrobotnych, gdy osoby te 
poszukują zatrudnienia, i w oparciu o ich 
prawa i obowiązki. Celem państw 
członkowskich powinno być usprawnienie 
i zwiększenie skuteczności publicznych 

Celem polityki powinno być zwiększanie i 
wspieranie uczestnictwa w rynku pracy, 
lepsze dostosowywanie podaży 
umiejętności do popytu na nie i wspieranie 
przemian na rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny skutecznie 
aktywizować tych, którzy mogą 
uczestniczyć w rynku pracy, oraz 
umożliwiać im to uczestnictwo w celu 
znalezienia wysokiej jakości zatrudnienia. 
Powinny zwiększyć skuteczność 
aktywnych polityk rynku pracy poprzez 
lepsze ich ukierunkowanie, zwiększenie 
ich oddziaływania i zasięgu oraz lepsze 
powiązanie ich z godnym wsparciem 
dochodu osób bezrobotnych, gdy osoby te 
poszukują zatrudnienia, i w oparciu o ich 
prawa i obowiązki. Celem państw 
członkowskich powinno być usprawnienie 



PE650.691v01-00 70/103 AM\1204616PL.docx

PL

służb zatrudnienia, tak by zapewniały one 
osobom poszukującym pracy terminowe i 
dostosowane wsparcie, wspieranie popytu 
na rynku pracy oraz wdrażanie zarządzania 
opartego na wynikach.

i zwiększenie skuteczności publicznych 
służb zatrudnienia, tak by zapewniały one 
osobom poszukującym pracy terminowe i 
dostosowane wsparcie, wspieranie popytu 
na rynku pracy oraz wdrażanie zarządzania 
opartego na wynikach.

Or. en

Poprawka 198
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem polityki powinno być zwiększanie i 
wspieranie uczestnictwa w rynku pracy, 
lepsze dostosowywanie podaży 
umiejętności do popytu na nie i wspieranie 
przemian na rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny skutecznie 
aktywizować tych, którzy mogą 
uczestniczyć w rynku pracy, oraz 
umożliwiać im to uczestnictwo. Powinny 
zwiększyć skuteczność aktywnych polityk 
rynku pracy poprzez lepsze ich 
ukierunkowanie, zwiększenie ich 
oddziaływania i zasięgu oraz lepsze 
powiązanie ich ze wsparciem dochodu 
osób bezrobotnych, gdy osoby te 
poszukują zatrudnienia, i w oparciu o ich 
prawa i obowiązki. Celem państw 
członkowskich powinno być usprawnienie 
i zwiększenie skuteczności publicznych 
służb zatrudnienia, tak by zapewniały one 
osobom poszukującym pracy terminowe i 
dostosowane wsparcie, wspieranie popytu 
na rynku pracy oraz wdrażanie 
zarządzania opartego na wynikach.

Celem polityki powinno być zwiększanie i 
wspieranie uczestnictwa w rynku pracy, 
lepsze dostosowywanie podaży 
umiejętności do popytu na nie i wspieranie 
przemian na rynku pracy. Państwa 
członkowskie powinny skutecznie 
aktywizować tych, którzy mogą 
uczestniczyć w rynku pracy, oraz 
umożliwiać im to uczestnictwo. Powinny 
zwiększyć skuteczność aktywnych polityk 
rynku pracy poprzez lepsze ich 
ukierunkowanie, zwiększenie ich 
oddziaływania i zasięgu oraz lepsze 
powiązanie ich ze wsparciem dochodu 
osób bezrobotnych, gdy osoby te 
poszukują zatrudnienia, i w oparciu o ich 
prawa i obowiązki. Celem państw 
członkowskich powinno być usprawnienie 
i zwiększenie skuteczności publicznych 
służb zatrudnienia, tak by zapewniały one 
osobom poszukującym pracy terminowe i 
dostosowane wsparcie oraz wspieranie 
popytu na rynku pracy.

Or. en
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Poprawka 199
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zapewniać 
osobom bezrobotnym odpowiednie 
świadczenia wypłacane przez rozsądny 
okres, odpowiednio do opłacanych przez te 
osoby składek i zgodnie z krajowymi 
zasadami kwalifikowalności. Tego rodzaju 
świadczenia nie powinny zniechęcać do 
szybkiego powrotu do zatrudnienia, 
powinny im natomiast towarzyszyć 
aktywne polityki rynku pracy.

Państwa członkowskie powinny zapewniać 
osobom bezrobotnym odpowiednie 
świadczenia wypłacane przez rozsądny 
okres, odpowiednio do opłacanych przez te 
osoby składek i zgodnie z krajowymi 
zasadami kwalifikowalności. Tego rodzaju 
świadczenia powinny zapewniać 
bezrobotnym godne warunki życia. Nie 
powinny one zniechęcać do szybkiego 
powrotu do zatrudnienia, powinny im 
natomiast towarzyszyć aktywne polityki 
rynku pracy.

Or. fr

Poprawka 200
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zapewniać 
osobom bezrobotnym odpowiednie 
świadczenia wypłacane przez rozsądny 
okres, odpowiednio do opłacanych przez te 
osoby składek i zgodnie z krajowymi 
zasadami kwalifikowalności. Tego rodzaju 
świadczenia nie powinny zniechęcać do 
szybkiego powrotu do zatrudnienia, 
powinny im natomiast towarzyszyć 
aktywne polityki rynku pracy.

Państwa członkowskie powinny zapewniać 
osobom bezrobotnym odpowiednie 
świadczenia wypłacane przez 
wystarczający okres, odpowiednio do 
opłacanych przez te osoby składek i 
zgodnie z krajowymi zasadami 
kwalifikowalności. Tego rodzaju 
świadczeniom powinny towarzyszyć 
aktywne polityki rynku pracy.



PE650.691v01-00 72/103 AM\1204616PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 201
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zapewniać 
osobom bezrobotnym odpowiednie 
świadczenia wypłacane przez rozsądny 
okres, odpowiednio do opłacanych przez te 
osoby składek i zgodnie z krajowymi 
zasadami kwalifikowalności. Tego rodzaju 
świadczenia nie powinny zniechęcać do 
szybkiego powrotu do zatrudnienia, 
powinny im natomiast towarzyszyć 
aktywne polityki rynku pracy.

Państwa członkowskie powinny zapewniać 
osobom bezrobotnym godziwe świadczenia 
wypłacane przez rozsądny okres, 
odpowiednio do opłacanych przez te osoby 
składek i zgodnie z krajowymi zasadami 
kwalifikowalności. Tego rodzaju 
świadczenia nie powinny zniechęcać do 
szybkiego powrotu do zatrudnienia, 
powinny im natomiast towarzyszyć 
aktywne polityki rynku pracy. 

Or. en

Poprawka 202
Anne Sander

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy odpowiednio wspierać mobilność 
osób uczących się i pracowników w celu 
zwiększenia szans na zatrudnienie, 
poprawy umiejętności i wykorzystania 
pełnego potencjału europejskiego rynku 
pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu 
sprawiedliwych warunków dla wszystkich 
osób prowadzących działalność 
transgraniczną oraz wzmocnieniu 
współpracy administracyjnej między 
administracjami krajowymi w odniesieniu 
do pracowników mobilnych. Należy 
wyeliminować utrudniające mobilność 
przeszkody w zakresie kształcenia i 

Mobilność pracowników jest warunkiem 
prawidłowego funkcjonowania unijnego 
rynku wewnętrznego. Państwa 
członkowskie powinny zatem wspierać 
mobilność pracowników w całej Europie, 
aby stwarzać nowe możliwości 
zatrudnienia dla pracowników i 
dostarczać przedsiębiorstwom siły 
roboczej. Należy odpowiednio wspierać 
mobilność osób uczących się w trakcie 
procesu kształcenia, w szczególności 
poprzez wzmocnienie unijnego programu 
mobilności ERASMUS+, który umożliwia 
osobom uczącym się poszerzanie wiedzy i 
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szkolenia, emerytur zakładowych i 
indywidualnych oraz uznawania 
kwalifikacji, a także uprościć proces 
uznawania kwalifikacji. Państwa 
członkowskie powinny podjąć działania 
gwarantujące, aby procedury 
administracyjne nie utrudniały 
niepotrzebnie podejmowania aktywnego 
zatrudnienia przez pracowników z innych 
państw członkowskich, w tym 
pracowników transgranicznych. Państwa 
członkowskie powinny zapobiegać 
przypadkom nadużywania obowiązujących 
przepisów i zająć się przyczynami drenażu 
mózgów z niektórych regionów, 
wprowadzając odpowiednie środki na 
rzecz rozwoju regionalnego.

podnoszenie umiejętności. Do mobilności 
należy również zachęcać pracowników w 
celu zwiększenia szans na zatrudnienie, 
poprawy umiejętności i wykorzystania 
pełnego potencjału europejskiego rynku 
pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu 
sprawiedliwych warunków dla wszystkich 
osób prowadzących działalność 
transgraniczną oraz wzmocnieniu 
współpracy administracyjnej między 
administracjami krajowymi w odniesieniu 
do pracowników mobilnych. Należy 
wyeliminować utrudniające mobilność 
przeszkody w zakresie kształcenia i 
szkolenia, emerytur zakładowych i 
indywidualnych oraz uznawania 
kwalifikacji, a także uprościć proces 
uznawania kwalifikacji. Państwa 
członkowskie powinny podjąć działania 
gwarantujące, aby procedury 
administracyjne nie utrudniały 
niepotrzebnie podejmowania aktywnego 
zatrudnienia przez pracowników z innych 
państw członkowskich, w tym 
pracowników transgranicznych. Państwa 
członkowskie powinny zapobiegać 
przypadkom nadużywania obowiązujących 
przepisów i zająć się przyczynami drenażu 
mózgów z niektórych regionów, który jest 
szkodliwy dla rozwoju i atrakcyjności tych 
obszarów, w tym wprowadzając 
odpowiednie środki na rzecz rozwoju 
regionalnego. Państwa członkowskie 
powinny promować i stosować 
odpowiednie narzędzia unijne, takie jak 
sieć służb zatrudnienia EURES, oraz 
tworzyć partnerstwa transgraniczne w 
celu wspierania mobilnych pracowników 
w regionach transgranicznych.

