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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 1
Odniesienie 3 a (nowe)

– uwzględniając wnioski końcowe nieformalnego spotkania ministrów pracy i spraw 
socjalnych UE w Berlinie w dniach 18 - 20 stycznia 2007 r. poświęconego "dobrej 
pracy" i europejskiemu modelowi społecznemu,

Or. en

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 2
Odniesienie 5

– uwzględniając Zieloną księgę Komisji - Modernizacja prawa pracy w celu sprostania 
wyzwaniom XXI wieku (COM(2006)0708) i rezolucję1 Parlamentu w tej sprawie z 
dnia 11 lipca 2007 r., 

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0339.
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Or. en

Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 3
Odniesienie 5

- uwzględniając Zieloną księgę Komisji - Modernizacja prawa pracy w celu sprostania 
wyzwaniom XXI wieku (COM(2006)0708) i rezolucję1 Parlamentu w tej sprawie z 
dnia 11 lipca 2007 r.,

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 4
Odniesienie 5 a (nowe)

- uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w 
sprawie modernizacji prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku 
(2007/2023(INI)),

Or. de

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 5
Odniesienie 5 b (nowe)

- uwzględniając zalecenie Rady z dnia 27 lipca 1992 r. w sprawie zbieżności celów i 
polityk w zakresie ochrony socjalnej (92/442/EWG) oraz zalecenie 92/441/EWG 
Rady z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnych kryteriów dotyczących 
odpowiednich środków oraz pomocy społecznej w systemach ochrony socjalnej,

Or. de

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0339.
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Poprawkę złożyła Elizabeth Lynne

Poprawka 6
Odniesienie 8

- uwzględniając konwencję MOP C87 z 1948 r. dotyczącą wolności związkowej i 
ochrony praw związkowych, konwencję MOP C98 z 1949 r. dotyczącą stosowania 
zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych (skreślenie),

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 7
Odniesienie 9 a (nowe)

- uwzględniając art. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Or. de

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 8
Odniesienie 10

skreślone

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 9
Odniesienie 14 a (nowe)

- uwzględniając Kartę MŚP,

Or. en
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Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 10
Odniesienie 15

skreślone

Or. en

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 11
Odniesienie 18

skreślone

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 12
Odniesienie 23 a (nowe)

- uwzględniając dyrektywę 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 
listopada 2003 r. dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy,

Or. de

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 13
Odniesienie 28 a (nowe)

- uwzględniając wyniki głosowania w dniu 23 maja 2007 r. (A6-0068/2007) w sprawie 
sprawozdania na temat upowszechniania godnej pracy dla wszystkich,

Or. el
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 14
Odniesienie 28 b (nowe)

- uwzględniając dyrektywę 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie wprowadzania w życie zasady równych szans i równego 
traktowania mężczyzn i kobiet w sprawach zatrudnienia i zawodowych (zmieniona),

Or. el

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 15
Odniesienie 29

- uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Upowszechnianie godnej pracy dla 
wszystkich: wkład Unii w realizację programu godnej pracy na świecie” 
(COM(2006)0249) oraz rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2007 r. 
w sprawie upowszechnienia godnej pracy dla wszystkich (2006/2240(INI)),

Or. de

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 16
Odniesienie 38 a (nowe)

- uwzględniając sprawozdanie europejskiej grupy ekspertów ds. „flexicurity” w 
sprawie metod realizacji „flexicurity”: traktujmy przeszkody jako punkt wyjścia, z 
czerwca 2007 r.,

Or. en

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 17
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że UE stanowi (skreślenie) wspólnotę opierającą się na 
podzielanych wartościach, z czego wynika, że wszelka reforma prawa pracy i rynku 
pracy powinna odzwierciedlać te wartości, oraz mając na uwadze, że w mocy 
pozostają podstawowe zasady prawa pracy, które rozwijały się w Europie; mając na 
uwadze, że prawo pracy zapewnia pracownikom pewność prawną i ochronę na mocy 
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przepisów prawnych lub porozumień zbiorowych, albo obu rozwiązań łącznie, oraz 
mając na uwadze, że reguluje ono równowagę sił między pracownikami a 
pracodawcami, a także mając na uwadze, że wszelkie zmiany prawa pracy odniosą 
większy sukces, jeśli pracownicy będą się czuli bardziej bezpieczni; mając na uwadze, 
że takie bezpieczeństwo zależy również od wysokiego poziomu ochrony zatrudnienia 
oraz przepisów w tej sprawie,

Or. en

Poprawkę złożył José Albino Silva Peneda

Poprawka 18
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że UE stanowi obszar wolnego handlu oraz wspólnotę opierającą 
się na podzielanych wartościach, z czego wynika, że wszelka reforma prawa pracy i 
rynku pracy powinna odzwierciedlać te wartości, oraz mając na uwadze, że w mocy 
pozostają podstawowe zasady prawa pracy, które rozwijały się w Europie; mając na 
uwadze, że idealnie prawo pracy powinno być wynikiem dialogu między wszystkimi 
partnerami społecznymi oraz zapewniać równowagę między interesami 
pracodawców i pracowników z jednej strony a elastycznością i bezpieczeństwem z 
drugiej, mając na uwadze, że prawo pracy zapewnia pracownikom pewność prawną i 
ochronę na mocy przepisów prawnych lub porozumień zbiorowych, albo obu 
rozwiązań łącznie; (skreślenie) a także mając na uwadze, że wszelkie zmiany prawa 
pracy odniosą większy sukces, jeśli pracownicy będą się czuli bardziej bezpieczni; 
mając na uwadze, że takie bezpieczeństwo zależy również od łatwości znalezienia 
nowej pracy,

Or. en

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 19
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że UE stanowi nie tylko gospodarczy i polityczny związek, lecz 
także wspólnotę opierającą się na podzielanych wartościach, z czego wynika, że 
wszelka reforma prawa pracy i rynku pracy powinna odzwierciedlać te wartości, oraz 
mając na uwadze, że w mocy pozostają podstawowe zasady prawa pracy, które 
rozwijały się w Europie; mając na uwadze, że prawo pracy zapewnia pracownikom 
pewność prawną i ochronę na mocy przepisów prawnych lub porozumień zbiorowych, 
albo obu rozwiązań łącznie, oraz mając na uwadze, że reguluje ono równowagę sił 
między pracownikami a pracodawcami, a także mając na uwadze, że wszelkie zmiany 
prawa pracy odniosą większy sukces, jeśli pracownicy będą się czuli bardziej 
zabezpieczeni przed poważną utratą dochodów; mając na uwadze, że takie 
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bezpieczeństwo zależy również od łatwości znalezienia nowego miejsca pracy,

Or. de

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 20
Punkt A preambuły

A. mając na uwadze, że UE stanowi wspólnotę opierającą się na podzielanych 
wartościach, dążącą do ustanowienia wspólnego rynku oraz unii gospodarczej i 
walutowej, która postawiła przed sobą zadanie spójnego i solidarnego kształtowania 
stosunków pomiędzy państwami członkowskimi, a także pomiędzy narodami, z czego 
wynika, że wszelka reforma prawa pracy i rynku pracy powinna odzwierciedlać te 
wartości, oraz mając na uwadze, że w mocy pozostają podstawowe zasady prawa 
pracy, które rozwijały się w Europie; mając na uwadze, że prawo pracy zapewnia 
pracownikom pewność prawną i ochronę na mocy przepisów prawnych lub 
porozumień zbiorowych, albo obu rozwiązań łącznie, oraz mając na uwadze, że 
reguluje ono równowagę sił między pracownikami a pracodawcami, a także mając na 
uwadze, że wszelkie zmiany prawa pracy odniosą większy sukces, jeśli pracownicy 
będą się czuli bardziej bezpieczni; mając na uwadze, że takie bezpieczeństwo zależy 
również od możliwości znalezienia nowej pracy bez ryzyka popadnięcia w ubóstwo 
oraz możliwości utrzymania się z godnej pracy,

Or. de

Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE 

Poprawka 21
Punkt A preambuły 

A. mając na uwadze, że UE stanowi obszar wolnego handlu oraz wspólnotę opierającą 
się na podzielanych wartościach, z czego wynika, że wszelka reforma prawa pracy i 
rynku pracy powinna odzwierciedlać te wartości, oraz mając na uwadze, że w mocy 
pozostają podstawowe zasady prawa pracy, które rozwijały się w Europie; mając na 
uwadze, że prawo pracy zapewnia pracownikom pewność prawną i ochronę na mocy
przepisów prawnych lub porozumień zbiorowych, albo obu rozwiązań łącznie, oraz 
mając na uwadze, że reguluje ono równowagę sił między pracownikami a 
pracodawcami, a także mając na uwadze, że wszelkie zmiany prawa pracy odniosą 
większy sukces, jeśli pracownicy będą się czuli bardziej bezpieczni; mając na uwadze, 
że takie bezpieczeństwo zależy również od łatwości znalezienia nowej pracy,

Or. en
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 22
Punkt A a preambuły (nowy)

Aa. mając na uwadze, że Rada Europejska w 1992 r. zobowiązała państwa członkowskie 
do zapewnienia, by każdy człowiek dysponował wystarczającymi środkami do 
godnego życia,

Or. de

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 23
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że odpowiednia ochrona przed niesprawiedliwym zwolnieniem jest 
niepodważalnym prawem pracowników; mając również na uwadze, że wysoki 
poziom ochrony pracy przyczynia się do skrócenia czasu pozostawania na 
bezrobociu dzięki funkcjom wczesnego zawiadamiania jako systemu wczesnego 
ostrzegania oraz daje pracownikom i przedsiębiorstwom możliwość uniknięcia 
zwolnień uzasadnianych innowacją, zmianami w organizacji produkcji czy pracy, 
lub rozpoczęcia na wczesnym etapie programów przekwalifikowania dla 
pracowników,

Or. en

Poprawkę złożyli José Albino Silva Peneda, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 24
Punkt preambuły B

B. mając na uwadze, że w związku z tym „flexicurity” należy postrzegać element 
europejskich modeli społecznych sprzyjających konkurencyjnym i łatwo 
przystosowującym się przedsiębiorstwom i pracownikom;

Or. en

Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 25
Punkt B preambuły

B. mając na uwadze, że w związku z tym flexicurity należy interpretować w świetle 
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konieczności adaptacji i że stanowi ona podstawę do budowy modelu społecznego
sprzyjającego konkurencyjnym i łatwo przystosowującym się przedsiębiorstwom 
i pracownikom; mając na uwadze, że określenie flexicurity budzi poważny niepokój 
u europejskich pracowników, obawiających się większej niepewności zatrudnienia, i 
że w związku z tym należy bardzo precyzyjnie zdefiniować to pojęcie oraz 
niezwruszone zasady, które ono obejmuje,

Or. fr

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 26
Punkt B a preambuły (nowy)

Ba. mając na uwadze, że 16% Europejczyków zagraża ubóstwo, a 10% żyje w 
gospodarstwach domowych, których domownicy są bezrobotni oraz że w związku z 
tym kluczowe znaczenie ma, aby wszelkie reformy modelu „flexicurity” opierały się 
na szczegółowej ocenie oddziaływania, jeśli chodzi o grupy zagrożone oraz, by takie 
reformy miały na celu zwiększenie integracji społecznej, nie narażając jednocześnie 
nowych grup na ryzyko,

Or. en

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 27
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że bezrobocie w UE nie wynika z przepisów o ochronie 
zatrudnienia, ale raczej z braku tworzenia miejsc pracy; mając na uwadze, że w 
związku z tym potrzebna jest zmiana polityki makroekonomicznej prowadząca do 
wspierania inwestowania w zrównoważony rozwój, zrównoważoną infrastrukturę, 
przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe i programy uczenia się przez całe życie, co 
stworzyłoby dynamiczny rynek pracy zmierzający do pełnego zatrudnienia, łącznie z 
prawem do jakościowej pracy i świadczeniami socjalnymi,

Or. en

Poprawkę złożył José Albino Silva Peneda

Poprawka 28
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że bezrobocie w UE nie ma bezpośredniego związku z prawem 
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pracy, lecz raczej z tworzeniem ograniczonej liczby nowych miejsc pracy, które 
między innymi zależą od dynamicznych, innowacyjnych i konkurencyjnych 
przedsiębiorstw oraz inwestowania w przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe i 
programy uczenia się przez całe życie, co może się również przyczynić do stworzenia 
dynamicznego rynku pracy,

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 29
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że chociaż zbyt restrykcyjne prawo pracy nie powoduje 
bezpośrednio bezrobocia w UE, to może ono ograniczać liczbę nowych miejsc pracy, 
których tworzenie zależy między innymi od dynamicznych, innowacyjnych i 
konkurencyjnych przedsiębiorstw oraz inwestowania w przedsięwzięcia badawczo-
rozwojowe i programy uczenia się przez całe życie (skreślenie),

Or. en

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 30
Punkt C preambuły

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 31
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że bezrobocie w UE wynika z dwóch czynników: z jednej strony z 
restrykcyjnych przepisów o ochronie zatrudnienia, z drugiej zaś strony z braku 
tworzenia miejsc pracy poprzez inwestowanie w przedsięwzięcia badawczo-
rozwojowe i programy uczenia się przez całe życie, co stworzyłoby dynamiczny rynek 
pracy,

Or. de



AM\685022PL.doc 11/82 PE394.075v01-00

PL

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 32
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że ostatnie badania OECD oraz inne badania pokazują, że wysoki 
poziom ochrony pracy i zatrudnienia nie ma negatywnego wpływu na wzrost 
zatrudnienia oraz że elastyczność bądź jej brak na rynkach pracy nie tłumaczy 
powodzenia czy też niepowodzenia w zmniejszaniu zjawiska masowych zwolnień;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 33
Punkt D a preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze, że przykład stosowania polityki „flexicurity” przez państwa 
skandynawskie wyraźnie pokazuje, że wysoki poziom ochrony przed zwolnieniami 
oraz standardowe formy zatrudnienia są w pełni kompatybilne ze wzrostem 
zatrudnienia, i że ostatnie badania OECD i pochodzące z innych źródeł wykazują, że 
nie ma dowodów na to, by zmniejszenie ochrony przed zwolnieniami oraz 
ograniczenie stosowania standardowych umów o pracę poprawiło wzrost 
zatrudnienia,

Or. de

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 34
Punkt D a preambuły (nowy)

Da. mając na uwadze, że na przykład reformom przeprowadzonym w Niemczech w 
latach 1994-2004 mającym na celu zwiększenie elastyczności rynku pracy 
towarzyszył wzrost bezrobocia; mając również na uwadze, że w Hiszpanii przeciwnie, 
w tym samym okresie bezrobocie znacznie się zmniejszyło bez widocznej zmiany na 
ściśle regulowanym hiszpańskim rynku pracy; mając zatem na uwadze, że 
zwiększanie elastyczności rynku pracy nie może być uważane za metodę zwiększenia 
liczby miejsc pracy;

Or. en
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Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 35
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że ostatnie badania pokazują, że rezultatem zwiększania 
elastyczności jest ogólne obniżenie statusu pracowników, którzy coraz częściej nie są 
zatrudniani na stałe lecz na czas określony, nie w pełnym lecz w niepełnym 
wymiarze godzin oraz coraz częściej są zmuszani do pracy na własny rachunek;
mając na uwadze, że badania w oparciu o dane OECD pokazują, że im 
elastyczniejsze jest zatrudnienie, tym bardziej jest ono niepewne oraz że elastyczność 
zatrudnienia ma najbardziej negatywny wpływ na możliwości zatrudnienia 
(podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników),

Or. en

Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 36
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że celem „flexicurity” jest umożliwienie jednostkom oraz 
przedsiębiorstwom stawiania czoła zmianom oraz zwiększenie mobilności na 
europejskim rynku pracy oraz musi im towarzyszyć polityka tworzenia stabilnych i 
zrównoważonych miejsc pracy i dochodów,

Or. en

Poprawkę złożył Csaba Őry

Poprawka 37
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że celem flexicurity jest rozszerzenie obecnej oferty zatrudnienia 
na rynku pracy, a zarazem umożliwienie jednostkom stawiania czoła zmianom oraz 
zwiększenie mobilności na europejskim rynku pracy przy jednoczesnym zapewnieniu 
stabilnych dochodów,

Or. fr
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Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 38
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że celem flexicurity jest umożliwienie jednostkom, przy 
zachowaniu odpowiedniego bezpieczeństwa, stawiania czoła zmianom oraz 
zwiększenie mobilności na europejskim rynku pracy, czego następstwem będzie 
tworzenie stabilnych miejsc pracy i dochodów,

Or. de

Poprawkę złożył José Albino Silva Peneda

Poprawka 39
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że jednym z celów „flexicurity” jest umożliwienie jednostkom 
stawiania czoła zmianom oraz zwiększenie mobilności na europejskim rynku pracy, 
czego następstwem będzie tworzenie stabilnych miejsc pracy i dochodów,

Or. en

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 40
Punkt E preambuły

E. mając na uwadze, że koncepcja flexicurity powinna dążyć do umożliwienia 
jednostkom sprostania wyzwaniom związanym z przemianami w przemyśle,

Or. de

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 41
Punkt E a preambuły (nowy)

Ea. mając na uwadze, że mobilni pracobiorcy wciąż jeszcze liczyć się muszą z utratą 
bezpieczeństwa socjalnego,

Or. de
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Poprawkę złożyli José Albino Silva Peneda, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 42
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze, że aby konkurować na rynku wewnętrznym na równych warunkach, 
państwa członkowskie muszą promować konwergencję swoich przepisów 
(skreślenie) w tych obszarach, które leżą w kompetencjach UE,

Or. en

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 43
Punkt F preambuły

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Gabriele Stauner

Poprawka 44
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze, że aby konkurować na rynku wewnętrznym na równych warunkach, 
państwa członkowskie muszą wypracować minimalne standardy harmonizacji swoich 
przepisów prawa pracy, należy jednakże przy tym przestrzegać podstawowych 
kompetencji państw członkowskich, a Wspólnota może wkroczyć tylko w takim 
zakresie, jaki objęty jest kompetencjami przyznanymi jej w traktacie, 

Or. de

Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 45
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze, że w celu uniknięcia nieuczciwej konkurencji na rynku 
wewnętrznym państwa członkowskie muszą zagwarantować przestrzeganie pewnego 
wspólnego poziomu norm w swoich przepisach prawa pracy, zapewniając 
jednocześnie, że nie przeszkodzi to państwom członkowskim, które wyrażą taką chęć, 
we wprowadzaniu lub utrzymywaniu wyższych standardów,
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Or. en

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 46
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze, że wzrost nietypowych form zatrudnienia spowodowany 
zwiększoną elastycznością pozbawia coraz większą liczbę pracowników świadczeń 
socjalnych, ponieważ prawo do nich zależy od statusu zatrudnienia; mając na 
uwadze, że zwiększona elastyczność zagraża zatem również stabilności finansowej 
systemów ochrony socjalnej,

Or. en

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 47
Punkt F preambuły

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 48
Punkt preambuły F 

F. mając na uwadze, że aby konkurować na rynku wewnętrznym na równych warunkach, 
państwa członkowskie powinny uzgodnić minimalny wspólny mianownik przepisów 
prawa pracy, zwłaszcza w tych obszarach, które leżą w kompetencjach UE, 

Or. el

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 49
Punkt F a preambuły (nowy)

Fa. mając na uwadze, że liczne oceny warunków pracy przeprowadzone przez Fundację 
Dublińską pokazują, że systemom elastycznego czasu pracy towarzyszy wzrost 
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nieregularnych i nieprzewidywalnych godzin pracy powodujących klasyczne 
choroby zawodowe oraz inne problemy zdrowotne związane z większym stresem w 
pracy ze względu na nową jej organizację mającą sprostać krótkoterminowym 
wahaniom rynku; mając na uwadze, że ostatnie badania pokazują również, iż 
systemy cechujące się najbardziej elastycznym czasem pracy w Europie nie 
umożliwiają pracownikom lepszego pogodzenia życia zawodowego z prywatnym,

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 50
Punkt F a preambuły (nowy)

Fa. mając na uwadze, że zrównoważone podejście do modelu „flexicurity” zakłada 
ujęcie praw w szerszym kontekście w perspektywie długoterminowej oraz że 
potrzebne są pewne reformy krajowych rynków pracy oraz systemów zatrudnienia i 
ochrony socjalnej; mając na uwadze, że istotne jest, aby uwzglednić wszystkie prawa 
w zakresie ochrony socjalnej, w tym nie tylko programy w ramach pierwszego filaru, 
lecz również drugiego, a konkretnie systemy zabezpieczeń społecznych,

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 51
Punkt F b preambuły (nowy)

Fb. mając na uwadze, że szczególną uwagę należy poświęcić osobom w najbardziej 
zagrożonej sytuacji, aby nie stały się one ofiarami ubóstwa pomimo wykonywania 
pracy oraz że przygotowywanie pracowników do zmian jest kluczowym warunkiem 
powodzenia modelu „flexicurity”,

Or. en

Poprawkę złożyła Elizabeth Lynne

Poprawka 52
Punkt G preambuły

G. Nie dotyczy wersji polskiej

Or. en
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Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 53
Punkt G preambuły

G. mając na uwadze, że model „flexicurity” oznacza równowagę praw i obowiązków 
pracodawców, pracowników, osób poszukujących pracy i organów publicznych oraz 
że potrzebny jest do tego klimat zaufania i dialogu między organami publicznymi i 
partnerami społecznymi, w którym wszystkie strony gotowe są do przyjęcia 
odpowiedzialności za zmiany oraz do opracowania wyważonych pakietów rozwiązań 
politycznych, w celu wspierania procesu tworzenia większej liczby lepszych miejsc 
pracy dla wszystkich, z zapewnieniem równości płci oraz zwalczania dyskryminacji
w odniesieniu do grup pracowników znajdujących się niekorzystnej sytuacji 
(skreślenie), migrantów, pracowników młodych i starszych wiekiem oraz osób 
niepełnosprawnych,

Or. en

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 54
Punkt G preambuły

G. mając na uwadze, że kobiety znajdują się w gorszej sytuacji na rynku pracy i są 
nadreprezentowane w pracy w niepełnym wymiarze godzin oraz w nowych, często 
nie gwarantujących stabilności formach zatrudnienia, przy czym spotykają się z 
przeszkodami w uzyskiwaniu możliwości korzystania z pełnych praw oraz ochrony 
socjalnej i świadczeń socjalnych,

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 55
Punkt G preambuły

G. mając na uwadze, że flexicurity oznacza równowagę praw i obowiązków 
pracodawców, pracowników, osób poszukujących pracy i organów publicznych oraz 
że potrzebny jest do tego klimat zaufania, przejrzystości i dialogu między 
jednostkami, społeczeństwem obywatelskim, organami publicznymi i partnerami 
społecznymi, w którym wszystkie strony gotowe są do przyjęcia odpowiedzialności za 
zmiany oraz do opracowania wyważonych i trwałych pakietów rozwiązań 
politycznych, szczególnie w odniesieniu do grup znajdujących się niekorzystnej 
sytuacji, w tym kobiet, imigrantów, pracowników młodych i starszych wiekiem oraz 
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osób niepełnosprawnych,

Or. de

Poprawkę złożyli José Albino Silva Peneda, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 56
Punkt G a preambuły (nowy)

Ga. mając na uwadze, że w tym kontekście należy uwzględnić szczególne wyzwania 
stojące przed MŚP oraz ich pracownikami, 

Or. en

Poprawkę złożył Bernard Lehideux

Poprawka 57
Punkt G a preambuły (nowy)

Ga. mając na uwadze, że samozatrudnienie to jedna z najważniejszych cech organizacji 
przedsiębiorstw w Europie, że jest ono źródłem dynamiki gospodarczej i 
przedsiębiorczości i że może w pełni przyczyniać się do wskazanych przez Komisję 
„ścieżek do flexicurity”,

Or. fr

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 58
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że wysoką stopę bezrobocia i segmentację rynku pracy należy 
zwalczać, dając równe prawa wszystkim pracownikom, stopniowo likwidując 
wszelkie formy niepewnego zatrudnienia oraz inwestując w tworzenie nowych miejsc 
pracy i uczenie się przez całe życie,

Or. en
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Poprawkę złożyli José Albino Silva Peneda, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 59
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że wysoką stopę bezrobocia i segmentację rynku pracy należy 
zwalczać poprzez wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz gwarantując wszystkim 
pracownikom podstawowe prawa i dostęp do programów uczenia się przez całe życie,

Or. en

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 60
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że wysoką stopę bezrobocia i segmentację rynku pracy należy 
zwalczać, (skreślenie) inwestując w tworzenie nowych miejsc pracy i uczenie się 
przez całe życie,

Or. de

Poprawkę złożył Csaba Őry

Poprawka 61
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że wysoką stopę bezrobocia i segmentację rynku pracy należy 
zwalczać, likwidując dotykające niektórych grup pracowników rażące nierówności w 
zakresie należnych praw oraz inwestując w tworzenie nowych miejsc pracy i uczenie 
się przez całe życie,

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 62
Punkt H preambuły 

H. mając na uwadze, że wysoką stopę bezrobocia i segmentację rynku pracy należy 
zwalczać poprzez ochronę prawa pracowniczych oraz inwestując w tworzenie 
nowych miejsc pracy i uczenie się przez całe życie,

Or. el
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Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 63
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że wysoką stopę bezrobocia i segmentację rynku pracy należy 
zwalczać za pomocą prostego, przejrzystego i obliczalnego prawa pracy odnoszącego 
się do zatrudnienia w kraju, jak i zagranicą, skutecznej i wydajnej polityki w 
zakresie rynku pracy, finansowo stabilnych systemów ochrony socjalnej, a także 
nowoczesnych i zapewnianych na całe życie form dalszego kształcenia,

Or. de

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 64
Punkt H a preambuły (nowy)

Ha. mając na uwadze, że zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin, niższe 
wynagrodzenie oraz zatrudnienie na czas określony - główne czynniki ryzyka 
ubóstwa mimo zatrudnienia - jest przede wszystkim cechą warunków zatrudnienia 
kobiet,

Or. de

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 65
Punkt I preambuły

I. mając na uwadze, że komunikat Komisji zatytułowany „Wspólne zasady wdrażania 
modelu „flexicurity”: zwiększenie liczby miejsc pracy o wyższej jakości dzięki 
zapewnieniu elastyczności i bezpieczeństwa” (COM(2007)0359) nie zawiera 
odpowiednich wniosków dotyczących dokonania lepszego przeglądu europejskiej 
strategii na rzecz zatrudnienia w 2008 r., ani zintegrowanych wytycznych na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia; mając również na uwadze, że program „dobrej pracy” 
promowany na nieoficjalnym spotkaniu ministrów zatrudnienia i spraw socjalnych 
mógłby być lepszym punktem odniesienia dla reformowania strategii lizbońskiej,

Or. en
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Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 66
Punkt I preambuły

I. mając na uwadze, że komunikat Komisji zatytułowany „Wspólne zasady wdrażania 
modelu „flexicurity” (zwiększenie liczby miejsc pracy o wyższej jakości dzięki 
zapewnieniu elastyczności i bezpieczeństwa) (COM(2007)0359) musi zostać 
poprawiony i wykorzystany do rozpoczęcia wyważonej debaty na temat „flexicurity”,