Or. fr

Poprawka 203
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy odpowiednio wspierać mobilność 
osób uczących się i pracowników w celu 
zwiększenia szans na zatrudnienie, 
poprawy umiejętności i wykorzystania 
pełnego potencjału europejskiego rynku 
pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu 
sprawiedliwych warunków dla wszystkich 
osób prowadzących działalność 
transgraniczną oraz wzmocnieniu 
współpracy administracyjnej między 
administracjami krajowymi w odniesieniu 
do pracowników mobilnych. Należy 
wyeliminować utrudniające mobilność 
przeszkody w zakresie kształcenia i 
szkolenia, emerytur zakładowych i 
indywidualnych oraz uznawania 
kwalifikacji, a także uprościć proces 
uznawania kwalifikacji. Państwa 
członkowskie powinny podjąć działania 
gwarantujące, aby procedury 
administracyjne nie utrudniały 
niepotrzebnie podejmowania aktywnego 
zatrudnienia przez pracowników z innych 
państw członkowskich, w tym 
pracowników transgranicznych. Państwa 
członkowskie powinny zapobiegać 
przypadkom nadużywania obowiązujących 
przepisów i zająć się przyczynami drenażu 
mózgów z niektórych regionów, 
wprowadzając odpowiednie środki na 
rzecz rozwoju regionalnego.

Należy odpowiednio wspierać mobilność 
osób uczących się i pracowników w celu 
poprawy umiejętności i wykorzystania 
pełnego potencjału europejskiego rynku 
pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu 
sprawiedliwych warunków dla wszystkich 
osób prowadzących działalność 
transgraniczną oraz wzmocnieniu 
współpracy administracyjnej między 
administracjami krajowymi w odniesieniu 
do pracowników mobilnych. Należy 
wyeliminować utrudniające mobilność 
przeszkody w zakresie kształcenia i 
szkolenia, emerytur zakładowych i 
indywidualnych oraz uznawania 
kwalifikacji, a także uprościć proces 
uznawania kwalifikacji. Państwa 
członkowskie powinny podjąć działania 
gwarantujące, aby procedury 
administracyjne nie utrudniały 
niepotrzebnie podejmowania aktywnego 
zatrudnienia przez pracowników z innych 
państw członkowskich, w tym 
pracowników transgranicznych. Ważne 
jest, aby podczas wdrażania takich 
środków, jak zamknięcie granic w celu 
ograniczenia rozprzestrzeniania się 
COVID-19, państwa członkowskie miały 
na uwadze pracowników mobilnych, w 
tym pracowników transgranicznych, na 
przykład pod względem ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, opodatkowania i 
ubezpieczenia społecznego, oraz 
umożliwiały tym pracownikom i członkom 
ich rodzin jak najłatwiejsze przekraczanie 
granic w celu wykonywania pracy lub 
zaspokajania innych niezbędnych potrzeb, 
takich jak wizyty lekarskie lub 
wykonywanie istotnych zadań służbowych 
w innym państwie członkowskim, przy 
jednoczesnym uwzględnianiu sytuacji 
epidemiologicznej. Państwa członkowskie 
powinny zapobiegać przypadkom 
nadużywania obowiązujących przepisów i 
zająć się przyczynami drenażu mózgów z 
niektórych regionów, wprowadzając 
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odpowiednie środki na rzecz rozwoju 
regionalnego.

Or. sk

Poprawka 204
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy odpowiednio wspierać mobilność 
osób uczących się i pracowników w celu 
zwiększenia szans na zatrudnienie, 
poprawy umiejętności i wykorzystania 
pełnego potencjału europejskiego rynku 
pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu 
sprawiedliwych warunków dla wszystkich 
osób prowadzących działalność 
transgraniczną oraz wzmocnieniu 
współpracy administracyjnej między 
administracjami krajowymi w odniesieniu 
do pracowników mobilnych. Należy 
wyeliminować utrudniające mobilność 
przeszkody w zakresie kształcenia i 
szkolenia, emerytur zakładowych i 
indywidualnych oraz uznawania 
kwalifikacji, a także uprościć proces 
uznawania kwalifikacji. Państwa 
członkowskie powinny podjąć działania 
gwarantujące, aby procedury 
administracyjne nie utrudniały 
niepotrzebnie podejmowania aktywnego 
zatrudnienia przez pracowników z innych 
państw członkowskich, w tym 
pracowników transgranicznych. Państwa 
członkowskie powinny zapobiegać 
przypadkom nadużywania obowiązujących 
przepisów i zająć się przyczynami drenażu 
mózgów z niektórych regionów, 
wprowadzając odpowiednie środki na 

Należy odpowiednio wspierać mobilność 
osób uczących się i pracowników w celu 
zwiększenia szans na zatrudnienie, 
poprawy umiejętności i wykorzystania 
pełnego potencjału europejskiego rynku 
pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu 
praw oraz sprawiedliwych warunków 
pracy dla wszystkich osób prowadzących 
działalność transgraniczną oraz 
wzmocnieniu współpracy administracyjnej 
między administracjami krajowymi w 
odniesieniu do pracowników mobilnych. 
Należy wyeliminować utrudniające 
mobilność przeszkody w zakresie 
kształcenia i szkolenia, emerytur 
zakładowych i indywidualnych oraz 
uznawania kwalifikacji, a także uprościć 
proces uznawania kwalifikacji. Państwa 
członkowskie powinny podjąć działania 
gwarantujące, aby procedury 
administracyjne nie utrudniały 
niepotrzebnie podejmowania aktywnego 
zatrudnienia przez pracowników z innych 
państw członkowskich, w tym 
pracowników transgranicznych. Ważne 
jest, aby przy wdrażaniu środków takich 
jak zamykanie granic w celu złagodzenia 
skutków wybuchu epidemii COVID-19 
państwa członkowskie brały pod uwagę 
pracowników mobilnych, w tym 
pracowników przygranicznych, np. 
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rzecz rozwoju regionalnego. uwzględniając kwestie zdrowia i 
bezpieczeństwa, zobowiązań podatkowych 
i zabezpieczenia społecznego oraz 
koordynacji. Państwa członkowskie 
powinny zapobiegać przypadkom 
nadużywania obowiązujących przepisów i 
zająć się przyczynami drenażu mózgów z 
niektórych regionów, wprowadzając 
odpowiednie środki na rzecz rozwoju 
regionalnego.

Or. en

Poprawka 205
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy odpowiednio wspierać mobilność 
osób uczących się i pracowników w celu 
zwiększenia szans na zatrudnienie, 
poprawy umiejętności i wykorzystania 
pełnego potencjału europejskiego rynku 
pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu 
sprawiedliwych warunków dla wszystkich 
osób prowadzących działalność 
transgraniczną oraz wzmocnieniu 
współpracy administracyjnej między 
administracjami krajowymi w odniesieniu 
do pracowników mobilnych. Należy 
wyeliminować utrudniające mobilność 
przeszkody w zakresie kształcenia i 
szkolenia, emerytur zakładowych i 
indywidualnych oraz uznawania 
kwalifikacji, a także uprościć proces 
uznawania kwalifikacji. Państwa 
członkowskie powinny podjąć działania 
gwarantujące, aby procedury 
administracyjne nie utrudniały 
niepotrzebnie podejmowania aktywnego 
zatrudnienia przez pracowników z innych 
państw członkowskich, w tym 

Należy odpowiednio wspierać mobilność 
osób uczących się i pracowników w celu 
zwiększenia szans na zatrudnienie, 
poprawy umiejętności i wykorzystania 
pełnego potencjału europejskiego rynku 
pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu 
sprawiedliwych warunków dla wszystkich 
osób prowadzących działalność 
transgraniczną, przez zwiększenie 
możliwości przenoszenia uprawnień i 
świadczeń, oraz przy wzmocnieniu 
współpracy administracyjnej między 
administracjami krajowymi w odniesieniu 
do pracowników mobilnych. Należy 
wyeliminować utrudniające mobilność 
przeszkody w zakresie kształcenia i 
szkolenia, emerytur zakładowych i 
indywidualnych oraz uznawania 
kwalifikacji, a także uprościć proces 
uznawania kwalifikacji. Państwa 
członkowskie powinny podjąć działania 
gwarantujące, aby procedury 
administracyjne nie utrudniały 
niepotrzebnie podejmowania aktywnego 
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pracowników transgranicznych. Państwa 
członkowskie powinny zapobiegać 
przypadkom nadużywania obowiązujących 
przepisów i zająć się przyczynami drenażu 
mózgów z niektórych regionów, 
wprowadzając odpowiednie środki na 
rzecz rozwoju regionalnego.

zatrudnienia przez pracowników z innych 
państw członkowskich, w tym 
pracowników transgranicznych. Państwa 
członkowskie powinny w pełni 
zaangażować się w cyfryzację usług 
publicznych w dążeniu do ułatwienia 
sprawiedliwej mobilności pracowników, w 
szczególności w odniesieniu do 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. Państwa członkowskie 
powinny zapobiegać przypadkom 
nadużywania obowiązujących przepisów i 
zająć się przyczynami drenażu mózgów z 
niektórych regionów, wprowadzając 
odpowiednie środki na rzecz rozwoju 
regionalnego.

Or. fr

Poprawka 206
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy odpowiednio wspierać mobilność 
osób uczących się i pracowników w celu 
zwiększenia szans na zatrudnienie, 
poprawy umiejętności i wykorzystania 
pełnego potencjału europejskiego rynku 
pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu 
sprawiedliwych warunków dla wszystkich 
osób prowadzących działalność 
transgraniczną oraz wzmocnieniu 
współpracy administracyjnej między 
administracjami krajowymi w odniesieniu 
do pracowników mobilnych. Należy 
wyeliminować utrudniające mobilność 
przeszkody w zakresie kształcenia i 
szkolenia, emerytur zakładowych i 
indywidualnych oraz uznawania 
kwalifikacji, a także uprościć proces 
uznawania kwalifikacji. Państwa 
członkowskie powinny podjąć działania 
gwarantujące, aby procedury 

Należy odpowiednio wspierać mobilność 
osób uczących się i pracowników, jako 
prawo podstawowe i wolny wybór, w celu 
zwiększenia szans na zatrudnienie, 
poprawy umiejętności i wykorzystania 
pełnego potencjału europejskiego rynku 
pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu 
sprawiedliwych warunków dla wszystkich 
osób prowadzących działalność 
transgraniczną oraz wzmocnieniu 
współpracy administracyjnej między 
administracjami krajowymi w odniesieniu 
do pracowników mobilnych. Należy 
wyeliminować utrudniające mobilność 
przeszkody w zakresie kształcenia i 
szkolenia, emerytur zakładowych i 
indywidualnych oraz uznawania 
kwalifikacji, a także uprościć proces 
uznawania kwalifikacji. Państwa 
członkowskie powinny podjąć działania 
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administracyjne nie utrudniały 
niepotrzebnie podejmowania aktywnego 
zatrudnienia przez pracowników z innych 
państw członkowskich, w tym 
pracowników transgranicznych. Państwa 
członkowskie powinny zapobiegać 
przypadkom nadużywania obowiązujących 
przepisów i zająć się przyczynami drenażu 
mózgów z niektórych regionów, 
wprowadzając odpowiednie środki na 
rzecz rozwoju regionalnego.

gwarantujące, aby procedury 
administracyjne nie utrudniały 
niepotrzebnie podejmowania aktywnego 
zatrudnienia przez pracowników z innych 
państw członkowskich, w tym 
pracowników transgranicznych. Państwa 
członkowskie powinny zapobiegać 
przypadkom nadużywania obowiązujących 
przepisów i zająć się przyczynami drenażu 
mózgów z niektórych regionów, 
wprowadzając odpowiednie środki na 
rzecz rozwoju regionalnego.

Or. it

Poprawka 207
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy odpowiednio wspierać mobilność 
osób uczących się i pracowników w celu 
zwiększenia szans na zatrudnienie, 
poprawy umiejętności i wykorzystania 
pełnego potencjału europejskiego rynku 
pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu 
sprawiedliwych warunków dla wszystkich 
osób prowadzących działalność 
transgraniczną oraz wzmocnieniu 
współpracy administracyjnej między 
administracjami krajowymi w odniesieniu 
do pracowników mobilnych. Należy 
wyeliminować utrudniające mobilność 
przeszkody w zakresie kształcenia i 
szkolenia, emerytur zakładowych i 
indywidualnych oraz uznawania 
kwalifikacji, a także uprościć proces 
uznawania kwalifikacji. Państwa 
członkowskie powinny podjąć działania 
gwarantujące, aby procedury 
administracyjne nie utrudniały 
niepotrzebnie podejmowania aktywnego 
zatrudnienia przez pracowników z innych 
państw członkowskich, w tym 

Należy odpowiednio wspierać mobilność 
osób uczących się i pracowników w celu 
zwiększenia szans na zatrudnienie, 
poprawy umiejętności i wykorzystania 
pełnego potencjału europejskiego rynku 
pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu 
sprawiedliwych warunków dla wszystkich 
osób prowadzących działalność 
transgraniczną oraz wzmocnieniu 
współpracy administracyjnej między 
administracjami krajowymi w odniesieniu 
do pracowników mobilnych. Należy 
wyeliminować utrudniające mobilność 
przeszkody w zakresie kształcenia i 
szkolenia, emerytur zakładowych i 
indywidualnych oraz uznawania 
kwalifikacji, a także uprościć proces 
uznawania kwalifikacji. Państwa 
członkowskie powinny podjąć działania 
gwarantujące, aby procedury 
administracyjne nie utrudniały 
niepotrzebnie podejmowania aktywnego 
zatrudnienia przez pracowników z innych 
państw członkowskich, w tym 
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pracowników transgranicznych. Państwa 
członkowskie powinny zapobiegać 
przypadkom nadużywania obowiązujących 
przepisów i zająć się przyczynami drenażu 
mózgów z niektórych regionów, 
wprowadzając odpowiednie środki na 
rzecz rozwoju regionalnego.

pracowników transgranicznych i 
przygranicznych. Państwa członkowskie 
powinny zapobiegać przypadkom 
nadużywania obowiązujących przepisów i 
zająć się przyczynami drenażu mózgów z 
niektórych regionów, wprowadzając 
odpowiednie środki na rzecz rozwoju 
regionalnego.

Or. en

Poprawka 208
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby stawić czoła poważnym wstrząsom, 
państwa członkowskie powinny 
opracować wspólne instrumenty 
długoterminowe mające służyć 
utrzymaniu miejsc pracy i kompetencji 
oraz zmniejszeniu presji wywieranej na 
krajowe finanse publiczne przede 
wszystkim za sprawą ustanowienia stałego 
europejskiego programu reasekuracji 
świadczeń dla osób bezrobotnych.

Or. fr

Poprawka 209
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o istniejące praktyki krajowe i W oparciu o istniejące praktyki krajowe i 
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aby osiągnąć skuteczniejszy dialog 
społeczny i lepsze efekty społeczno-
gospodarcze, państwa członkowskie 
powinny zapewnić terminowe i 
rzeczywiste zaangażowanie partnerów 
społecznych w opracowywanie i realizację 
reform i polityk w dziedzinie zatrudnienia i 
kwestii społecznych oraz, w stosownych 
przypadkach, reform i polityk 
gospodarczych, również poprzez 
wspieranie wzmacniania zdolności 
partnerów społecznych. Państwa 
członkowskie powinny wspierać dialog 
społeczny i rokowania zbiorowe. Należy 
zachęcać partnerów społecznych do 
negocjowania i zawierania układów 
zbiorowych w sprawach, które są dla nich 
istotne, przy pełnym poszanowaniu ich 
autonomii i prawa do podejmowania 
działań zbiorowych.

aby osiągnąć skuteczniejszy dialog 
społeczny i lepsze efekty społeczno-
gospodarcze, państwa członkowskie 
powinny zapewnić terminowe i 
rzeczywiste zaangażowanie partnerów 
społecznych w opracowywanie i realizację 
reform i polityk w dziedzinie zatrudnienia i 
kwestii społecznych oraz, w stosownych 
przypadkach, reform i polityk 
gospodarczych, również poprzez 
wspieranie wzmacniania zdolności 
partnerów społecznych. Państwa 
członkowskie powinny wzmacniać i 
promować dialog społeczny i rokowania 
zbiorowe oraz podjąć środki w celu 
zwiększenia zasięgu rokowań zbiorowych, 
w tym w przypadku niestandardowych 
form zatrudnienia. Należy zachęcać 
partnerów społecznych do negocjowania i 
zawierania układów zbiorowych w 
sprawach, które są dla nich istotne, przy 
pełnym poszanowaniu ich autonomii i 
prawa do podejmowania działań 
zbiorowych.

Or. en

Poprawka 210
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o istniejące praktyki krajowe i 
aby osiągnąć skuteczniejszy dialog 
społeczny i lepsze efekty społeczno-
gospodarcze, państwa członkowskie 
powinny zapewnić terminowe i 
rzeczywiste zaangażowanie partnerów 
społecznych w opracowywanie i realizację 
reform i polityk w dziedzinie zatrudnienia i 
kwestii społecznych oraz, w stosownych 
przypadkach, reform i polityk 
gospodarczych, również poprzez 
wspieranie wzmacniania zdolności 

W oparciu o istniejące praktyki krajowe i 
aby osiągnąć skuteczniejszy dialog 
społeczny i lepsze efekty społeczno-
gospodarcze, państwa członkowskie 
powinny zapewnić terminowe i 
rzeczywiste zaangażowanie partnerów 
społecznych w opracowywanie i realizację 
reform i polityk w dziedzinie zatrudnienia i 
kwestii społecznych oraz, w stosownych 
przypadkach, reform i polityk 
gospodarczych, również poprzez 
wspieranie wzmacniania zdolności 
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partnerów społecznych. Państwa 
członkowskie powinny wspierać dialog 
społeczny i rokowania zbiorowe. Należy 
zachęcać partnerów społecznych do 
negocjowania i zawierania układów 
zbiorowych w sprawach, które są dla nich 
istotne, przy pełnym poszanowaniu ich 
autonomii i prawa do podejmowania 
działań zbiorowych.

partnerów społecznych. Państwa 
członkowskie powinny podjąć działania w 
celu wzmacniania i wspierania dialogu 
społecznego i rokowań zbiorowych. 
Należy zachęcać partnerów społecznych do 
negocjowania i zawierania układów 
zbiorowych w sprawach, które są dla nich 
istotne, przy pełnym poszanowaniu ich 
autonomii i prawa do podejmowania 
działań zbiorowych.