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 67
Punkt I preambuły

I. mając na uwadze, że komunikat Komisji zatytułowany „Wspólne zasady wdrażania 
modelu flexicurity” (zwiększenie liczby miejsc pracy o wyższej jakości dzięki 
zapewnieniu elastyczności i bezpieczeństwa) (COM(2007)0359) pomija ważne 
tematy, jak np. walkę z ubóstwem i postrzega jeden z możliwych modeli, flexicurity, 
jako nowe panaceum, zamiast uwzględnić inne sposoby, które mogą pomóc w 
osiągnięciu poprawy warunków życia i pracy,

Or. de

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 68
Punkt I a preambuły (nowy)

Ia. mając na uwadze, że koncepcja „dobrej pracy” według ministrów zatrudnienia i 
spraw socjalnych oznacza promowanie jakości zatrudnienia w rozumieniu, że 
„dobra praca uwzględnia prawa i udział pracowników, sprawiedliwe wynagrodzenia, 
ochronę zdrowia i bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz organizację pracy 
sprzyjającą życiu rodzinnemu pracowników. Godziwe i uczciwe warunki pracy oraz 
odpowiednia ochrona socjalna są niezbędne, aby Unia Europejska była 
akceptowana przez swoich obywateli”,

Or. en
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Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 69
Punkt I a preambuły (nowy)

Ia. mając na uwadze, że Europejski Fundusz Społeczny ma zasadnicze znaczenie dla 
promowania dialogu społecznego oraz aktywnej polityki rynku pracy w celu 
zapewnienia silnego europejskiego modelu społecznego z większą liczbą lepszych 
miejsc pracy,

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 70
Punkt I a preambuły (nowy)

Ia. mając na uwadze, że komunikat Komisji zatytułowany „Wspólne zasady wdrażania 
modelu flexicurity” (zwiększenie liczby miejsc pracy o wyższej jakości dzięki 
zapewnieniu elastyczności i bezpieczeństwa) (COM(2007)0359) przejmuje 
bezkrytycznie definicję flexicurity wypracowaną przez OECD, która nie jest już 
dostosowana do aktualnej sytuacji; mając na uwadze, że dostępne są bardziej 
obszerne definicje, 

Or. de

Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 71
Punkt I b preambuły (nowy)

Ib. mając na uwadze, że OECD oświadczyła ostatnio, że ochrona zatrudnienia nie ma 
znaczącego wpływu na łączną stopę zatrudnienia a wysoki wskaźnik zmian w 
zasiłkach dla bezrobotnych ma pozytywny wpływ na produktywność, mając również 
na uwadze, że MOP wskazała na istnienie pozytywnego związku między stałym 
zatrudnieniem a wydajnością,

Or. en
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Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 72
Ustęp 1

1. odrzuca podejście Komisji oparte na modelu „flexicurity” jako całkowicie 
niezrównoważone, ponieważ elastyczności nie towarzyszy zwiększone zabezpieczenie 
społeczne, zwraca uwagę, że Komisja w pierwszym rzędzie promuje deregulację 
ochrony zatrudnienia oraz elastyczniejsze umowy o pracę, ale nie proponuje 
skutecznych środków zwalczania niepewnego zatrudnienia, utrzymując jednocześnie 
politykę, która ogranicza zabezpieczenie społeczne oraz prawa pracowników i 
bezrobotnych (mniej „hojne” zasiłki dla bezrobotnych i świadczenia socjalne dla 
wprowadzenia bezrobotnych na rynek pracy, „równowaga praw i obowiązków”, 
ograniczanie praw, zwiększanie obowiązków);

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 73
Ustęp 1

1. uznaje, że aby odnieść sukces w XXI w., Europa potrzebuje ludzi, którzy uzyskają 
możliwość natychmiastowego wykorzystywania szans wyłaniających się w szybko
zmieniającym się świecie;

Or. de

Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 74
Ustęp 1

1. uznaje, że aby odnieść sukces w XXI w., Europa potrzebuje dobrze wykształconej siły 
roboczej oraz przedsiębiorstw, które są w stanie natychmiast wykorzystywać 
wyłaniające się w szybko zmieniającym się świecie możliwości, aby zwiększyć 
wydajność i innowacyjność;

Or. en
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Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 75
Ustęp 1 a (nowy)

1a. podkreśla, że w swoim stanowisku dotyczącym modelu „flexicurity” Komisja kładzie 
nacisk na zakończenie solidarnego partycypowania w redystrybucji dóbr oraz na 
cele gospodarcze a nie społeczne; zwraca uwagę, że podejście Komisji zakłada 
przeformułowanie pojęcia bezpieczeństwa z kwestii zapobiegania ryzyku na zdolność 
„przystosowania się do zmian;” zwraca uwagę, że w zamian za zaakceptowanie 
większej elastyczności Komisja składa jedynie obietnicę lepszego dostępu przez 
pracowników do edukacji, szkoleń i programów uczenia się przez całe życie, ale nie 
wychodzi nawet z propozycją nałożenia na pracodawców obowiązku finansowania 
odnośnych działań lub nadania odpowiednich praw pracownikom i bezrobotnym; 
zwraca uwagę, że uczenie się i szkolenia same w sobie nie otwierają perspektywy 
pokonania bezrobocia; takie podejście nie daje również pracownikom żadnych 
gwarancji zatrudnienia czy bezpieczeństwa dochodów;

Or. en

Poprawkę złożyli José Albino Silva Peneda, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 76
Ustęp 1 a (nowy)

1a. zdecydowanie popiera wniosek, że elastyczność może leżeć w interesie zarówno 
pracowników, jak i pracodawców oraz że można ją osiągnąć poprzez większe 
zróżnicowanie umów i/lub większą elastyczność umów zawieranych na czas 
nieokreślony;

Or. en

Poprawkę złożył Georgios Toussas

Poprawka 77
Ustęp 1 a (nowy)

1a. jest zdania, że głównym celem komunikatu Komisji zatytułowanego "W kierunku 
wspólnych zasad dotyczących flexicurity: więcej lepszych miejsc pracy dzięki 
elastyczności i bezpieczeństwu zatrudnienia" (COM(2007)359) jest utrwalenie i 
unormowanie nieprzyjaznych pracownikom zmian wprowadzonych w ubiegłych 
latach na terenie UE i w państwach członkowskich, których celem jest dewaluacja 
siły roboczej i praw socjalnych oraz zwiększenie zysku monopolistycznych grup 
przedsiębiorstw; komunikat Komisji znosi restrykcje dotyczące zwalniania 
pracowników, osłabia porozumienia zbiorowe dotyczące stałego zatrudnienia w 
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pełnym wymiarze godzin i układów zbiorowych, rozszerza elastyczne formy umów o 
pracę, demontuje ubezpieczenia społeczne i pogarsza warunki ubezpieczeń i rent 
pracowniczych; Dlatego Parlament odrzuca to podejście, wskazówki i cele, które 
komunikat Komisji całej swej rozciągłości stara się propagować;

Or. el

Poprawkę złożył Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 78
Ustęp 2

2. podkreśla, że podejście opierające się na opłacalności pracy wpisane do obecnej 
europejskiej strategii zatrudnienia oraz strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia 
przeczy koncepcji „flexicurity”, ponieważ łączy się ono z obniżeniem świadczeń 
socjalnych, które zgodnie z tą ostatnią powinny być wzmocnione; w tym względzie 
zwraca uwagę na fakt, że komisyjna wizja „flexicurity” wydaje się stopniowo 
zastępować niewiele pozostałych celów europejskiej polityki zatrudnienia 
związanych z jakością oraz ma na celu zawężanie europejskiej polityki zatrudnienia;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 79
Ustęp 2

2. podkreśla (skreślenie), że flexicurity może ewentualnie stanowić strategię polityczną 
m.in. na rzecz reformy rynku pracy po dokładnym rozpatrzeniu następstw i jako taka 
musi mieć kompleksowy charakter, obejmując wszystkie istniejące aspekty 
zatrudnienia i polityki społecznej zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym, jak i 
na szczeblu UE; podkreśla, że flexicurity jest metodą i może tylko uzupełniać 
instrumenty prawne; podkreśla, że flexicurity wymaga ram społecznych 
zapewniających ludziom bezpieczne zaangażowanie się w ten instrument;

Or. de

Poprawkę złożyli José Albino Silva Peneda, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 80
Ustęp 2

2. podkreśla jednak, że „flexicurity” jest koncepcją, która może się stać istotnym 
elementem strategii politycznej i gospodarczej na rzecz reformy rynku pracy i jako 
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taka musi mieć kompleksowy charakter, obejmując wszystkie istniejące aspekty 
zatrudnienia i polityki społecznej zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu 
UE;

Or. en

Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 81
Ustęp 2

2. podkreśla jednak, że „flexicurity” to strategia polityczna na rzecz reformy rynku pracy 
(skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Csaba Őry

Poprawka 82
Ustęp 2

2. podkreśla jednak, że flexicurity to strategiczna wizja perspektyw przemian na rynku 
pracy w Unii Europejskiej, której zasadniczą cechą jest oferowanie obywatelom 
większego bezpieczeństwa i większych szans na znalezienie zatrudnienia poprzez 
rozszerzenie oferty i unowocześnienie prawa pracy;

Or. fr

Poprawkę złożył José Albino Silva Peneda, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 83
Ustęp 2 a (nowy)

2a. przyznaje, ze szczegółowe określanie oraz wdrażanie unijnej koncepcji „flexicurity” 
będzie się różnić na szczeblu krajowym, w zależności od sytuacji na krajowym rynku 
pracy w państwie członkowskim oraz uwarunkowań i preferencji kulturowych; 

Or. en



AM\685022PL.doc 27/82 PE394.075v01-00

PL

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 84
Ustęp 2 a (nowy)

2a. zdaje sobie sprawę, że z powodu zmian w krajowych systemach ubezpieczeń 
społecznych oraz prawie pracy i wynikających z tego kosztów, koncepcja flexicurity 
może być zrealizowana tylko w perspektywie długoterminowej;

Or. de

Poprawkę złożyli José Albino Silva Peneda, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 85
Ustęp 2 b (nowy)

2b. uważa jednak, że możliwe i pożądane jest przedstawienie tej koncepcji w formie 
szeregu zasad przewodnich na szczeblu UE;

Or. en

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 86
Ustęp 2 b (nowy)

2b. z tego względu uważa, że opcje flexicurity przedstawione przez Komisję są zbyt 
jednostronne, ponieważ nie uwzględniają kosztów związanych z działaniami; wzywa 
dlatego Komisję do przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści tych opcji; 

Or. de

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 87
Ustęp 3

3. podkreśla, że w europejskiej strategii „flexicurity” należy uważniej rozważyć dowody 
empiryczne dotyczące rezultatów reform związanych z modelem „flexicurity” w 
państwach członkowskich; zwraca uwagę, że reformy modelu „flexicurity” były 
oparte na koncepcji obniżania poziomu ochrony pracowników zatrudnionych na 
standardowych warunkach w zamian za umiarkowane ulepszenia w zakresie 
ochrony nietypowych pracowników, co doprowadziłoby do sytuacji, w której wszyscy 
zyskują zmniejszając niepewne zatrudnienie, co do tej pory nie urzeczywistniło się, 
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nawet w „modelowych” krajach, w Danii i Holandii; zwraca uwagę, że niewielka 
liczba osób zatrudnionych na elastycznych warunkach odniosła znikome korzyści ze 
znacznego zmniejszenia ochrony w porównaniu z dużo większą liczbą zatrudnionych 
na standardowych warunkach;

Or. en

Poprawkę złożył Bernard Lehideux

Poprawka 88
Ustęp 3 a (nowy)

3a. przypomina bardzo dużą wrażliwość perspektyw zatrudnienia w małych 
przedsiębiorstwach i w przedsiębiorstwach rzemieślniczych na zmiany w otoczeniu 
przepisowym i podatkowym; podkreśla również specyfikę stosunków pracowniczych 
w tych przedsiębiorstwach, opartych na bezpośrednim kontakcie pracodawcy z 
pracownikiem, na włączaniu się w realizację celu przedsiębiorstwa poprzez 
przekazywanie wiedzy i na szczególnych warunkach dialogu społecznego; w związku 
z tym apeluje o rzeczywiste uwzględnienie specyfiki tych przedsiębiorstw w 
europejskich i krajowych strategiach flexicurity;

Or. fr

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 89
Ustęp 3 a (nowy)

3a. zwraca uwagę na fakt, ze systemy ochrony socjalnej odgrywają znaczącą rolę w 
ograniczaniu ryzyka związanego z bardziej elastycznymi rynkami pracy; uważa 
zatem za konieczne dostosowanie przez państwa członkowskie systemów ochrony 
socjalnej do ryzyka, na które są narażeni poszczególni pracownicy, przystosowanie 
się do nowych zagrożeń oraz zwiększenie integracyjności tych systemów;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 90
Ustęp 3 b (nowy)

3b. zauważa z wielkim zaniepokojeniem, że w komunikacie Komisji zwraca się 
wprawdzie uwagę na promowanie równouprawnienia płci, jednakże całkowicie 
pomija się zobowiązania w odniesieniu do komunikatu Komisji „Plan działań na 
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rzecz równości kobiet i mężczyzn” (COM(2006)0092); poddaje krytyce fakt, że 
istniejące prawodawstwo UE promujące równouprawnienie płci dotąd nie 
doprowadziło do realizacji zakładanych celów, a także, że różnica płac między 
płciami oraz brak przepisów dotyczących godzenia pracy z życiem rodzinnym i 
publicznych usług w zakresie opieki nad dziećmi pozostają kluczowymi problemami 
europejskich pracowników,