Or. en

Poprawka 211
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o istniejące praktyki krajowe i 
aby osiągnąć skuteczniejszy dialog 
społeczny i lepsze efekty społeczno-
gospodarcze, państwa członkowskie 
powinny zapewnić terminowe i 
rzeczywiste zaangażowanie partnerów 
społecznych w opracowywanie i realizację 
reform i polityk w dziedzinie zatrudnienia i 
kwestii społecznych oraz, w stosownych 
przypadkach, reform i polityk 
gospodarczych, również poprzez 
wspieranie wzmacniania zdolności 
partnerów społecznych. Państwa 
członkowskie powinny wspierać dialog 
społeczny i rokowania zbiorowe. Należy 
zachęcać partnerów społecznych do 
negocjowania i zawierania układów 
zbiorowych w sprawach, które są dla nich 
istotne, przy pełnym poszanowaniu ich 
autonomii i prawa do podejmowania 
działań zbiorowych.

W oparciu o istniejące praktyki krajowe 
oraz aby promować i osiągnąć 
skuteczniejszy i wzmocniony dialog 
społeczny, a także lepsze efekty społeczno-
gospodarcze, państwa członkowskie 
powinny zapewnić terminowe i 
rzeczywiste zaangażowanie partnerów 
społecznych w opracowywanie i realizację 
reform i polityk w dziedzinie zatrudnienia i 
kwestii społecznych oraz, w stosownych 
przypadkach, reform i polityk 
gospodarczych, również poprzez 
wspieranie wzmacniania zdolności 
partnerów społecznych. Państwa 
członkowskie powinny wspierać dialog 
społeczny i rokowania zbiorowe. Należy 
zachęcać partnerów społecznych do 
negocjowania i zawierania układów 
zbiorowych w sprawach, które są dla nich 
istotne, przy pełnym poszanowaniu ich 
autonomii i prawa do podejmowania 
działań zbiorowych.

Or. fr
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Poprawka 212
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach i w oparciu o 
istniejące krajowe praktyki państwa 
członkowskie powinny uwzględniać 
doświadczenia w dziedzinie zatrudnienia i 
kwestii społecznych zebrane przez 
odpowiednie organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego.

W stosownych przypadkach i w oparciu o 
istniejące krajowe praktyki państwa 
członkowskie powinny uwzględniać 
doświadczenia w dziedzinie zatrudnienia i 
kwestii społecznych zebrane przez 
odpowiednie organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym reprezentujace 
grupy napotykające bariery w dostępie do 
wysokiej jakości pracy.

Or. pl

Poprawka 213
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście wybuchu epidemii COVID-
19 zdrowe i bezpieczne miejsce pracy jest 
niezbędne, aby zwalczać ryzyko zakażenia 
i rozprzestrzeniania się wirusa oraz 
innych chorób. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić, aby pracodawcy brali 
odpowiedzialność za zdrowie i 
bezpieczeństwo pracowników oraz aby 
udzielali im oraz ich przedstawicielom 
odpowiednich informacji, przeprowadzali 
oceny ryzyka i podejmowali środki 
zapobiegawcze. Aby usprawnić 
funkcjonowanie rynków pracy, państwa 
członkowskie powinny inwestować w 
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bezpieczeństwo i higienę pracy oraz 
zapewniać odpowiednie środki i przepisy 
dla inspektoratów pracy lub 
przedstawicieli ds. BHP ze związków 
zawodowych.

Or. en

Poprawka 214
Dragoș Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne
w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Samira Rafaela

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny 
współpracować na rzecz zapewnienia 
systemów ochrony socjalnej pracownikom 
przygranicznym i osobom 
samozatrudnionym wykonującym pracę w 
jednym państwie członkowskim, lecz 
zamieszkującym w innym. Modernizacja 
systemu ochrony socjalnej powinna 
przyczyniać się do przestrzegania zasad 
europejskiego rynku pracy, zapewniając 
trwałą, powszechną i transgraniczną 
ochronę socjalną. Należy w ten sposób 
zagwarantować ochronę oraz skuteczność 
systemów ochrony socjalnej, aby zapewnić 
wyeliminowanie luk w ochronie oraz 
wydajną przygraniczną siłę roboczą.

Or. en

Poprawka 215
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy zagwarantować prawidłowe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, aby 
zapewnić dostawę podstawowych 
towarów. Komisja i państwa członkowskie 
powinny podjąć skoordynowane działania 
w celu zagwarantowania bezpiecznego 
przywrócenia swobody przemieszczania 
się i niezakłóconego przepływu towarów 
między państwami członkowskimi, aby 
zapobiec w ten sposób przerwom w 
ciągłości łańcucha dostaw.

Or. es

Poprawka 216
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 7 – akapit 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zająć się 
skutkami kryzysu związanego z COVID-
19 na rynku pracy, wspierając 
pracowników, którzy tymczasowo znaleźli 
się na „bezrobociu formalnym”, ponieważ 
pracodawcy byli zmuszeni do zaprzestania 
świadczenia usług, a także wspierając 
osoby samozatrudnione i małe 
przedsiębiorstwa, aby umożliwić im 
utrzymanie personelu lub prowadzonej 
działalności. 

Or. en

Uzasadnienie

Kryzys związany z COVID-19 już teraz wywiera istotny wpływ na rynki pracy i będzie on 
coraz bardziej dotkliwy w miarę utrzymywania się pandemii i dalszego obowiązywania 
środków zapobiegawczych wdrożonych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 
choroby. Środki ukierunkowane na jednostki, aby zagwarantować im stabilny dochód, na 
małe przedsiębiorstwa, aby umożliwić zachowanie miejsc pracy, a także na osoby 
samozatrudnione, aby wspierać ich dalszą działalność lub pokrycie kosztów utrzymania, mają 
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nadrzędne znaczenie, by zapobiec bezprecedensowemu wzrostowi bezrobocia, utracie miejsc 
pracy na wielką skalę oraz likwidacji działalności licznych przedsiębiorstw, a także by 
ułatwić naprawę gospodarczą po ustaniu pandemii.

Poprawka 217
Guido Reil

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny promować 
promować rynki pracy sprzyjające 
włączeniu społecznemu, otwarte dla 
wszystkich. Aby to osiągnąć, powinny 
wdrażać skuteczne środki mające na celu 
zwalczanie wszelkich form dyskryminacji 
oraz promowanie polityki równych szans 
dla grup niedostatecznie 
reprezentowanych na rynku pracy, przy 
zwróceniu odpowiedniej uwagi na wymiar 
regionalny i terytorialny. Powinny 
zapewnić równe traktowanie w dziedzinie 
zatrudnienia, ochrony socjalnej, zdrowia i 
opieki długoterminowej, edukacji, a także 
dostępu do towarów i usług, bez względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek czy orientację 
seksualną.

Państwa członkowskie powinny zwalczać 
wszelkie formy dyskryminacji na rynku 
pracy oraz aktywnie promować politykę 
równych szans.

Or. de

Poprawka 218
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny promować 
rynki pracy sprzyjające włączeniu 
społecznemu, otwarte dla wszystkich. Aby 
to osiągnąć, powinny wdrażać skuteczne 
środki mające na celu zwalczanie 
wszelkich form dyskryminacji oraz 
promowanie polityki równych szans dla 
grup niedostatecznie reprezentowanych na 
rynku pracy, przy zwróceniu odpowiedniej 
uwagi na wymiar regionalny i terytorialny. 
Powinny zapewnić równe traktowanie w 
dziedzinie zatrudnienia, ochrony socjalnej, 
zdrowia i opieki długoterminowej, 
edukacji, a także dostępu do towarów i 
usług, bez względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek czy 
orientację seksualną.

Państwa członkowskie powinny promować 
prawa socjalne oraz rynki pracy 
sprzyjające włączeniu społecznemu, 
otwarte dla wszystkich. Aby to osiągnąć, 
powinny wdrażać skuteczne środki mające 
na celu zwalczanie wszelkich form 
dyskryminacji oraz promowanie polityki 
równych szans dla grup niedostatecznie 
reprezentowanych na rynku pracy, przy 
zwróceniu odpowiedniej uwagi na wymiar 
regionalny i terytorialny. Powinny 
zapewnić równą płacę oraz równe prawa 
za taką samą pracę w tym samym miejscu, 
a także równe traktowanie w dziedzinie 
ochrony socjalnej, zdrowia i opieki 
długoterminowej, mieszkalnictwa, 
edukacji, a także dostępu do towarów i 
usług, bez względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, narodowość, religię 
lub przekonania, niepełnosprawność, wiek 
czy orientację seksualną.

Or. en

Poprawka 219
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny promować 
rynki pracy sprzyjające włączeniu 
społecznemu, otwarte dla wszystkich. Aby 
to osiągnąć, powinny wdrażać skuteczne 
środki mające na celu zwalczanie 
wszelkich form dyskryminacji oraz 
promowanie polityki równych szans dla 
grup niedostatecznie reprezentowanych na 
rynku pracy, przy zwróceniu odpowiedniej 
uwagi na wymiar regionalny i terytorialny. 
Powinny zapewnić równe traktowanie w 
dziedzinie zatrudnienia, ochrony socjalnej, 

Uznając obecne dodatkowe 
długoterminowe wyzwania społeczne i 
gospodarczewynikające z epidemii 
COVID-19, państwa członkowskie 
powinny promować rynki pracy 
sprzyjające włączeniu społecznemu, 
otwarte dla wszystkich. Aby to osiągnąć, 
powinny wdrażać skuteczne środki mające 
na celu zwalczanie wszelkich form 
dyskryminacji oraz promowanie polityki 
równych szans dla grup niedostatecznie 
reprezentowanych na rynku pracy, przy 



AM\1204616PL.docx 87/103 PE650.691v01-00

PL

zdrowia i opieki długoterminowej, 
edukacji, a także dostępu do towarów i 
usług, bez względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek czy 
orientację seksualną.

zwróceniu odpowiedniej uwagi na wymiar 
regionalny i terytorialny. Powinny 
zapewnić równe traktowanie w dziedzinie 
zatrudnienia, ochrony socjalnej, zdrowia i 
opieki długoterminowej, edukacji, a także 
dostępu do towarów i usług, bez względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek czy orientację 
seksualną.