Or. de

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 91
Ustęp 4

4. uważa zatem, że strategie „flexicurity” nie są odpowiednią metodą zwalczania 
niepewności zatrudnienia, ani redukcji zatrudnienia; podkreśla, że wysoki poziom 
ochrony zatrudnienia i ochrony pracy opiera się na podstawowym prawie 
pracowników - prawie ochrony przed niesprawiedliwym zwolnieniem; podkreśla, że 
ochrona pracy i zatrudnienia musi zostać potraktowana jako przydatne narzędzie w 
procesie wczesnego reagowania na zmiany i promowania stabilności i ciągłości 
zatrudnienia; zwraca uwagę, że środki, takie jak wczesne zawiadamianie 
umożliwiają połączenie ochrony istniejących miejsc pracy z przygotowaniem 
pracowników na zmianę pracy; uważa, że jest to dużo lepsze podejście od wysyłania 
ludzi na bezrobocie a potem przywracania ich do życia zawodowego po pewnym 
czasie spędzonym bez pracy;

Or. en

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 92
Ustęp 4

4. jest przekonany, że w strategiach flexicurity największą uwagę należy skierować na 
obszary, w których występują najpoważniejsze problemy - jako element 
zrównoważonego pakietu, opracowanego w ścisłej współpracy z partnerami 
społecznymi, (skreślenie);

Or. de
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Poprawkę złożyła Elizabeth Lynne

Poprawka 93
Ustęp 4

4. jest przekonany, że w strategiach „flexicurity” największą uwagę należy skierować na 
obszary, w których występują najpoważniejsze problemy - jako element 
zrównoważonego pakietu, opracowanego w ścisłej współpracy z zainteresowanymi 
stronami, jednak wszelkie próby zwiększenia „flexicurity”, jeśli nie jest to 
odpowiedzią na potrzeby pracowników, bez osiągnięcia kompromisu z partnerami 
społecznymi na drodze negocjacji lub bez zaproponowania jakiejś wyraźnej 
rekompensaty za wzrost elastyczności mogą doprowadzić (skreślenie) do zwiększenia 
poczucia braku bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawkę złożył Csaba Őry

Poprawka 94
Ustęp 4

4. jest przekonany, że w strategiach flexicurity największą uwagę należy skierować na 
obszary, w których występują najpoważniejsze problemy – jako element 
zrównoważonego pakietu, opracowanego w ścisłej współpracy z partnerami 
społecznymi, jednak wszelkie próby zwiększenia elastyczności bez konsultacji z 
partnerami społecznymi i bez szerokiego konsensusu w społeczeństwie, niepowiązane 
z ponownym zdynamizowaniem gospodarki zdolnym do utworzenia znacznej liczby 
nowych miejsc pracy, są z góry skazane na niepowodzenie;

Or. fr

Poprawkę złożyli José Albino Silva Peneda, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 95
Ustęp 4

4. jest przekonany, że w strategiach „flexicurity” największą uwagę należy skierować na 
obszary, w których występują najpoważniejsze problemy; podkreśla, że w państwach 
członkowskich wysoki poziom ochrony zatrudnienia jest barierą dla zatrudniania 
pracowników lub utrudnia szybką reakcję na zmieniającą się sytuację gospodarczą, 
strategie „flexicurity” powinny rozwiązywać te problemy w oparciu o przejrzysty 
dialog obejmujący wszystkich partnerów społecznych, zgodnie z krajowymi 
zwyczajami i praktyką, gdzie elastyczność i bezpieczeństwo powinny się wzajemnie 
umacniać, jednak wszelkie próby zwiększenia „flexicurity” bez osiągnięcia 
kompromisu z partnerami społecznymi na drodze negocjacji lub bez zaproponowania 
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jakiejś wyraźnej rekompensaty za wzrost elastyczności mogą doprowadzić jedynie do 
zwiększenia poczucia braku bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 96
Ustęp 4

4. jest przekonany, że w strategiach flexicurity największą uwagę należy skierować na 
obszary, w których występują najpoważniejsze problemy – jako element 
zrównoważonego pakietu, opracowanego w ścisłej współpracy z partnerami 
społecznymi, jednak wszelkie próby zwiększenia flexicurity bez osiągnięcia 
kompromisu z partnerami społecznymi na drodze negocjacji lub bez dokonania oceny 
wpływu i konsekwencji nowych środków, które zamierzają wprowadzić, mogą 
doprowadzić jedynie do zwiększenia poczucia braku bezpieczeństwa;

Or. es

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 97
Ustęp 4

4. jest przekonany, że w strategiach flexicurity największą uwagę należy skierować na 
obszary, w których występują najpoważniejsze problemy - jako element 
zrównoważonego pakietu, opracowanego w ścisłej współpracy z partnerami 
społecznymi, (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 98
Ustęp 4 a (nowy)

4a. sprzeciwia się propozycji Komisji utworzeniu nowego wskaźnika dotyczącego 
„surowości przepisów o ochronie zatrudnienia”, który nie ma sensu przy realizacji 
wiarygodnej europejskiej polityki zatrudnienia; nalega natomiast, aby Komisja 
wystąpiła z wnioskiem dotyczącym ograniczonej liczby zsyntetyzowanych 
wskaźników jakościowych dotyczących jakości zatrudnienia, które byłyby 
uzupełnieniem dla wskaźników już ustalonych w ramach reformy wytycznych 
dotyczących zatrudnienia zainicjowanej w 2001 r. w Laeken;
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Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 99
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wyraża głębokie przekonanie, że każda forma zatrudnienia powinna uwzględniać 
zbiór praw podstawowych, bez względu na status zatrudnienia;

Or. en

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 100
Ustęp 5

5. wyraża jednak przekonanie, że największe problemy w UE wiążą się z podażą 
wykwalifikowanych i łatwo przystosowujących się pracowników - i właśnie ta 
kwestia powinna znajdować się w centrum europejskich strategii flexicurity;
podkreśla, że główny nacisk należy położyć na tworzenie elastycznego rynku pracy 
poprzez zwiększanie poziomu wykształcenia oraz rozszerzanie zakresu programów 
szkolenia i przekwalifikowania, poprzez znoszenie barier utrudniających włączanie do 
grona siły roboczej kobiet, imigrantów, pracowników młodych i starszych wiekiem 
oraz innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, poprzez usuwanie 
przeszkód hamujących mobilność zawodową i geograficzną, a także poprzez aktywną 
politykę w zakresie rynku pracy ułatwiającą przejście ze starej do nowej pracy;  
podkreśla decydującą rolę nowych technologii w kształceniu i szkoleniu oraz 
przypomina o nowych formach elastycznego podejścia oferowanych w porozumieniu 
partnerów społecznych w sprawie pracy na odległość, pracy w niepełnym wymiarze 
godzin oraz pracy na czas określony; (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 101
Ustęp 5

5. wyraża jednak przekonanie, że największe problemy w UE wiążą się z utrzymującym 
się wysokim poziomem bezrobocia, ze wzrostem niepewnego zatrudnienia, z 
osłabieniem praw pracowników oraz ochrony socjalnej a także podażą 
wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników - i właśnie te kwestie powinny
znajdować się w centrum przeglądu europejskiej strategii zatrudnienia w 2008 r.; 
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podkreśla, że główny nacisk należy położyć na tworzenie integracyjnego rynku pracy, 
poprzez promowanie jakości zatrudnienia i programów „dobrej pracy”, poprzez 
zwiększanie poziomu edukacji oraz rozpowszechnianie programów szkoleń i zmiany 
kwalifikacji; poprzez zwiększanie równości płci i włączanie kobiet, migrantów, 
młodszych i starszych pracowników oraz innych grup na rynku pracy znajdujących 
się w niekorzystnym położeniu; poprzez usuwanie przeszkód hamujących dobrowolną
mobilność zawodową i geograficzną a także poprzez aktywną politykę w zakresie 
rynku pracy ułatwiającą przejście ze starej do nowej pracy; podkreśla decydującą rolę 
nowych technologii w kształceniu i szkoleniu oraz przypomina w tym względzie o
porozumieniu partnerów społecznych w sprawie pracy na odległość, pracy w 
niepełnym wymiarze godzin oraz pracy na czas określony; nie zgadza się z 
zaproponowanym przez Komisję rozróżnieniem na osoby posiadające stabilne 
zatrudnienie i nieposiadające stabilnego zatrudnienia;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 102
Ustęp 5

5. wyraża jednak przekonanie, że największe problemy w UE wiążą się z podażą 
wykwalifikowanych i łatwo przystosowujących się pracowników - i właśnie ta 
kwestia powinna znajdować się w centrum europejskich strategii flexicurity;
podkreśla, że główny nacisk należy położyć na tworzenie elastycznego rynku pracy 
poprzez zwiększanie poziomu wykształcenia oraz rozszerzanie zakresu programów 
szkolenia i przekwalifikowania, poprzez znoszenie barier utrudniających włączanie do 
grona siły roboczej kobiet, imigrantów, pracowników młodych i starszych wiekiem 
oraz innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, poprzez usuwanie 
przeszkód hamujących mobilność zawodową i geograficzną, wspieranie 
zabezpieczonego przejścia ze starej do nowej pracy; podkreśla decydującą rolę 
nowych technologii w kształceniu i szkoleniu oraz przypomina o nowych formach 
elastycznego podejścia oferowanych w porozumieniu partnerów społecznych w 
sprawie pracy na odległość, pracy w niepełnym wymiarze godzin oraz pracy na czas 
określony; nie zgadza się z zaproponowanym przez Komisję rozróżnieniem na osoby 
posiadające stabilne zatrudnienie i nieposiadające stabilnego zatrudnienia;

Or. de

Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 103
Ustęp 5

5. wyraża jednak przekonanie, że największe problemy w UE wiążą się z podażą 
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wykwalifikowanych i łatwo przystosowujących się pracowników - i właśnie ta 
kwestia powinna znajdować się w centrum europejskich strategii „flexicurity”; 
podkreśla, że główny nacisk należy położyć na tworzenie elastycznego rynku pracy 
poprzez zwiększanie poziomu wykształcenia oraz rozszerzanie zakresu praktyk 
zawodowych, programów szkolenia i przekwalifikowania; poprzez realizację 
skutecznej polityki na rzecz zwalczania dyskryminacji oraz poprzez znoszenie barier 
utrudniających włączanie do grona siły roboczej kobiet, imigrantów, pracowników 
młodych i starszych wiekiem oraz innych dyskryminowanych grup; poprzez usuwanie 
przeszkód hamujących mobilność zawodową i geograficzną; a także poprzez aktywną 
politykę w zakresie rynku pracy ułatwiającą przejście ze starej do nowej pracy; 
podkreśla decydującą rolę nowych technologii w kształceniu i szkoleniu oraz 
przypomina o nowych formach elastycznego podejścia oferowanych w porozumieniu 
partnerów społecznych w sprawie pracy na odległość, pracy w niepełnym wymiarze 
godzin oraz pracy na czas określony; nie zgadza się z zaproponowanym przez 
Komisję rozróżnieniem na osoby posiadające stabilne zatrudnienie i nieposiadające 
stabilnego zatrudnienia oraz z poglądem, że wynikiem przepisów o ochronie 
zatrudnienia jest segmentacja rynku pracy; przeciwnie, uważa, że silna ochrona 
pracy jest warunkiem wstępnym bezpieczeństwa zatrudnienia;

Or. en

Poprawkę złożyli José Albino Silva Peneda, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 104
Ustęp 5

5. wyraża jednak przekonanie, że jedna z podstawowych kwestii dotyczących 
gospodarczego i społecznego rozwoju UE dotyczy konkurencyjności i innowacji w 
przedsiębiorstwach oraz że właśnie ta kwestia powinna znajdować się w centrum 
europejskich strategii „flexicurity”; podkreśla, że główny nacisk należy położyć na 
tworzenie elastycznego rynku pracy poprzez promowanie elastycznych i 
przewidywalnych warunków umów w kontekście nowoczesnej organizacji pracy oraz 
poprzez zwiększanie poziomu wykształcenia oraz rozszerzanie zakresu programów 
szkolenia i przekwalifikowania; poprzez znoszenie barier utrudniających włączanie do 
grona siły roboczej kobiet, imigrantów, pracowników młodych i starszych wiekiem 
oraz innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji; poprzez usuwanie 
przeszkód hamujących mobilność zawodową i geograficzną; a także poprzez aktywną 
politykę w zakresie rynku pracy ułatwiającą przejście ze starej do nowej pracy; 
podkreśla decydującą rolę nowych technologii w kształceniu i szkoleniu oraz 
przypomina o nowych formach elastycznego podejścia oferowanych w porozumieniu 
partnerów społecznych w sprawie pracy na odległość, pracy w niepełnym wymiarze 
godzin oraz pracy na czas określony; (skreślenie);

Or. en
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Poprawkę złożył Csaba Őry

Poprawka 105
Ustęp 5

5. wyraża jednak przekonanie, że największe problemy w UE wiążą się z podażą 
wykwalifikowanych i łatwo przystosowujących się pracowników – i właśnie ta 
kwestia powinna znajdować się w centrum europejskich strategii flexicurity; 
podkreśla, że główny nacisk należy położyć na usuwanie przeszkód hamujących 
mobilność zawodową i geograficzną oraz na tworzenie elastycznego rynku pracy 
poprzez zwiększanie poziomu wykształcenia, (skreślenie) rozszerzanie zakresu 
programów szkolenia i przekwalifikowania, poprzez znoszenie barier utrudniających 
włączanie do grona siły roboczej kobiet, imigrantów, pracowników młodych i 
starszych wiekiem oraz innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
(skreślenie) a także poprzez aktywną politykę w zakresie rynku pracy ułatwiającą 
przejście ze starej do nowej pracy; podkreśla decydującą rolę nowych technologii w 
kształceniu i szkoleniu oraz przypomina o nowych formach elastycznego podejścia 
oferowanych w porozumieniu partnerów społecznych w sprawie pracy na odległość, 
pracy w niepełnym wymiarze godzin oraz pracy na czas określony (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożyła Elizabeth Lynne