Or. pl

Poprawka 220
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny promować 
rynki pracy sprzyjające włączeniu 
społecznemu, otwarte dla wszystkich. Aby 
to osiągnąć, powinny wdrażać skuteczne 
środki mające na celu zwalczanie 
wszelkich form dyskryminacji oraz 
promowanie polityki równych szans dla 
grup niedostatecznie reprezentowanych na 
rynku pracy, przy zwróceniu odpowiedniej 
uwagi na wymiar regionalny i terytorialny. 
Powinny zapewnić równe traktowanie w 
dziedzinie zatrudnienia, ochrony socjalnej, 
zdrowia i opieki długoterminowej, 
edukacji, a także dostępu do towarów i 
usług, bez względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek czy 
orientację seksualną.

Państwa członkowskie powinny promować 
rynki pracy sprzyjające włączeniu 
społecznemu, otwarte dla wszystkich. Aby 
to osiągnąć, powinny wdrażać skuteczne 
środki mające na celu zwalczanie 
wszelkich form dyskryminacji oraz 
promowanie polityki równych szans dla 
grup niedostatecznie reprezentowanych na 
rynku pracy, przy zwróceniu odpowiedniej 
uwagi na wymiar regionalny i terytorialny. 
Powinny zapewnić równe traktowanie w 
dziedzinie zatrudnienia, ochrony socjalnej, 
zdrowia i opieki długoterminowej, 
edukacji, a także dostępu do towarów i 
usług, bez względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, 
przewidywane przyszłe problemy 
zdrowotne, wiek czy orientację seksualną.

Or. sk

Poprawka 221
José Manuel Fernandes
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny promować 
rynki pracy sprzyjające włączeniu 
społecznemu, otwarte dla wszystkich. Aby 
to osiągnąć, powinny wdrażać skuteczne 
środki mające na celu zwalczanie 
wszelkich form dyskryminacji oraz 
promowanie polityki równych szans dla 
grup niedostatecznie reprezentowanych na 
rynku pracy, przy zwróceniu odpowiedniej 
uwagi na wymiar regionalny i terytorialny. 
Powinny zapewnić równe traktowanie w 
dziedzinie zatrudnienia, ochrony socjalnej, 
zdrowia i opieki długoterminowej, 
edukacji, a także dostępu do towarów i 
usług, bez względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek czy 
orientację seksualną.

Państwa członkowskie powinny promować 
konkurencyjność, otwartość i włączenie 
społeczne na rynkach pracy. Aby to 
osiągnąć, powinny wdrażać skuteczne 
środki mające na celu zwalczanie 
wszelkich form dyskryminacji oraz 
promowanie polityki równych szans dla 
grup niedostatecznie reprezentowanych na 
rynku pracy, przy zwróceniu odpowiedniej 
uwagi na wymiar regionalny i terytorialny. 
Powinny zapewnić równe traktowanie w 
dziedzinie zatrudnienia, ochrony socjalnej, 
zdrowia i opieki długoterminowej, 
edukacji, a także dostępu do towarów i 
usług, bez względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek czy 
orientację seksualną.

Or. pt

Poprawka 222
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny promować 
rynki pracy sprzyjające włączeniu 
społecznemu, otwarte dla wszystkich. Aby 
to osiągnąć, powinny wdrażać skuteczne 
środki mające na celu zwalczanie 
wszelkich form dyskryminacji oraz 
promowanie polityki równych szans dla 
grup niedostatecznie reprezentowanych 
na rynku pracy, przy zwróceniu 
odpowiedniej uwagi na wymiar regionalny 
i terytorialny. Powinny zapewnić równe 
traktowanie w dziedzinie zatrudnienia, 

Państwa członkowskie powinny promować 
rynki pracy sprzyjające włączeniu 
społecznemu, otwarte dla wszystkich osób 
mających uregulowany status prawny. 
Aby to osiągnąć, powinny wdrażać 
skuteczne środki mające na celu 
zwalczanie wszelkich form dyskryminacji 
oraz promowanie polityki równych szans, 
przy zwróceniu odpowiedniej uwagi na 
wymiar regionalny i terytorialny. Powinny 
zapewnić równe traktowanie w dziedzinie 
zatrudnienia, ochrony socjalnej, zdrowia i 
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ochrony socjalnej, zdrowia i opieki 
długoterminowej, edukacji, a także dostępu 
do towarów i usług, bez względu na płeć, 
rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek czy 
orientację seksualną.

opieki długoterminowej, edukacji, a także 
dostępu do towarów i usług, bez względu 
na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek czy orientację 
seksualną.

Or. en

Poprawka 223
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny 
zmodernizować systemy ochrony socjalnej, 
zapewniając adekwatną, skuteczną, 
wydajną i stabilną ochronę socjalną na 
wszystkich etapach życia człowieka, 
przyczyniając się do włączenia 
społecznego i awansu społecznego, 
zachęcając do uczestnictwa w rynku pracy 
oraz zapobiegając nierównościom, między 
innymi poprzez opracowywanie systemów 
podatkowych i systemów zabezpieczenia 
społecznego. Skuteczność systemów 
ochrony socjalnej wzrośnie, jeśli 
uniwersalne sposoby podejścia uzupełniane 
będą selektywnymi sposobami podejścia. 
Modernizacja systemów ochrony socjalnej 
powinna zwiększyć ich stabilność i 
adekwatność, podnieść ich jakość oraz 
ułatwić dostęp do nich.

Państwa członkowskie powinny ulepszyć 
systemy ochrony socjalnej, zapewniając 
adekwatną, skuteczną i wydajną ochronę 
socjalną na wszystkich etapach życia 
człowieka, przyczyniając się do włączenia 
społecznego i awansu społecznego, 
zachęcając do uczestnictwa w rynku pracy 
oraz zapobiegając nierównościom, między 
innymi poprzez poprawę funkcjonowania 
progresywnych systemów podatkowych i 
systemów zabezpieczenia społecznego z 
korzyścią dla mniej zamożnych i słabszych 
grup społecznych. Skuteczność systemów 
ochrony socjalnej wzrośnie, jeśli 
uniwersalne sposoby podejścia uzupełniane 
będą selektywnymi sposobami podejścia. 
Poprawa systemów ochrony socjalnej 
powinna zwiększyć ich adekwatność, 
podnieść ich jakość oraz ułatwić dostęp do 
nich.

Or. it

Poprawka 224
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny 
zmodernizować systemy ochrony socjalnej, 
zapewniając adekwatną, skuteczną, 
wydajną i stabilną ochronę socjalną na 
wszystkich etapach życia człowieka, 
przyczyniając się do włączenia 
społecznego i awansu społecznego, 
zachęcając do uczestnictwa w rynku pracy 
oraz zapobiegając nierównościom, między 
innymi poprzez opracowywanie systemów 
podatkowych i systemów zabezpieczenia 
społecznego. Skuteczność systemów 
ochrony socjalnej wzrośnie, jeśli 
uniwersalne sposoby podejścia uzupełniane 
będą selektywnymi sposobami podejścia. 
Modernizacja systemów ochrony socjalnej 
powinna zwiększyć ich stabilność i 
adekwatność, podnieść ich jakość oraz 
ułatwić dostęp do nich.

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
dostateczny poziom inwestycji w systemy 
ochrony socjalnej, zapewniając adekwatną, 
skuteczną, wydajną i stabilną ochronę 
socjalną na wszystkich etapach życia 
człowieka, zwalczając ubóstwo i 
przyczyniając się do włączenia 
społecznego i pozytywnej konwergencji 
społecznej, wspierając uczestnictwo w 
rynku pracy oraz zapobiegając 
nierównościom, między innymi poprzez 
opracowywanie systemów podatkowych i 
systemów zabezpieczenia społecznego. 
Skuteczność systemów ochrony socjalnej 
wzrośnie, jeśli uniwersalne sposoby 
podejścia uzupełniane będą selektywnymi 
sposobami podejścia. Udoskonalenie 
systemów ochrony socjalnej powinno 
zwiększyć ich stabilność i adekwatność, 
podnieść ich jakość oraz ułatwić dostęp do 
nich.

Or. en

Poprawka 225
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny 
zmodernizować systemy ochrony socjalnej, 
zapewniając adekwatną, skuteczną, 
wydajną i stabilną ochronę socjalną na 
wszystkich etapach życia człowieka, 
przyczyniając się do włączenia 
społecznego i awansu społecznego, 

Państwa członkowskie powinny 
zmodernizować systemy ochrony socjalnej, 
zapewniając wszystkim adekwatną, 
skuteczną, wydajną i stabilną ochronę 
socjalną na wszystkich etapach życia 
człowieka, przyczyniając się do włączenia 
społecznego i awansu społecznego, 
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zachęcając do uczestnictwa w rynku pracy 
oraz zapobiegając nierównościom, między 
innymi poprzez opracowywanie systemów 
podatkowych i systemów zabezpieczenia 
społecznego. Skuteczność systemów 
ochrony socjalnej wzrośnie, jeśli 
uniwersalne sposoby podejścia uzupełniane 
będą selektywnymi sposobami podejścia. 
Modernizacja systemów ochrony socjalnej 
powinna zwiększyć ich stabilność i 
adekwatność, podnieść ich jakość oraz 
ułatwić dostęp do nich.

zachęcając do uczestnictwa w rynku pracy 
oraz zapobiegając nierównościom, między 
innymi poprzez opracowywanie systemów 
podatkowych i systemów zabezpieczenia 
społecznego. Skuteczność systemów 
ochrony socjalnej wzrośnie, jeśli 
uniwersalne sposoby podejścia uzupełniane 
będą selektywnymi sposobami podejścia. 
Modernizacja systemów ochrony socjalnej 
powinna zwiększyć ich stabilność i 
adekwatność, podnieść ich jakość oraz 
ułatwić dostęp do nich.

Or. fr

Poprawka 226
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny 
zmodernizować systemy ochrony socjalnej, 
zapewniając adekwatną, skuteczną, 
wydajną i stabilną ochronę socjalną na 
wszystkich etapach życia człowieka, 
przyczyniając się do włączenia 
społecznego i awansu społecznego, 
zachęcając do uczestnictwa w rynku pracy 
oraz zapobiegając nierównościom, między 
innymi poprzez opracowywanie systemów 
podatkowych i systemów zabezpieczenia 
społecznego. Skuteczność systemów 
ochrony socjalnej wzrośnie, jeśli 
uniwersalne sposoby podejścia uzupełniane 
będą selektywnymi sposobami podejścia. 
Modernizacja systemów ochrony socjalnej 
powinna zwiększyć ich stabilność i 
adekwatność, podnieść ich jakość oraz 
ułatwić dostęp do nich.

Państwa członkowskie powinny 
zmodernizować systemy ochrony socjalnej, 
zapewniając adekwatną, skuteczną, 
wydajną i stabilną ochronę socjalną na 
wszystkich etapach życia człowieka, 
przyczyniając się do włączenia 
społecznego i awansu społecznego, 
wspierajac uczestnictwo w rynku pracy 
oraz zapobiegając nierównościom, między 
innymi poprzez opracowywanie systemów 
podatkowych i systemów zabezpieczenia 
społecznego. Skuteczność systemów 
ochrony socjalnej wzrośnie, jeśli 
uniwersalne sposoby podejścia uzupełniane 
będą selektywnymi sposobami podejścia. 
Modernizacja systemów ochrony socjalnej 
powinna zwiększyć ich stabilność i 
adekwatność, podnieść ich jakość oraz 
ułatwić dostęp do nich.

Or. pl
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Poprawka 227
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny rozwinąć i 
zintegrować trzy aspekty aktywnego 
włączenia: odpowiednie wsparcie dochodu, 
rynki pracy sprzyjające włączeniu 
społecznemu oraz dostęp do usług 
wspierających wysokiej jakości, 
odpowiadających na indywidualne 
potrzeby. Systemy ochrony socjalnej 
powinny zapewniać odpowiedni dochód 
minimalny każdemu, kto nie dysponuje 
wystarczającymi zasobami, oraz promować 
włączenie społeczne poprzez zachęcanie 
do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy 
i w życiu społecznym, w tym przez 
ukierunkowane usługi społeczne.

Państwa członkowskie powinny rozwinąć i 
zintegrować trzy aspekty aktywnego 
włączenia: odpowiednie wsparcie dochodu, 
rynki pracy sprzyjające włączeniu 
społecznemu oraz dostęp do usług 
wspierających wysokiej jakości, 
odpowiadających na indywidualne 
potrzeby. Systemy ochrony socjalnej 
powinny zapewniać godny dochód 
minimalny każdemu, kto nie dysponuje 
wystarczającymi zasobami, oraz promować 
włączenie społeczne poprzez zachęcanie 
do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy 
i w życiu społecznym, w tym przez 
ukierunkowane usługi społeczne.

Or. sk

Poprawka 228
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny rozwinąć i 
zintegrować trzy aspekty aktywnego 
włączenia: odpowiednie wsparcie dochodu, 
rynki pracy sprzyjające włączeniu 
społecznemu oraz dostęp do usług 
wspierających wysokiej jakości, 
odpowiadających na indywidualne 
potrzeby. Systemy ochrony socjalnej 
powinny zapewniać odpowiedni dochód 
minimalny każdemu, kto nie dysponuje 
wystarczającymi zasobami, oraz promować 
włączenie społeczne poprzez zachęcanie 
do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy 

Państwa członkowskie powinny rozwinąć i 
zintegrować trzy aspekty aktywnego 
włączenia: odpowiednie wsparcie dochodu, 
rynki pracy sprzyjające włączeniu 
społecznemu oraz dostęp do usług 
wspierających wysokiej jakości, 
odpowiadających na indywidualne 
potrzeby. Systemy ochrony socjalnej 
powinny zapewniać odpowiedni dochód 
minimalny każdemu, kto nie dysponuje 
wystarczającymi zasobami, oraz promować 
włączenie społeczne poprzez wspieranie 
aktywnego uczestnictwa w rynku pracy i w 
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i w życiu społecznym, w tym przez 
ukierunkowane usługi społeczne.

życiu społecznym, w tym przez 
ukierunkowane usługi społeczne.

Or. pl

Poprawka 229
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny rozwinąć i 
zintegrować trzy aspekty aktywnego 
włączenia: odpowiednie wsparcie dochodu, 
rynki pracy sprzyjające włączeniu 
społecznemu oraz dostęp do usług 
wspierających wysokiej jakości, 
odpowiadających na indywidualne 
potrzeby. Systemy ochrony socjalnej 
powinny zapewniać odpowiedni dochód 
minimalny każdemu, kto nie dysponuje 
wystarczającymi zasobami, oraz promować 
włączenie społeczne poprzez zachęcanie 
do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy 
i w życiu społecznym, w tym przez 
ukierunkowane usługi społeczne.

Państwa członkowskie powinny rozwinąć i 
zintegrować trzy aspekty aktywnego 
włączenia: odpowiednie wsparcie dochodu, 
rynki pracy sprzyjające włączeniu 
społecznemu oraz dostęp do usług 
wysokiej jakości, odpowiadających na 
indywidualne potrzeby. Systemy ochrony 
socjalnej powinny zapewniać odpowiedni 
dochód minimalny każdemu, kto nie 
dysponuje wystarczającymi zasobami, oraz 
promować włączenie społeczne poprzez 
zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w 
rynku pracy i w życiu społecznym, w tym 
przez ukierunkowane usługi społeczne.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązujące „trzy aspekty aktywnego włączenia” obejmują „usługi wysokiej jakości”, 
proponujemy zatem skreślenie przydawki „wspierających”.

Poprawka 230
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezbędnym warunkiem zapewnienia 
równości szans jest dostępność 
przystępnych cenowo i cechujących się 
wysoką jakością usług, takich jak wczesna 
edukacja i opieka nad dzieckiem, opieka 
pozaszkolna, kształcenie, szkolenie, 
mieszkalnictwo, usługi zdrowotne i opieka 
długoterminowa. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zwalczanie ubóstwa i 
wykluczenia społecznego oraz ubóstwa 
pracujących oraz ubóstwa wśród dzieci. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić 
wszystkim, również dzieciom, powszechny 
dostęp do podstawowych usług. Osobom 
będącym w potrzebie lub znajdującym się 
w trudnej sytuacji państwa członkowskie 
powinny zapewnić dostęp do 
odpowiedniego mieszkania socjalnego lub 
pomocy mieszkaniowej. W związku z tym 
należy uwzględnić szczególne potrzeby, 
również w zakresie dostępności, osób z 
niepełnosprawnościami. Należy w 
szczególności zająć się zjawiskiem 
bezdomności.

Niezbędnym warunkiem zapewnienia 
równości szans jest dostępność 
przystępnych cenowo i cechujących się 
wysoką jakością usług, takich jak wczesna 
edukacja i opieka nad dzieckiem, opieka 
pozaszkolna, kształcenie, szkolenie, 
mieszkalnictwo, usługi zdrowotne i opieka 
długoterminowa. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zwalczanie ubóstwa i 
wykluczenia społecznego oraz ubóstwa 
pracujących oraz ubóstwa wśród dzieci. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić 
wszystkim, również dzieciom, powszechny 
dostęp do podstawowych usług. Osobom 
będącym w potrzebie lub znajdującym się 
w trudnej sytuacji państwa członkowskie 
powinny zapewnić dostęp do 
odpowiedniego mieszkania socjalnego lub 
pomocy mieszkaniowej. Państwa 
członkowskie powinny również 
wprowadzić środki zmierzające do 
zapewnienia sprawiedliwej transformacji 
w odniesieniu do poprawy efektywności 
energetycznej istniejących budynków 
mieszkalnych oraz odpowiedniego 
rozwiązania problemu ubóstwa 
energetycznego w kontekście Zielonego 
Ładu. W związku z tym należy uwzględnić 
szczególne potrzeby, również w zakresie 
dostępności, osób z 
niepełnosprawnościami. Należy w 
szczególności zająć się zjawiskiem 
bezdomności, przyjmując podejście 
„najpierw mieszkanie”.