Poprawka 106
Ustęp 5

5. wyraża jednak przekonanie, że największe problemy w UE wiążą się z podażą 
wykwalifikowanych i łatwo przystosowujących się pracowników - i właśnie ta 
kwestia powinna znajdować się w centrum europejskich strategii „flexicurity”; 
podkreśla, że główny nacisk należy położyć na tworzenie elastycznego rynku pracy 
poprzez zwiększanie poziomu wykształcenia oraz rozszerzanie zakresu programów 
szkolenia i przekwalifikowania poprzez znoszenie barier utrudniających włączanie do 
grona siły roboczej kobiet, imigrantów, pracowników młodych i starszych wiekiem 
oraz innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji; poprzez usuwanie 
przeszkód hamujących mobilność zawodową i geograficzną; a także poprzez aktywną
politykę w zakresie rynku pracy ułatwiającą przejście ze starej do nowej pracy; 
podkreśla decydującą rolę nowych technologii w kształceniu i szkoleniu oraz 
przypomina o nowych formach elastycznego podejścia oferowanych w porozumieniu 
partnerów społecznych w sprawie pracy na odległość, pracy w niepełnym wymiarze 
godzin oraz pracy na czas określony; (skreślenie);

Or. en
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Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 107
Ustęp 5

5. wyraża jednak przekonanie, że największe problemy w UE wiążą się z podażą 
wykwalifikowanych i łatwo przystosowujących się pracowników – i właśnie ta 
kwestia powinna znajdować się w centrum europejskich strategii flexicurity; 
podkreśla, że główny nacisk należy położyć na tworzenie elastycznego rynku pracy 
poprzez zwiększanie poziomu wykształcenia oraz rozszerzanie zakresu programów 
szkolenia i przekwalifikowania, poprzez znoszenie barier utrudniających włączanie do 
grona siły roboczej kobiet, imigrantów, pracowników młodych i starszych wiekiem 
oraz innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, poprzez usuwanie 
przeszkód hamujących mobilność zawodową i geograficzną, a także poprzez aktywną 
politykę w zakresie rynku pracy ułatwiającą przejście ze starej do nowej pracy; 
podkreśla decydującą rolę nowych technologii w kształceniu i szkoleniu oraz rolę
nowych form elastycznego podejścia oferowanych w porozumieniu partnerów 
społecznych w sprawie pracy na odległość, pracy w niepełnym wymiarze godzin oraz 
pracy na czas określony w integracji na rynku pracy wspomnianych grup 
znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, a także osób długotrwale 
bezrobotnych;

Or. es

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 108
Ustęp 5

5. wyraża jednak przekonanie, że (skreślenie) główny nacisk należy położyć na 
ograniczenie biurokracji, nadmiaru regulacji i niejasności w prawie pracy oraz 
utworzenie przejrzystego, sprzyjającego zatrudnianiu prawa pracy o wiarygodnych 
uregulowaniach dotyczących rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy, które 
dostosowane są do rozwiązań praktycznych w zakładach pracy, tworzenie 
elastycznego rynku pracy poprzez zwiększanie poziomu wykształcenia oraz 
rozszerzanie zakresu programów szkolenia i przekwalifikowania, poprzez znoszenie 
barier utrudniających włączanie do grona siły roboczej kobiet, imigrantów, 
pracowników młodych i starszych wiekiem oraz innych grup znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, poprzez usuwanie przeszkód hamujących mobilność zawodową 
i geograficzną, a także poprzez aktywną politykę w zakresie rynku pracy ułatwiającą 
przejście ze starej do nowej pracy; podkreśla decydującą rolę wykwalifikowanych i 
łatwo przystosowujących się pracowników, a także nowych technologii w kształceniu 
i szkoleniu oraz przypomina o nowych formach elastycznego podejścia oferowanych 
w porozumieniu partnerów społecznych w sprawie pracy na odległość, pracy w 
niepełnym wymiarze godzin oraz pracy na czas określony; (skreślenie);

Or. de
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Poprawkę złożył Csaba Őry

Poprawka 109
Ustęp 5 a (nowy)

5a. proponuje w związku z tym, by w grudniu 2007 r. Rada rozważyła możliwość 
przyspieszenia na 1 stycznia 2009 r. daty uchylenia środków przejściowych 
hamujących swobodny przepływ pracowników z 8 nowych państw członkowskich; 
podkreśla, że likwidacja przeszkód dla mobilności z końcem 2008 r. stanowiłaby 
ważne przesłanie polityczne, potwierdzające zobowiązanie Unii Europejskiej do 
dołożenia wszelkich starań na rzecz poprawy mobilności geograficznej i zawodowej 
pracowników;

Or. fr

Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 110
Ustęp 5 a (nowy)

5a. uważa, że Komisja w celu monitorowania skuteczności polityki w zakresie 
„flexicurity”, oprócz wskaźników, takich jak wykaz przepisów w zakresie ochrony 
zatrudnienia opracowany przez OECD, powinna również polegać na wskaźnikach 
dotyczących jakości w pracy, inwestowania w umiejętności pracowników, poziomu 
niepewności i braku bezpieczeństwa zatrudnienia i umów oraz zmian umów 
niestandardowych na umowy o pracę na czas nieokreślony;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 111
Ustęp 6

6. proponuje w związku z tym, aby Rada Europejska przyjęła w grudniu 2007 r. bardziej 
wyważony zbiór zasad flexicurity oparty na tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości 
oraz umacnianiu europejskiego modelu społecznego; podkreśla, że zasady te powinny 
obejmować:

• zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i łatwo przystosowujących się 
pracowników,

• działania przeciwko pracy dorywczej i praktykom wykorzystywania 
pracowników, 

• przełamanie segmentacji rynku pracy oraz przejście od bezpieczeństwa 
konkretnej posady do bezpieczeństwa zatrudnienia,
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• partnerstwo w zarządzaniu zmianami,
• równość płci i równość szans dla wszystkich,
• projekt krajowych ścieżek konsultacji z partnerami społecznymi,
• makroekonomiczne ramy wzrostu i zatrudnienia;

Or. en

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 112
Ustęp 6

6. proponuje w związku z tym, aby Rada Europejska przyjęła w grudniu 2007 r. bardziej 
wyważony zbiór zasad na trzyletni cykl wytycznych dotyczących zatrudnienia oparty 
na promowaniu „dobrej pracy”, tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości oraz 
umacnianiu europejskiego modelu społecznego; podkreśla, że zasady te powinny 
obejmować:

• zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników, co wiąże się z 
promowaniem jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
wzmacnianiem umów o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze godzin 
oraz z wysokim poziomem ochrony socjalnej i praw pracowników na szczeblu 
europejskim,

• działania przeciwko pracy dorywczej i praktykom wykorzystywania pracowników,
• przełamanie segmentacji rynku pracy oraz promowanie integracyjnego rynku 

pracy z wysokim poziomem ochrony pracy i zatrudnienia,
• promowanie godzenia zatrudnienia z życiem osobistym poprzez nowe europejskie 

normy dotyczące czasu pracy oparte na krótszym, kolektywnym zatrudnieniu w 
pełnym wymiarze godzin,

• partnerstwo pracodawców, przedstawicieli pracowników i związków zawodowych
w zarządzaniu zmianami,

• równość płci i równość szans dla wszystkich,
• projekt krajowych ścieżek poprzez wzmacnianie znaczenia i zasięgu układów 

zbiorowych oraz dialogu społecznego w konsultacjach z partnerami społecznymi,
• wzmacnianie nowych praw socjalnych i ochrony socjalnej wspierających 

pracowników w czasie decydujących zmian na przestrzeni życia, w celu 
uniknięcia ryzyka utraty dochodów oraz innych zagrożeń oraz pozwolenia na 
utrzymywanie i nabywanie prawa do emerytury, ubezpieczeń zdrowotnych itp. w 
czasie wspomnianych zmian, oraz

• makroekonomiczne ramy zrównoważonego rozwoju, wzrostu oraz większej liczby 
lepszych miejsc pracy;

Or. en
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Poprawkę złożyła Agnes Schierhuber

Poprawka 113
Ustęp 6

6. proponuje w związku z tym, aby Rada Europejska przyjęła w grudniu 2007 r. bardziej 
wyważony zbiór zasad flexicurity oparty na tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości 
oraz umacnianiu europejskiego modelu społecznego; podkreśla, że zasady te powinny 
obejmować:

• zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i łatwo przystosowujących się 
pracowników,

• działania przeciwko (skreślenie) praktykom wykorzystywania pracowników, 
• przełamanie segmentacji rynku pracy oraz przejście od bezpieczeństwa 

konkretnej posady do bezpieczeństwa zatrudnienia,
• partnerstwo w zarządzaniu zmianami,
• równość płci i równość szans dla wszystkich,
• projekt krajowych ścieżek konsultacji z partnerami społecznymi,
• makroekonomiczne ramy wzrostu i zatrudnienia;

Or. de

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 114
Ustęp 6

6. proponuje w związku z tym, aby Rada Europejska przyjęła w grudniu 2007 r. bardziej 
wyważony zbiór zasad flexicurity oparty na tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości 
oraz umacnianiu europejskiego modelu społecznego; podkreśla, że zasady te powinny 
obejmować:

• zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i łatwo przystosowujących się 
pracowników,

• działania przeciwko (skreślenie) praktykom wykorzystywania pracowników, 
• przełamanie segmentacji rynku pracy oraz ogólna równość pomiędzy

bezpieczeństwem konkretnej posady, a bezpieczeństwem zatrudnienia,
• partnerstwo w zarządzaniu zmianami,
• równość płci i równość szans dla wszystkich,
• projekt krajowych ścieżek konsultacji z partnerami społecznymi,
• makroekonomiczne ramy wzrostu i zatrudnienia;

Or. de
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Poprawkę złożyli José Albino Silva Peneda, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 115
Ustęp 6

6. proponuje w związku z tym, aby Rada Europejska przyjęła w grudniu 2007 r. bardziej 
wyważony zbiór zasad „flexicurity” oparty na tworzeniu miejsc pracy wysokiej 
jakości oraz umacnianiu wartości europejskiego modelu społecznego; podkreśla, że 
zasady te powinny obejmować:
• zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i łatwo przystosowujących się 

pracowników,
• działania przeciwko pracy dorywczej i praktykom wykorzystywania pracowników,
• przełamanie segmentacji rynku pracy oraz przejście od bezpieczeństwa konkretnej 

posady do bezpieczeństwa zatrudnienia,
• partnerstwo w zarządzaniu zmianami,
• równość płci i równość szans dla wszystkich,
• projekt krajowych ścieżek konsultacji z partnerami społecznymi zgodnie z 

krajowymi zwyczajami i praktyką
• makroekonomiczne ramy wzrostu i zatrudnienia;

Or. en

Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 116
Ustęp 6

6. proponuje w związku z tym, aby Rada Europejska przyjęła w grudniu 2007 r. wspólne 
zasady dotyczące modelu „flexicurity” oparty na tworzeniu miejsc pracy wysokiej 
jakości oraz umacnianiu europejskiego modelu społecznego; podkreśla, że zasady te 
powinny obejmować:
• makroekonomiczne ramy wzrostu oraz większej liczby lepszych miejsc pracy
• zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i łatwo przystosowujących się 
pracowników,
• działania przeciwko pracy dorywczej i praktykom wykorzystywania pracowników, 
• przełamanie segmentacji rynku pracy poprzez wspieranie bezpieczeństwa pracy oraz 
wzmacnianie bezpieczeństwa zatrudnienia
• potrzeba posiadania wysokiego poziomu ochrony socjalnej, w tym hojnych 
zasiłków dla bezrobotnych obejmujących wszystkich zagrożonych pracowników w 
połączeniu z aktywną polityką rynku pracy oraz uczeniem się przez całe życie
• partnerstwo w zarządzaniu zmianami, w tym na poziomie regionalnym i socjalnym
• równość płci i równość szans dla wszystkich,
• projekt krajowych ścieżek konsultacji z partnerami społecznymi,
• rola społecznego dialogu i partnerstwa w projektowaniu oraz wdrażaniu modelu 
„flexicurity” oraz odnośnej polityki; przestrzeganie przez rządy pełnej autonomii 
partnerów społecznych;
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Or. en

Poprawkę złożyła Elizabeth Lynne

Poprawka 117
Ustęp 6

6. proponuje w związku z tym, aby Rada Europejska przyjęła w grudniu 2007 r. bardziej 
wyważony zbiór zasad „flexicurity” oparty na tworzeniu miejsc pracy wysokiej 
jakości oraz umacnianiu europejskiego modelu społecznego; podkreśla, że zasady te 
powinny obejmować:
• zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i łatwo przystosowujących się 
pracowników
• działania przeciwko pracy opartej na wyzysku i praktykom wykorzystywania 
pracowników
• przełamanie segmentacji rynku pracy oraz przejście od bezpieczeństwa konkretnej 
posady do bezpieczeństwa zatrudnienia
• partnerstwo w zarządzaniu zmianami
• równość płci i równość szans dla wszystkich,
• inwestowanie w programy uczenia się przez całe życie
• promowanie równości szans dla wszystkich bez względu na wiek (zwalczanie 
bezrobocia wśród młodzieży i starszych pracowników)
• projekt krajowych ścieżek konsultacji z partnerami społecznymi oraz 
społeczeństwem obywatelskim reprezentującym grupy wyłączone
• makroekonomiczne ramy wzrostu i zatrudnienia;

Or. en

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 118
Ustęp 6

6. proponuje w związku z tym, aby Rada Europejska przyjęła w grudniu 2007 r. bardziej 
wyważony zbiór zasad flexicurity oparty na tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości 
oraz umacnianiu europejskiego modelu społecznego; podkreśla, że zasady te powinny 
obejmować:
• zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i łatwo przystosowujących się 

pracowników,
• działania na rzecz elastycznych i pewnych umów,
• przełamanie segmentacji rynku pracy oraz przejście od bezpieczeństwa konkretnej 

posady do bezpieczeństwa zatrudnienia,
• partnerstwo w zarządzaniu zmianami,
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• równość płci i równość szans dla wszystkich,
• projekt krajowych ścieżek konsultacji z partnerami społecznymi,
• makroekonomiczne ramy wzrostu i zatrudnienia;