Or. fr

Poprawka 231
Guido Reil

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezbędnym warunkiem zapewnienia 
równości szans jest dostępność 
przystępnych cenowo i cechujących się 
wysoką jakością usług, takich jak wczesna 
edukacja i opieka nad dzieckiem, opieka 
pozaszkolna, kształcenie, szkolenie, 
mieszkalnictwo, usługi zdrowotne i opieka 
długoterminowa. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zwalczanie ubóstwa i 
wykluczenia społecznego oraz ubóstwa 
pracujących oraz ubóstwa wśród dzieci. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić 
wszystkim, również dzieciom, powszechny 
dostęp do podstawowych usług. Osobom 
będącym w potrzebie lub znajdującym się 
w trudnej sytuacji państwa członkowskie 
powinny zapewnić dostęp do 
odpowiedniego mieszkania socjalnego lub 
pomocy mieszkaniowej. W związku z tym 
należy uwzględnić szczególne potrzeby, 
również w zakresie dostępności, osób z 
niepełnosprawnościami. Należy w 
szczególności zająć się zjawiskiem 
bezdomności.

Niezbędnym warunkiem zapewnienia 
równości szans jest dostępność 
przystępnych cenowo i cechujących się 
wysoką jakością usług, takich jak wczesna 
edukacja i opieka nad dzieckiem, opieka 
pozaszkolna, kształcenie, szkolenie, 
mieszkalnictwo, usługi zdrowotne i opieka 
długoterminowa. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zwalczanie ubóstwa i 
wykluczenia społecznego oraz ubóstwa 
pracujących oraz ubóstwa wśród dzieci. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić 
wszystkim, również dzieciom, powszechny 
dostęp do podstawowych usług. Osobom 
będącym w potrzebie lub znajdującym się 
w trudnej sytuacji państwa członkowskie 
powinny zapewnić dostęp do 
odpowiedniego mieszkania socjalnego lub 
pomocy mieszkaniowej. W związku z tym 
należy uwzględnić szczególne potrzeby, 
również w zakresie dostępności, osób z 
niepełnosprawnościami. Skutki 
ekonomiczne kryzysu wywołanego przez 
COVID-19 prowadzą do wzrostu 
bezdomności w poszczególnych państwach 
członkowskich. Poza tym stosowane 
środki i ograniczenia w przemieszczaniu 
się powodują znaczny wzrost przemocy 
domowej. Państwa członkowskie powinny 
ukierunkowanymi środkami 
przeciwdziałać tym tendencjom.

Or. de

Poprawka 232
Evelyn Regner

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezbędnym warunkiem zapewnienia 
równości szans jest dostępność 

Niezbędnym warunkiem zapewnienia 
równości szans jest dostępność 
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przystępnych cenowo i cechujących się 
wysoką jakością usług, takich jak wczesna 
edukacja i opieka nad dzieckiem, opieka 
pozaszkolna, kształcenie, szkolenie, 
mieszkalnictwo, usługi zdrowotne i opieka 
długoterminowa. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zwalczanie ubóstwa i 
wykluczenia społecznego oraz ubóstwa 
pracujących oraz ubóstwa wśród dzieci. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić 
wszystkim, również dzieciom, powszechny 
dostęp do podstawowych usług. Osobom 
będącym w potrzebie lub znajdującym się 
w trudnej sytuacji państwa członkowskie 
powinny zapewnić dostęp do 
odpowiedniego mieszkania socjalnego lub 
pomocy mieszkaniowej. W związku z tym 
należy uwzględnić szczególne potrzeby, 
również w zakresie dostępności, osób z 
niepełnosprawnościami. Należy w 
szczególności zająć się zjawiskiem 
bezdomności.

przystępnych cenowo i cechujących się 
wysoką jakością usług, takich jak wczesna 
edukacja i opieka nad dzieckiem, opieka 
pozaszkolna, kształcenie, szkolenie, 
mieszkalnictwo, usługi zdrowotne i opieka 
długoterminowa. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zwalczanie ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem ubóstwa pracujących, 
dzieci, osób starszych, osób samotnie 
wychowujących dzieci, w szczególności 
samotnych matek, mniejszości etnicznych, 
migrantów, osób niepełnosprawnych i 
bezdomności. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić wszystkim, również 
dzieciom, powszechny dostęp do 
podstawowych usług. Osobom będącym w 
potrzebie lub znajdującym się w trudnej 
sytuacji państwa członkowskie powinny 
zapewnić dostęp do odpowiedniego 
mieszkania socjalnego lub pomocy 
mieszkaniowej. W związku z tym należy 
uwzględnić szczególne potrzeby, również 
w zakresie dostępności, osób z 
niepełnosprawnościami. Należy w 
szczególności zająć się zjawiskiem 
bezdomności.

Or. en

Poprawka 233
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezbędnym warunkiem zapewnienia 
równości szans jest dostępność 
przystępnych cenowo i cechujących się 
wysoką jakością usług, takich jak wczesna 
edukacja i opieka nad dzieckiem, opieka 
pozaszkolna, kształcenie, szkolenie, 
mieszkalnictwo, usługi zdrowotne i opieka 
długoterminowa. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zwalczanie ubóstwa i 

Niezbędnym warunkiem zapewnienia 
równości szans jest dostępność 
przystępnych cenowo i cechujących się 
wysoką jakością usług, takich jak 
wlaczajaca wczesna edukacja i opieka nad 
dzieckiem, opieka pozaszkolna, 
kształcenie, szkolenie, mieszkalnictwo, 
usługi zdrowotne i opieka długoterminowa. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na 
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wykluczenia społecznego oraz ubóstwa 
pracujących oraz ubóstwa wśród dzieci. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić 
wszystkim, również dzieciom, powszechny 
dostęp do podstawowych usług. Osobom 
będącym w potrzebie lub znajdującym się 
w trudnej sytuacji państwa członkowskie 
powinny zapewnić dostęp do 
odpowiedniego mieszkania socjalnego lub 
pomocy mieszkaniowej. W związku z tym 
należy uwzględnić szczególne potrzeby, 
również w zakresie dostępności, osób z 
niepełnosprawnościami. Należy w 
szczególności zająć się zjawiskiem 
bezdomności.

zwalczanie ubóstwa i wykluczenia 
społecznego dotykajacego m. in osob z 
niepelnosprawnosciami, ubóstwa 
pracujących oraz ubóstwa wśród dzieci. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić 
wszystkim, również dzieciom, powszechny 
dostęp do podstawowych usług. Osobom 
będącym w potrzebie lub znajdującym się 
w trudnej sytuacji państwa członkowskie 
powinny zapewnić dostęp do 
odpowiedniego mieszkania socjalnego lub 
pomocy mieszkaniowej. W związku z tym 
należy uwzględnić szczególne potrzeby, 
również w zakresie dostępności, osób z 
niepełnosprawnościami. Należy w 
szczególności zająć się zjawiskiem 
bezdomności.

Or. pl

Poprawka 234
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezbędnym warunkiem zapewnienia 
równości szans jest dostępność 
przystępnych cenowo i cechujących się 
wysoką jakością usług, takich jak wczesna 
edukacja i opieka nad dzieckiem, opieka 
pozaszkolna, kształcenie, szkolenie, 
mieszkalnictwo, usługi zdrowotne i opieka 
długoterminowa. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zwalczanie ubóstwa i 
wykluczenia społecznego oraz ubóstwa 
pracujących oraz ubóstwa wśród dzieci. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić 
wszystkim, również dzieciom, powszechny 
dostęp do podstawowych usług. Osobom 
będącym w potrzebie lub znajdującym się 
w trudnej sytuacji państwa członkowskie 
powinny zapewnić dostęp do 
odpowiedniego mieszkania socjalnego lub 
pomocy mieszkaniowej. W związku z tym 

Niezbędnym warunkiem zapewnienia 
równości szans jest dostępność 
przystępnych cenowo i cechujących się 
wysoką jakością usług, takich jak wczesna 
edukacja i opieka nad dzieckiem, opieka 
pozaszkolna, kształcenie, szkolenie, 
mieszkalnictwo, usługi zdrowotne i opieka 
długoterminowa. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zwalczanie ubóstwa i 
wykluczenia społecznego oraz ubóstwa 
pracujących oraz ubóstwa wśród dzieci. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić 
wszystkim, również dzieciom, powszechny 
dostęp do podstawowych usług. Osobom 
będącym w potrzebie lub znajdującym się 
w trudnej sytuacji państwa członkowskie 
powinny zapewnić dostęp do 
odpowiedniego mieszkania socjalnego lub 
pomocy mieszkaniowej. W związku z tym 
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należy uwzględnić szczególne potrzeby, 
również w zakresie dostępności, osób z 
niepełnosprawnościami. Należy w 
szczególności zająć się zjawiskiem 
bezdomności.

należy uwzględnić szczególne potrzeby 
osób z niepełnosprawnościami oraz 
zapewnić pełną dostępność tych usług, w 
tym pełną dostępność otoczenia. Należy w 
szczególności zająć się zjawiskiem 
bezdomności.

Or. sk

Poprawka 235
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezbędnym warunkiem zapewnienia 
równości szans jest dostępność 
przystępnych cenowo i cechujących się 
wysoką jakością usług, takich jak wczesna 
edukacja i opieka nad dzieckiem, opieka 
pozaszkolna, kształcenie, szkolenie, 
mieszkalnictwo, usługi zdrowotne i opieka 
długoterminowa. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na zwalczanie ubóstwa i 
wykluczenia społecznego oraz ubóstwa 
pracujących oraz ubóstwa wśród dzieci. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić 
wszystkim, również dzieciom, powszechny 
dostęp do podstawowych usług. Osobom 
będącym w potrzebie lub znajdującym się 
w trudnej sytuacji państwa członkowskie 
powinny zapewnić dostęp do 
odpowiedniego mieszkania socjalnego lub 
pomocy mieszkaniowej. W związku z tym 
należy uwzględnić szczególne potrzeby, 
również w zakresie dostępności, osób z 
niepełnosprawnościami. Należy w 
szczególności zająć się zjawiskiem 
bezdomności.