Or. nl

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 119
Ustęp 6

6. proponuje w związku z tym, aby Rada Europejska przyjęła w grudniu 2007 r. 
zaproponowany przez Komisję UE wyważony zbiór zasad flexicurity i uzupełniła go 
o następujące punkty:

• zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i łatwo przystosowujących się 
pracowników,

• działania przeciwko (skreślenie) praktykom wykorzystywania pracowników, 
• przełamanie segmentacji rynku pracy oraz przejście od bezpieczeństwa 

konkretnej posady do bezpieczeństwa zatrudnienia,
• partnerstwo w zarządzaniu zmianami,
• równość płci i równość szans dla wszystkich,
• (skreślenie)
• makroekonomiczne ramy wzrostu i zatrudnienia;

Or. de

Poprawkę złożył Georgios Toussas

Poprawka 120
Ustęp 6a (nowy)

6a wzywa do zniesienia niebezpiecznego zatrudnienia na określony okres lub w 
niepełnym wymiarze godzin, do promocji stabilnego zatrudnienia na okres 
nieograniczony w pełnym wymiarze godzin, ograniczenia czasu pracy do 7 godzin 
dziennie, pięciu dni w tygodniu i 35 godzin tygodniowo przy jednoczesnym 
zwiększeniu wynagrodzeń, ochronie pracowników przed zwolnieniem, oraz 
wzmocnieniu systemu publicznych i powszechnych ubezpieczeń społecznych i 
zasiłków;

Or. el
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Poprawkę złożył Georgios Toussas

Poprawka 121
Ustęp 6b (nowy)

6b. wzywa do wprowadzenia gwarantowanych systemów zasiłków dla bezrobotnych, 
wzmocnionych i podwyższonych do nie mniej niż 80% płacy podstawowej, 
wypłacanych przez cały okres pozostawania bez pracy, do wliczania okresów 
bezrobocia do uprawnień emerytalnych, do dodatkowej pomocy państwowej dla 
rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, wprowadzenia bezpłatnych żłobków 
państwowych, ośrodków opieki nad dziećmi osób bezrobotnych oraz specjalnych 
środków opieki nad bezrobotnymi kobietami, ludźmi młodymi i osobami specjalnych 
potrzeb;

Or. el

Poprawkę złożyli José Albino Silva Peneda, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 122
Ustęp 7

7. przypomina pewne uprawnienia UE w zakresie zatrudnienia i polityki społecznej oraz 
przypomina państwom członkowskim i Komisji o ich obowiązku zagwarantowania 
pewnych praw na szczeblu UE; przypomina, że prawo europejskie stanowi 
uzupełnienie krajowych przepisów w zakresie rynku pracy i jest ważnym elementem 
gwarancji praw pracowników;

Or. en

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 123
Ustęp 7

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Csaba Őry

Poprawka 124
Ustęp 7

7. przypomina uprawnienia UE w zakresie zatrudnienia i polityki społecznej oraz 
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przypomina państwom członkowskim i Komisji o ich obowiązku zagwarantowania 
praw na szczeblu UE (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 125
Ustęp 7

7. przypomina uprawnienia państw członkowskich w zakresie zatrudnienia i polityki 
społecznej oraz zasady pomocniczości i proporcjonalności; przypomina, że prawo 
europejskie stanowi uzupełnienie krajowych przepisów w zakresie rynku pracy 
(skreślenie); 

Or. de

Poprawkę złożyła Gabriele Stauner

Poprawka 126
Ustęp 7

7. przypomina podstawowe uprawnienia państw członkowskich w zakresie zatrudnienia i 
polityki społecznej (skreślenie); przypomina, że prawo europejskie stanowi jedynie 
uzupełnienie krajowych przepisów w zakresie rynku pracy (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożył Csaba Őry

Poprawka 127
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do poświęcenia szczególnej uwagi analizie 
sytuacji prawnej osób samozatrudnionych, małych przedsiębiorców oraz MŚP, którą 
charakteryzuje znaczne uzależnienie ekonomiczne od zleceniodawców, oraz do 
wspólnego zastanowienia się nad najwłaściwszymi środkami legislacyjnymi 
mającymi podwyższyć poziom ich ochrony socjalnej równolegle ze środkami 
wprowadzającymi większą elastyczność w prawie pracy;

Or. fr



AM\685022PL.doc 45/82 PE394.075v01-00

PL

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 128
Ustęp 7 a (nowy)

7a. podkreśla zasadę pomocniczości; podkreśla, że państwa członkowskie potrzebują 
pewnego zakresu swobody w celu utrzymania równowagi pomiędzy niezbędną 
ochroną, a elastycznością na rynku pracy zgodnie ze stosownymi krajowymi 
uwarunkowaniami i tradycjami;

Or. de

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 129
Ustęp 8

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer
Poprawka 130
Ustęp 8

8. wzywa w tym kontekście do przyjęcia dyrektywy w sprawie pracy agencyjnej opartej 
na zasadzie równego traktowania i równej wysokości wynagrodzenia oraz do 
ulepszenia dyrektywy w sprawie czasu pracy oraz dyrektywy w sprawie Europejskiej 
Rady Zakładowej, a także do lepszego wdrożenia dyrektywy w sprawie delegowania 
pracowników

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 131
Ustęp 8

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożyła Elizabeth Lynne

Poprawka 132
Ustęp 8

8. wzywa w tym kontekście do skuteczniejszego wdrażania wszystkich przepisów w 
zakresie zatrudnienia;

Or. en

Poprawkę złożył Csaba Őry

Poprawka 133
Ustęp 8

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 134
Ustęp 8

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 135
Ustęp 8 a (nowy)

8a. wzywa do dostosowania zmienionej dyrektywy w sprawie czasu pracy do celu 
pogodzenia zatrudnienia z życiem prywatnym, co między innymi wymaga:
- wyraźnego określenia maksymalnego tygodniowego czasu pracy na szczeblu UE 
(pierwszym krokiem powinno być zmniejszenie obowiązujących obecnie 48 godzin 
tygodniowo do 40 godzin a także zlikwidowanie wszystkich odstępstw i luk w obecnej 
dyrektywie), co byłoby dla państw członkowskich bodźcem do zmniejszenia czasu 
pracy na szczeblu krajowym;
- ustalenia norm dotyczących zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin, aby 
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jedynie uzasadniona i socjalnie chroniona praca w niepełnym wymiarze godzin (15 
do 25 godzin tygodniowo) była proponowana osobom, którym takie rozwiązanie 
odpowiada;
- równego traktowania pracy w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, jeśli chodzi o 
stawki za godzinę, prawo do kształcenia i uczenia się przez całe życie, możliwość 
robienia kariery zawodowej oraz ubezpieczenie społeczne;
- zniesienia wszystkich możliwości wyłączenia z zakresu stosowania dyrektywy oraz 
zagwarantowania pełnego stosowania orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości (na przykład czas dyżurowania spędzony w miejscu pracy musi być 
traktowany jak czas pracy, należy zagwarantować odpoczynek wyrównawczy 
bezpośrednio po okresie wykonywania obowiązków);

Or. en

Poprawkę złożyli José Albino Silva Peneda, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 136
Ustęp 9

9. wzywa również do wznowienia walki z nielegalną pracą i tzw. szarą strefą, która w 
różnym stopniu w poszczególnych państwach członkowskich niszczy gospodarkę, 
pozbawia pracowników ochrony, szkodzi konsumentom, zmniejsza wpływy z 
podatków i prowadzi do nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami; wzywa 
Komisję do zwalczania nielegalnej pracy, konkretnie poprzez skuteczniejszą 
koordynację działalności krajowych inspektorów pracy (skreślenie), a także wzywa 
do wzmożonej koordynacji działań zaangażowanych organizacji publicznych i 
prywatnych na szczeblu krajowym oraz zwraca się do państw członkowskich o 
stosowanie nowatorskich metod opierających się na wskaźnikach i analizach 
porównawczych uwzględniających specyfikę różnych sektorów gospodarki w celu 
zwalczania nielegalnej pracy i przeciwdziałania erozji wpływów fiskalnych;

Or. en

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 137
Ustęp 9

9. wzywa również do wznowienia walki z nielegalną pracą i tzw. szarą strefą, która w 
różnym stopniu w poszczególnych państwach członkowskich niszczy gospodarkę, 
pozbawia pracowników ochrony, szkodzi konsumentom, zmniejsza wpływy z 
podatków i prowadzi do nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami; wzywa 
państwa członkowskie do zwalczania nielegalnej pracy poprzez utworzenie 
europejskiej platformy koordynującej działalność krajowych inspektorów pracy jak 
też współpracę administracji i/lub związków zawodowych; z naciskiem podkreśla 
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uprawnienia kontrolne władz krajowych, które Komisja Europejska zawsze poddaje 
w wątpliwość, a które ostatnio zostały jasno potwierdzone orzeczeniem Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2007 r. (C-490/04), i wzywa Komisję Europejską do 
zapewnienia wzmożonej koordynacji działań zaangażowanych organizacji 
publicznych i prywatnych na szczeblu krajowym; zwraca się do państw 
członkowskich o stosowanie nowatorskich metod opierających się na wskaźnikach i 
analizach porównawczych uwzględniających specyfikę różnych sektorów gospodarki 
w celu zwalczania nielegalnej pracy i przeciwdziałania erozji wpływów fiskalnych;

Or. de

Poprawkę złożyła Agnes Schierhuber

Poprawka 138
Ustęp 9

9. wzywa również do wznowienia walki z nielegalną pracą i tzw. szarą strefą, która w 
różnym stopniu w poszczególnych państwach członkowskich niszczy gospodarkę, 
pozbawia pracowników ochrony, szkodzi konsumentom, zmniejsza wpływy z 
podatków i prowadzi do nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami; wzywa 
Komisję do zwalczania nielegalnej pracy poprzez utworzenie europejskiej platformy 
koordynującej działalność krajowych inspektorów pracy i/lub partnerów społecznych, 
a także wzywa do wzmożonej koordynacji działań zaangażowanych organizacji 
publicznych i prywatnych na szczeblu krajowym oraz zwraca się do państw 
członkowskich o stosowanie nowatorskich metod opierających się na wskaźnikach i 
analizach porównawczych uwzględniających specyfikę różnych sektorów gospodarki 
w celu zwalczania nielegalnej pracy i przeciwdziałania erozji wpływów fiskalnych;

Or. de

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 139
Ustęp 9

9. wzywa również do wznowienia walki z nielegalną pracą i tzw. szarą strefą, która w 
różnym stopniu w poszczególnych państwach członkowskich niszczy gospodarkę, 
pozbawia pracowników ochrony, szkodzi konsumentom, zmniejsza wpływy z 
podatków i prowadzi do nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami;
(skreślenie)

Or. de
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Poprawkę złożyła Gabriele Stauner

Poprawka 140
Ustęp 9

9. wzywa również do wznowienia walki z nielegalną pracą i tzw. szarą strefą, która w 
różnym stopniu w poszczególnych państwach członkowskich niszczy gospodarkę, 
pozbawia pracowników ochrony, szkodzi konsumentom, zmniejsza wpływy z 
podatków i prowadzi do nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami; wzywa 
(skreślenie) do wzmożonej koordynacji działań zaangażowanych organizacji 
publicznych i prywatnych na szczeblu krajowym oraz zwraca się do państw 
członkowskich o stosowanie nowatorskich metod opierających się na wskaźnikach i 
analizach porównawczych uwzględniających specyfikę różnych sektorów gospodarki 
w celu zwalczania nielegalnej pracy i przeciwdziałania erozji wpływów fiskalnych;

Or. de

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 141
Ustęp 9

9. wzywa również do wznowienia walki z nielegalną pracą i tzw. szarą strefą, która w 
różnym stopniu w poszczególnych państwach członkowskich niszczy gospodarkę, 
pozbawia pracowników ochrony, szkodzi konsumentom, zmniejsza wpływy z 
podatków i prowadzi do nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami; wzywa 
Komisję do wsparcia intensyfikacji wymiany najlepszych praktyk i współpracy 
państw członkowskich przy zwalczaniu zwalczania nielegalnej pracy;

Or. de

Poprawkę złożyła Ona Juknevičienė

Poprawka 142
Ustęp 9

9. wzywa państwa członkowskie, aby poprzez wprowadzenie w życie istniejących 
przepisów zwalczały nielegalną pracę i tzw. szarą strefę, która w różnym stopniu w 
poszczególnych państwach członkowskich niszczy gospodarkę, pozbawia 
pracowników ochrony, szkodzi konsumentom, zmniejsza wpływy z podatków i 
prowadzi do nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami; (skreślenie);

Or. en
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Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 143
Ustęp 10

10. wyraża przekonanie, że klimat zaufania i dialogu można stworzyć jedynie poprzez 
zaangażowanie partnerów społecznych w proces dostosowywania strategii krajowych 
i promowania silnych związków zawodowych i negocjacji zbiorowych, jako element 
systemu „zatrudnienia uczestniczącego”, w którym występuje wysoki poziom 
zaufania, w wyniku czego zagwarantowane zostają prawa pracowników; podkreśla 
konieczność usunięcia niedociągnięć w obszarze negocjacji zbiorowych i zachęca do 
rozszerzenia zasięgu negocjacji zbiorowych i dialogu społecznego, w tym dialogu 
ponadgranicznego i dialogu branżowego, tak aby objąć nimi szkolenie, organizację 
pracy oraz sprawy związane z wczesnym reagowaniem na zmiany i restrukturyzacją i 
relokacją; wzywa Komisję do zapewnienia partnerom społecznym pomocy 
technicznej i finansowej;