Niezbędnym warunkiem zapewnienia 
równości szans jest dostępność 
przystępnych cenowo i cechujących się 
wysoką jakością usług, takich jak wczesna 
edukacja i opieka nad dzieckiem, opieka 
pozaszkolna, kształcenie, szkolenie, 
mieszkalnictwo, usługi zdrowotne i opieka 
długoterminowa. Należy zintensyfikować 
zwalczanie ubóstwa, deprywacji 
materialnej i wykluczenia społecznego 
oraz ubóstwa pracujących oraz ubóstwa 
wśród dzieci. Państwa członkowskie 
powinny zapewnić wszystkim, również 
dzieciom, powszechny dostęp do 
podstawowych usług. Osobom będącym w 
potrzebie lub znajdującym się w trudnej 
sytuacji państwa członkowskie powinny 
zapewnić dostęp do odpowiedniego 
mieszkania socjalnego lub pomocy 
mieszkaniowej. W związku z tym należy 
uwzględnić szczególne potrzeby, również 
w zakresie dostępności, osób z 
niepełnosprawnościami. Należy w 
szczególności zająć się zjawiskiem 
bezdomności.

Or. fr
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Poprawka 236
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
szybki dostęp do przystępnych cenowo i 
cechujących się dobrą jakością usług 
profilaktycznej i leczniczej opieki 
zdrowotnej i opieki długoterminowej, 
jednocześnie zapewniając ich stabilność w 
perspektywie długoterminowej.

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
szybki dostęp do przystępnych cenowo i 
cechujących się dobrą jakością usług 
profilaktycznej i leczniczej opieki 
zdrowotnej i opieki długoterminowej, 
jednocześnie zapewniając stabilność 
systemu opieki zdrowotnej w perspektywie 
długoterminowej, lecz nie przenosząc przy 
tym więcej odpowiedzialności na 
pojedyncze osoby.

Or. sk

Poprawka 237
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
szybki dostęp do przystępnych cenowo i 
cechujących się dobrą jakością usług 
profilaktycznej i leczniczej opieki 
zdrowotnej i opieki długoterminowej, 
jednocześnie zapewniając ich stabilność w 
perspektywie długoterminowej.

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
powszechny i szybki dostęp do 
przystępnych cenowo i cechujących się 
dobrą jakością usług profilaktycznej i 
leczniczej opieki zdrowotnej i opieki 
długoterminowej.

Or. it

Poprawka 238
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
szybki dostęp do przystępnych cenowo i 
cechujących się dobrą jakością usług 
profilaktycznej i leczniczej opieki 
zdrowotnej i opieki długoterminowej, 
jednocześnie zapewniając ich stabilność w 
perspektywie długoterminowej.

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
szybki dostęp do cechujących się wysoką 
jakością publicznych usług profilaktycznej 
i leczniczej opieki zdrowotnej i opieki 
długoterminowej oraz zwiększyć 
inwestycje w tym zakresie, jednocześnie 
zapewniając ich stabilność w perspektywie 
długoterminowej.

Or. en

Poprawka 239
Margarita de la Pisa Carrión

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny zapewnić 
ochronę zdrowia starszych obywateli, 
zagwarantować im opiekę szpitalną i 
leczenie oraz unikać wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na wiek.

Or. es

Poprawka 240
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście wydłużenia życia ludzkiego i 
zmian demograficznych państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
adekwatność i stabilność systemów 
emerytalnych dla zatrudnionych i 

W kontekście wydłużenia życia ludzkiego i 
zmian demograficznych państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
adekwatność systemów emerytalnych dla 
zatrudnionych i samozatrudnionych, 
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samozatrudnionych, zapewniając kobietom 
i mężczyznom równe szanse w nabywaniu 
praw emerytalnych, w tym poprzez 
dodatkowe programy emerytalne, które 
gwarantują odpowiednie przychody. 
Reformy systemów emerytalnych powinny 
być wspierane działaniami na rzecz 
wydłużania aktywności zawodowej, takimi 
jak podnoszenie rzeczywistego wieku 
przejścia na emeryturę, i wpisywać się w 
strategię aktywnego starzenia się. Państwa 
członkowskie powinny nawiązać 
konstruktywny dialog z partnerami 
społecznymi i innymi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami oraz umożliwić 
odpowiednie stopniowe wprowadzanie 
reform.

zapewniając kobietom i mężczyznom 
równe szanse w nabywaniu praw 
emerytalnych, w tym poprzez dodatkowe 
programy emerytalne, które gwarantują 
odpowiednie przychody, a także 
zapewniając pełną ochronę przed 
ubóstwem. Reformy systemów 
emerytalnych powinny być 
ukierunkowane na zapewnienie jak 
największej sprawiedliwości i wpisywać 
się w strategię aktywnego starzenia się. 
Reformy te powinny umożliwić 
pracownikom decydowanie, w jakim 
wieku i przy jakim stażu pracy zamierzają 
przejść na emeryturę, tak aby sprzyjać 
wymianie pokoleniowej, zakładającej 
skrócenie wymiaru czasu pracy osób 
zbliżających się do emerytury na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych. Ma to na celu 
sprzyjanie zarówno zatrudnianiu ludzi 
młodych, jak i łagodnemu przechodzeniu 
na emeryturę, gwarantując tym samym 
transfer wiedzy i doświadczeń między 
pokoleniami. Państwa członkowskie 
powinny nawiązać konstruktywny dialog z 
partnerami społecznymi i innymi 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
oraz umożliwić odpowiednie stopniowe 
wprowadzanie reform.

Or. it

Poprawka 241
Miriam Lexmann

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście wydłużenia życia ludzkiego i 
zmian demograficznych państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
adekwatność i stabilność systemów 
emerytalnych dla zatrudnionych i 
samozatrudnionych, zapewniając kobietom 
i mężczyznom równe szanse w nabywaniu 

W kontekście wydłużenia życia ludzkiego i 
zmian demograficznych państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
adekwatność i stabilność systemów 
emerytalnych dla zatrudnionych i 
samozatrudnionych, zapewniając kobietom 
i mężczyznom równe szanse w nabywaniu 



PE650.691v01-00 102/103 AM\1204616PL.docx

PL

praw emerytalnych, w tym poprzez 
dodatkowe programy emerytalne, które 
gwarantują odpowiednie przychody. 
Reformy systemów emerytalnych powinny 
być wspierane działaniami na rzecz 
wydłużania aktywności zawodowej, takimi 
jak podnoszenie rzeczywistego wieku 
przejścia na emeryturę, i wpisywać się w 
strategię aktywnego starzenia się. Państwa 
członkowskie powinny nawiązać 
konstruktywny dialog z partnerami 
społecznymi i innymi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami oraz umożliwić 
odpowiednie stopniowe wprowadzanie 
reform.

praw emerytalnych, w tym poprzez 
dodatkowe programy emerytalne, które 
gwarantują godne przychody. Reformy 
systemów emerytalnych powinny być 
wspierane działaniami na rzecz wydłużania 
aktywności zawodowej, takimi jak 
podnoszenie rzeczywistego wieku przejścia 
na emeryturę, i wpisywać się w strategię 
aktywnego starzenia się, przy 
jednoczesnym poszanowaniu decyzji 
starszych obywateli o dłuższym 
kontynuowaniu aktywności zawodowej 
albo o rezygnacji z dalszego uczestnictwa 
w rynku pracy. Państwa członkowskie 
powinny nawiązać konstruktywny dialog z 
partnerami społecznymi i innymi 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
oraz umożliwić odpowiednie stopniowe 
wprowadzanie reform.

Or. sk

Poprawka 242
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – wytyczna 8 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście wydłużenia życia ludzkiego i 
zmian demograficznych państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
adekwatność i stabilność systemów 
emerytalnych dla zatrudnionych i 
samozatrudnionych, zapewniając kobietom 
i mężczyznom równe szanse w nabywaniu 
praw emerytalnych, w tym poprzez 
dodatkowe programy emerytalne, które 
gwarantują odpowiednie przychody. 
Reformy systemów emerytalnych powinny 
być wspierane działaniami na rzecz 
wydłużania aktywności zawodowej, takimi 
jak podnoszenie rzeczywistego wieku 

W kontekście wydłużenia życia ludzkiego i 
zmian demograficznych państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
adekwatność i stabilność systemów 
emerytalnych dla zatrudnionych i 
samozatrudnionych, zapewniając kobietom 
i mężczyznom równe szanse w nabywaniu 
praw emerytalnych w ramach publicznych 
lub pracowniczych programów 
emerytalnych, które gwarantują godne 
przychody powyżej granicy ubóstwa. 
Reformy systemów emerytalnych powinny 
być wspierane działaniami na rzecz 
zapewnienia zdrowej aktywności 
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przejścia na emeryturę, i wpisywać się w 
strategię aktywnego starzenia się. Państwa 
członkowskie powinny nawiązać 
konstruktywny dialog z partnerami 
społecznymi i innymi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami oraz umożliwić 
odpowiednie stopniowe wprowadzanie 
reform.

zawodowej i wyeliminowania luki między 
rzeczywistym i ustawowym wiekiem 
emerytalnym, którym powinny 
towarzyszyć strategie aktywnego starzenia 
się. Państwa członkowskie powinny 
nawiązać konstruktywny dialog z 
partnerami społecznymi i innymi 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
oraz umożliwić odpowiednie stopniowe 
wprowadzanie reform.

Or. en