Or. en

Poprawkę złożyła Elizabeth Lynne

Poprawka 144
Ustęp 10

10. wyraża przekonanie, że klimat zaufania i dialogu można stworzyć jedynie poprzez 
zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w proces dostosowywania 
strategii krajowych i promowania silnych związków zawodowych i negocjacji 
zbiorowych, tam gdzie jest to uznaną praktyką, jako elementu systemu „zatrudnienia 
uczestniczącego”, w którym występuje wysoki poziom zaufania, w wyniku czego 
zagwarantowana zostaje równowaga; podkreśla konieczność usunięcia niedociągnięć 
w obszarze negocjacji zbiorowych i zachęca do rozszerzenia zasięgu negocjacji 
zbiorowych i dialogu społecznego, w tym dialogu ponadgranicznego i dialogu 
branżowego, tak aby objąć nimi szkolenie, organizację pracy oraz sprawy związane z 
restrukturyzacją i relokacją; wzywa Komisję do zapewnienia partnerom społecznym 
pomocy technicznej i finansowej;

Or. en

Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 145
Ustęp 10

10. wyraża przekonanie, że klimat zaufania i dialogu można stworzyć jedynie poprzez 
zaangażowanie partnerów społecznych w proces dostosowywania strategii krajowych 
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i promowania silnych związków zawodowych i negocjacji zbiorowych, jako element 
systemu „zatrudnienia uczestniczącego”, w którym występuje wysoki poziom 
zaufania, w wyniku czego zagwarantowana zostaje równowaga na poziomie 
europejskim, krajowym, regionalnym, lokalnym i na poziomie przedsiębiorstw; 
podkreśla konieczność usunięcia niedociągnięć w obszarze negocjacji zbiorowych 
oraz potrzebę zagwarantowania prawa do stowarzyszania się i skutecznej 
działalności związków zawodowych; zachęca do rozszerzenia zasięgu negocjacji 
zbiorowych i dialogu społecznego, w tym dialogu ponadgranicznego i dialogu 
branżowego, tak aby objąć nimi szkolenie, organizację pracy oraz sprawy związane z 
restrukturyzacją i relokacją; wzywa Komisję do zapewnienia partnerom społecznym 
pomocy technicznej i finansowej;

Or. en

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 146
Ustęp 10

10. wyraża przekonanie, że klimat zaufania i dialogu można stworzyć jedynie poprzez 
zaangażowanie partnerów społecznych w proces dostosowywania strategii krajowych 
i promowania silnych związków zawodowych, organizacji pracodawców i negocjacji 
zbiorowych, jako element systemu „zatrudnienia uczestniczącego”, w którym 
występuje wysoki poziom zaufania, w wyniku czego zagwarantowana zostaje 
równowaga; z naciskiem podkreśla zasadę autonomii pracobiorców i pracodawców 
w doborze tematów dialogu społecznego; w związku z tym zaleca partnerom 
społecznym usunięcie niedociągnięć w obszarze negocjacji zbiorowych i zachęca do 
rozszerzenia zasięgu negocjacji zbiorowych i dialogu społecznego, w tym dialogu 
ponadgranicznego i dialogu branżowego, tak aby objąć nimi szkolenie, organizację 
pracy oraz sprawy związane z restrukturyzacją i relokacją; wzywa Komisję do 
zapewnienia partnerom społecznym pomocy technicznej i finansowej;

Or. de

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 147
Ustęp 10

10. wyraża przekonanie, że klimat zaufania i dialogu można stworzyć jedynie poprzez 
zaangażowanie partnerów społecznych w proces dostosowywania strategii krajowych 
i (skreślenie) promowania układów zbiorowych, jako element systemu „zatrudnienia 
uczestniczącego”, w którym występuje wysoki poziom zaufania, w wyniku czego 
zagwarantowana zostaje równowaga; podkreśla konieczność usunięcia niedociągnięć 
w obszarze negocjacji zbiorowych i zachęca do rozszerzenia zasięgu negocjacji 
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zbiorowych i dialogu społecznego, w tym dialogu ponadgranicznego i dialogu 
branżowego, tak aby objąć nimi szkolenie, organizację pracy oraz sprawy związane z 
restrukturyzacją i relokacją; wzywa Komisję do zapewnienia partnerom społecznym 
pomocy technicznej i finansowej;

Or. nl

Poprawkę złożył José Albino Silva Peneda

Poprawka 148
Ustęp 10

10. wyraża przekonanie, że klimat zaufania i dialogu można stworzyć jedynie poprzez 
zaangażowanie partnerów społecznych w proces dostosowywania strategii krajowych 
i promowania (skreślenie) negocjacji zbiorowych, jako element systemu „zatrudnienia 
uczestniczącego”, w którym występuje wysoki poziom zaufania, w wyniku czego 
zagwarantowana zostaje równowaga; podkreśla konieczność usunięcia niedociągnięć 
w obszarze negocjacji zbiorowych i zachęca do rozszerzenia zasięgu negocjacji 
zbiorowych i dialogu społecznego zgodnie z prawem krajowym, w tym dialogu 
ponadgranicznego i dialogu branżowego, tak aby objąć nimi szkolenie, organizację 
pracy oraz sprawy związane z restrukturyzacją i relokacją; (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożył Georgios Toussas

Poprawka 149
Ustęp 10

10. wyraża przekonanie, że koncepcje "partnerów społecznych" i "partnerstwa 
społecznego" są głęboko reakcyjne, nienaukowe i anachroniczne; mają one na celu 
manipulowanie ruchem robotniczym i doprowadzenie pracowników do rezygnacji i 
kapitulacji przed ambicjami kapitału i jego przejawami politycznymi;

Or. el

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 150
Ustęp 10

10. wyraża przekonanie, że klimat zaufania i dialogu można stworzyć jedynie poprzez 
zaangażowanie partnerów społecznych w proces dostosowywania strategii krajowych
i promowania silnych związków zawodowych i negocjacji zbiorowych, jako element 
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systemu „zatrudnienia uczestniczącego”, w którym występuje wysoki poziom 
zaufania, w wyniku czego zagwarantowana zostaje równowaga; (skreślenie) zachęca 
do rozszerzenia zasięgu negocjacji zbiorowych i dialogu społecznego, w tym dialogu 
ponadgranicznego i dialogu branżowego, tak aby objąć nimi szkolenie, organizację 
pracy oraz sprawy związane z restrukturyzacją i relokacją; (skreślenie)

Or. de

Poprawkę złożyli José Albino Silva Peneda, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 151
Ustęp 10 a (nowy)

10a. przypomina, że odpowiadające wszystkim podejście do modelu „flexicurity” nie 
istnieje oraz że każde państwo członkowskie powinno stworzyć elementy swojej 
własnej koncepcji „flexicurity” na podstawie swojej sytuacji i tradycji narodowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 152
Ustęp 11

11. podkreśla, że wszystkie modele flexicurity powinny opierać się na wspólnych 
zasadach leżących u podstaw europejskiego modelu społecznego; jest przekonany, że 
wymogi elastyczności i bezpieczeństwa wzajemnie się wzmacniają oraz że flexicurity
pozwala przedsiębiorstwom i pracownikom na odpowiednie przystosowanie się do 
nowej sytuacji międzynarodowej, charakteryzującej się silną konkurencją ze strony 
krajów wschodzących, przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony społecznej, 
bezpieczeństwa socjalnego i zasiłków dla bezrobotnych, ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, aktywnej polityki w zakresie rynku pracy oraz możliwości 
kształcenia i uczenia się przez całe życie; podkreśla ponadto powtarzające się i 
skuteczne negocjacje zbiorowe odbywające się w strukturze trójstronnej z udziałem 
silnych i reprezentatywnych partnerów społecznych, kładzie także nacisk na 
konieczność wypracowania odpowiednich przepisów w zakresie opieki społecznej 
oraz powszechnego dostępu do dobrej jakości usług, takich jak opieka nad dziećmi i 
innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu; podkreśla ponadto, że gwarancja 
takiego poziomu opieki społecznej, zwiększając skłonność pracowników do 
podejmowania ryzyka, może promować mobilność zawodową i zmiany strukturalne;

Or. es
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Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 153
Ustęp 11

11. podkreśla, że wszystkie modele flexicurity powinny opierać się na wspólnych 
zasadach leżących u podstaw europejskiego modelu społecznego; jest przekonany, że 
wymogi elastyczności i bezpieczeństwa wzajemnie się wzmacniają oraz że flexicurity
pozwala przedsiębiorstwom i pracownikom na przystosowanie się przy zachowaniu 
wysokiego poziomu ochrony społecznej, bezpieczeństwa socjalnego i zasiłków dla 
bezrobotnych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy oraz możliwości kształcenia i uczenia się przez całe życie; podkreśla ponadto 
powtarzające się i skuteczne negocjacje zbiorowe (skreślenie) z udziałem silnych i 
reprezentatywnych partnerów społecznych, kładzie także nacisk na konieczność 
wypracowania szeroko zakrojonych przepisów w zakresie opieki społecznej oraz 
powszechnego dostępu do dobrej jakości usług, takich jak opieka nad dziećmi i 
innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu; podkreśla ponadto, że poczucie 
bezpieczeństwa pracowników, zwiększając ich skłonność do podejmowania ryzyka, 
może promować mobilność zawodową i zmiany strukturalne;

Or. de

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 154
Ustęp 11

11. podkreśla, że wszystkie modele flexicurity powinny opierać się na wspólnych 
zasadach leżących u podstaw europejskich modeli społecznych; jest przekonany, że 
wymogi elastyczności i bezpieczeństwa wzajemnie się wzmacniają oraz że flexicurity
pozwala przedsiębiorstwom i pracownikom na przystosowanie się przy zachowaniu 
wysokiego poziomu ochrony społecznej, bezpieczeństwa socjalnego i zasiłków dla 
bezrobotnych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy oraz możliwości kształcenia i uczenia się jak też nowoczesnego i przejrzystego 
prawa pracy; (skreślenie)

Or. de

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 155
Ustęp 11

11. podkreśla, że wszystkie modele flexicurity powinny opierać się na wspólnych 
zasadach leżących u podstaw europejskiego modelu społecznego; jest przekonany, że 
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wymogi elastyczności i bezpieczeństwa wzajemnie się wzmacniają oraz że flexicurity
pozwala przedsiębiorstwom i pracownikom na przystosowanie się przy zachowaniu 
wysokiego poziomu ochrony społecznej, bezpieczeństwa socjalnego i zasiłków dla 
bezrobotnych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, aktywnej polityki w zakresie rynku 
pracy oraz możliwości kształcenia i uczenia się przez całe życie; podkreśla ponadto 
powtarzające się i skuteczne negocjacje zbiorowe odbywające się w strukturze 
(skreślenie) z udziałem silnych i reprezentatywnych partnerów społecznych, kładzie 
także nacisk na konieczność wypracowania szeroko zakrojonych przepisów w 
zakresie opieki społecznej oraz powszechnego dostępu do dobrej jakości usług, takich 
jak opieka nad dziećmi i innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu; podkreśla 
ponadto, że poczucie bezpieczeństwa pracowników, zwiększając ich skłonność do 
podejmowania ryzyka, może promować mobilność zawodową i zmiany strukturalne;

Or. nl

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 156
Ustęp 11

11. wzywa państwa członkowskie do ulepszenia systemów ubezpieczeń społecznych, w 
szczególności w zakresie zasiłków dla bezrobotnych; uważa, że systemy opieki 
społecznej i prawo pracy powinny być większym wsparciem jeśli chodzi o 
zapobieganie ryzyku utraty dochodów związanemu z przemianami na rynku pracy 
(np. przejście od nauki i szkoleń do zatrudnienia, od zatrudnienia do nauki, 
pogłębionych szkoleń i uczenia się przez całe życie i vice versa, od pracy w 
niepełnym wymiarze do zatrudnienia na pełen etat, od umowy na czas określony do 
stałego zatrudnienia, od zatrudnienia do przejścia na emeryturę itp.); uważa, że 
takiemu podejściu powinny towarzyszyć układy zbiorowe; podkreśla ponadto 
powtarzające się i skuteczne negocjacje zbiorowe odbywające się (skreślenie) z 
udziałem silnych i reprezentatywnych partnerów społecznych; kładzie także nacisk na 
konieczność wypracowania szeroko zakrojonych przepisów w zakresie opieki 
społecznej oraz powszechnego dostępu do dobrej jakości usług, takich jak opieka nad 
dziećmi i innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu; podkreśla ponadto, że 
poczucie bezpieczeństwa pracowników (skreślenie) może promować mobilność 
zawodową i zmiany strukturalne poprzez zwiększenia możliwości płynnego przejścia 
do innej pracy;

Or. en
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Poprawkę złożył Csaba Őry

Poprawka 157
Ustęp 11

11. podkreśla, że wszystkie modele flexicurity powinny być zgodne z filarami, na których 
opiera się europejski model społeczny; jest przekonany, że wymogi elastyczności 
i bezpieczeństwa wzajemnie się wzmacniają oraz że flexicurity pozwala 
przedsiębiorstwom i pracownikom na przystosowanie się przy zachowaniu wysokiego 
poziomu ochrony społecznej, bezpieczeństwa socjalnego i zasiłków dla bezrobotnych, 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, aktywnej polityki w zakresie rynku pracy oraz 
możliwości kształcenia i uczenia się przez całe życie; podkreśla ponadto powtarzające 
się i skuteczne negocjacje zbiorowe odbywające się w strukturze trójstronnej z 
udziałem silnych i reprezentatywnych partnerów społecznych, kładzie także nacisk na 
konieczność wypracowania szeroko zakrojonych przepisów w zakresie opieki 
społecznej oraz powszechnego dostępu do dobrej jakości usług, takich jak opieka nad 
dziećmi i innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu; podkreśla ponadto, że 
poczucie bezpieczeństwa pracowników, zwiększając ich skłonność do podejmowania 
ryzyka, może promować mobilność zawodową i zmiany strukturalne;

Or. fr

Poprawkę złożyli José Albino Silva Peneda, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 158
Ustęp 11

11. podkreśla, że wszystkie modele „flexicurity” powinny opierać się na wspólnych 
wartościach leżących u podstaw europejskiego modelu społecznego; jest przekonany, 
że wymogi elastyczności i bezpieczeństwa mogą się wzajemnie wzmacniać oraz że 
„flexicurity” pozwala przedsiębiorstwom i pracownikom na przystosowanie się do 
nowych warunków, a konkretnie do bardziej elastycznych warunków umownych
przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony społecznej, bezpieczeństwa socjalnego 
i zasiłków dla bezrobotnych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, aktywnej polityki w 
zakresie rynku pracy oraz możliwości kształcenia i uczenia się przez całe życie; 
podkreśla ponadto powodzenie powtarzających się i skutecznych negocjacji 
zbiorowych odbywających się w niektórych krajach w strukturze trójstronnej z 
udziałem silnych i reprezentatywnych partnerów społecznych, kładzie także nacisk na 
konieczność wypracowania szeroko zakrojonych przepisów w zakresie opieki 
społecznej oraz powszechnego dostępu do dobrej jakości usług, takich jak opieka nad 
dziećmi i innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu; podkreśla ponadto, że 
poczucie bezpieczeństwa pracowników, zwiększając ich skłonność do podejmowania 
ryzyka, może promować mobilność zawodową i zmiany strukturalne;

Or. en
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Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 159
Ustęp 11

11. podkreśla, że wszystkie modele „flexicurity” powinny opierać się na wspólnych 
zasadach leżących u podstaw europejskiego modelu społecznego; jest przekonany, że 
wymogi elastyczności i bezpieczeństwa wzajemnie się wzmacniają oraz że 
„flexicurity” pozwala przedsiębiorstwom i pracownikom na przystosowanie się przy 
zachowaniu wysokiego poziomu ochrony społecznej, ochrony stabilności 
zatrudnienia, bezpieczeństwa socjalnego i zasiłków dla bezrobotnych, ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa, aktywnej polityki w zakresie rynku pracy oraz możliwości 
kształcenia i uczenia się przez całe życie; podkreśla ponadto powtarzające się i 
skuteczne negocjacje zbiorowe (skreślenie) z udziałem silnych i reprezentatywnych 
partnerów społecznych; kładzie także nacisk na konieczność wypracowania szeroko 
zakrojonych przepisów w zakresie opieki społecznej oraz powszechnego dostępu do 
dobrej jakości usług, takich jak opieka nad dziećmi i innymi osobami pozostającymi 
na utrzymaniu; podkreśla ponadto, że poczucie bezpieczeństwa pracowników, 
zwiększając ich skłonność do podejmowania ryzyka, może promować mobilność 
zawodową i zmiany strukturalne; podkreśla, że dobrze zaprojektowane systemy 
ochrony pracy dostarczają przedsiębiorcom bodźców do inwestowania w 
umiejętności pracowników oraz do szukania innowacyjnych i wydajnych metod 
restrukturyzacji, zwiększając w ten sposób wewnętrzną elastyczność oraz zdolności 
przystosowawcze przedsiębiorców; 

Or. en

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 160
Ustęp 12

12. wyraża ubolewanie z powodu wąskiego podejścia do flexicurity ze strony Komisji i 
wzywa Komisję, aby zobowiązała się do wspierania zasady bezpieczeństwa 
pracowników, aktywnej polityki w zakresie rynku pracy i uczenia się przez całe życie 
oraz aby postrzegała flexicurity w szerszym kontekście europejskiego modelu 
społecznego; z zadowoleniem przyjmuje ideę przewodnią komunikatu Komisji 
Europejskiej na temat flexicurity, że - w czasach gdy praca na całe życie coraz 
bardziej staje się przeszłością - pracownicy bardziej potrzebują bezpieczeństwa 
zatrudnienia niż bezpieczeństwa pracy; podkreśla, że bezpieczeństwo polega na 
większej ilości nowych możliwości zatrudnienia;

Or. de
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Poprawkę złożyła Ana Mato Adrover

Poprawka 161
Ustęp 12

12. (skreślenie) wzywa Komisję, aby zobowiązała się do wspierania zasady 
bezpieczeństwa pracowników poprzez rozwijanie czterech kierunków działania 
przedstawionych w komunikacie: aktywnej polityki w zakresie rynku pracy 
(skreślenie), uczenia się przez całe życie, zmiany warunków umów i przepisów 
dotyczących systemów opieki społecznej, a także aby postrzegała flexicurity w 
szerszym kontekście europejskiego modelu społecznego;

Or. es

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 162
Ustęp 12

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 163
Ustęp 12

12. wyraża ubolewanie z powodu wąskiego podejścia do „flexicurity” ze strony Komisji i 
wzywa Komisję, aby zobowiązała się do wspierania zasady „dobrej pracy”, 
promowania bezpieczeństwa pracowników w zakresie pracy i zatrudnienia, aktywnej 
polityki w zakresie rynku pracy, której podstawa jest podejście oparte na prawach i 
uczenia się przez całe życie oraz aby postrzegała zwiększanie jakości zatrudnienia 
oraz higieny pracy w szerszym kontekście europejskiego modelu społecznego;

Or. en

Poprawkę złożyli José Albino Silva Peneda, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 164
Ustęp 12

12. wzywa Komisję do zobowiązania się do stosowania zasady elastycznych i 
przewidywalnych warunków umów, bezpieczeństwa pracowników, aktywnej polityki 
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w zakresie rynku pracy i uczenia się przez całe życie oraz aby postrzegała 
„flexicurity” w szerszym kontekście europejskich modeli społecznych;

Or. en

Poprawkę złożyła Elizabeth Lynne

Poprawka 165
Ustęp 12

12. zwraca uwagę na podejście Komisji do „flexicurity” i wzywa Komisję, aby 
zobowiązała się do wspierania zasady bezpieczeństwa pracowników, aktywnej 
polityki w zakresie rynku pracy i uczenia się przez całe życie oraz aby postrzegała 
„flexicurity” w szerszym kontekście europejskiego modelu społecznego;

Or. en

Poprawkę złożył Bernard Lehideux

Poprawka 166
Ustęp 12 a (nowy)

12a. wyraża głębokie ubolewanie z powodu faktu, że komunikat Komisji rozpatruje 
flexicurity wyłącznie w ramach stosunków pracowniczych; w związku z tym wzywa, 
by działania publiczne związane z flexicurity ułatwiały przejście na 
samozatrudnienie, w tym poprzez ułatwianie tworzenia i przekazywania 
przedsiębiorstw, a także podkreślały wartość niezależności i podejmowania 
związanego z nią ryzyka i wspierały rozwój kompetencji technicznych i zarządczych 
osób samozatrudnionych;

Or. fr

Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PES

Poprawka 167
Ustęp 12 a (nowy)

12a. zwraca uwagę na potrzebę włączenia działań w zakresie kształcenia i szkolenia do 
szeroko pojętego programu „flexicurity” oraz podkreśla, że uczenie się przez całe 
życie powinno zmierzać do wyrównania możliwości pracowników oraz musi się 
zaczynać na wczesnych etapach edukacji;

Or. en
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 168
Ustęp 13

13. podkreśla, że walka z segmentacją rynku pracy oznaczać będzie zapewnienie 
wszystkim pracownikom podstawowych praw, które powinny obejmować: równe 
traktowanie, ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz przepisy dotyczące 
czasu pracy, wolności zrzeszania się i posiadania przedstawicieli, negocjacji 
zbiorowych, działań zbiorowych; podkreśla znaczenie dostępu do szkolenia, a także 
dalszej ochrony praw nabytych poprzez uwzględnienie okresów nauki i szkolenia, 
poprawę możliwości opieki, przejścia od zatrudnienia zależnego do samodzielnego 
itd.; przypomina, że celem praw podstawowych i prawa pracy nie jest utrzymywanie 
pracowników w jednym zawodzie przez całe życie, lecz zapewnienie im godziwych 
warunków życia i pracy;

Or. de

Poprawkę złożył José Albino Silva Peneda

Poprawka 169
Ustęp 13

13. podkreśla, że walka z segmentacją rynku pracy powinna oznaczać zapewnienie 
wszystkim pracownikom, niezależnie od ich szczególnego statusu zatrudnienia, 
podstawowych praw, które powinny obejmować: równe traktowanie, ochronę zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników oraz przepisy dotyczące czasu pracy, wolności 
zrzeszania się i posiadania przedstawicieli, negocjacji zbiorowych, działań 
zbiorowych oraz dostępu do szkolenia, a także dalszą ochronę praw nabytych poprzez 
uwzględnienie okresów nauki i szkolenia, opieki, przejścia od zatrudnienia zależnego 
do samodzielnego itd.; przypomina, że celem praw podstawowych i prawa pracy nie 
jest utrzymywanie pracowników w jednym zawodzie przez całe życie, lecz 
zapewnienie im godziwych warunków życia i pracy;

Or. en

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 170
Ustęp 13

13. podkreśla, że walka z segmentacją rynku pracy oznaczać będzie zapewnienie 
wszystkim pracownikom, niezależnie od ich szczególnego statusu zatrudnienia, 
podstawowych praw, które powinny obejmować: równe traktowanie, ochronę zdrowia 
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i bezpieczeństwa pracowników oraz przepisy dotyczące czasu pracy, wolności 
zrzeszania się i posiadania przedstawicieli, negocjacji zbiorowych, działań 
zbiorowych oraz dostępu do szkolenia, a także dalszą ochronę praw nabytych poprzez 
uwzględnienie okresów nauki i szkolenia, opieki, przejścia od zatrudnienia zależnego 
do samodzielnego itd.; przypomina, że celem praw podstawowych i prawa pracy jest
zapewnienie im godziwych warunków życia i pracy, odpowiedniego wynagrodzenia i 
ochrony socjalnej;

Or. en

Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 171
Ustęp 13

13. podkreśla, że walka z segmentacją rynku pracy oznaczać będzie zapewnienie 
wszystkim pracownikom, niezależnie od ich szczególnego statusu zatrudnienia, 
podstawowych praw, które powinny obejmować: równe traktowanie, promowanie 
stabilnego stosunku pracy, ochronę przed niesprawiedliwym zwolnieniem, prawo do 
wczesnego zawiadamiania, ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz 
przepisy dotyczące czasu pracy, wolności zrzeszania się i posiadania przedstawicieli, 
układów zbiorowych, działań zbiorowych oraz dostępu do szkoleń, a także dalszą 
ochronę praw nabytych poprzez uwzględnienie okresów nauki i szkolenia, opieki, 
przejścia od zatrudnienia zależnego do samodzielnego itd.; przypomina, że celem 
praw podstawowych i prawa pracy nie jest utrzymywanie pracowników w jednym 
zawodzie przez całe życie, lecz zapewnienie im sprawiedliwych warunków życia i 
pracy prowadzących do zagwarantowania minimalnych warunków potrzebnych do 
godziwego życia;

Or. en

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 172
Ustęp 13 a (nowy)

13a. uważa, że państwa członkowskie powinny podjąć odpowiednie działania w celu 
stopniowej likwidacji niepewnego i nietypowego zatrudnienia; uważa, że jednym z 
działań powinno być utworzenie systemu progresywnych składek na ubezpieczenie 
społeczne wpłacanych przez pracodawców zgodnie z zasadą, że „im niższy status 
zatrudnienia (krótki czas zatrudnienia, małe perspektywy, wysokie ryzyko), tym 
większa składka na ubezpieczenie społeczne”; uważa, że progresywne składki
mogłyby zmotywować pracodawców do, przykładowo, zawierania umów na czas 
nieokreślony zamiast przedłużania umów na czas określony, i w ten sposób stanowić 
bodziec do oferowania korzystniejszych ofert pracy;
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Or. en

Poprawkę złożył Bernard Lehideux

Poprawka 173
Ustęp 13 a (nowy)

13a. podkreśla, że w celu wdrażania aktywnej polityki w zakresie rynku pracy władze 
publiczne mogą oprzeć się w szczególności na prywatnych agencjach zatrudnienia; 
mogą one przyczyniać się do ułatwiania przejścia ze starego miejsca pracy do 
nowego w bezpiecznych dla pracownika i dla pracodawcy ramach prawnych;

Or. fr

Poprawkę złożyli José Albino Silva Peneda, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 174
Ustęp 14

14. podkreśla konieczność przyjęcia polityki zapobiegającej wykorzystywaniu 
pracownika poprzez cykliczne kumulowanie umów nietypowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 175
Ustęp 14

14. podkreśla konieczność podjęcia działań towarzyszących i przyjęcia polityki 
zapobiegającej ponownemu wzrostowi liczby umów nietypowych;

Or. de

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 176
Ustęp 14

14. podkreśla konieczność zbadania wpływu umów nietypowych i - jeśli okaże się to 
niezbędne - przyjęcia polityki zapobiegającej ponownemu wzrostowi liczby takich 
umów;
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Or. de

Poprawkę złożyła Agnes Schierhuber

Poprawka 177
Ustęp 14

skreślony

Or. de

Poprawkę złożył Csaba Őry

Poprawka 178
Ustęp 14

14. podkreśla konieczność przyjęcia polityki zapobiegającej długotrwałemu kumulowaniu 
umów nietypowych;

Or. fr

Poprawkę złożył Jiří Maštálka

Poprawka 179
Ustęp 14

14. podkreśla konieczność przyjęcia polityki zapobiegającej kumulowaniu umów 
nietypowych, umowom typu „zero godzin”, nadużywaniu umów o pracę na 
wezwanie oraz w małym wymiarze godzin, wykorzystywaniu umów prawa cywilnego 
do przekształcenia stosunku pracy w fikcyjną pracę na własny rachunek; 
wykorzystaniu podwykonawstwa i zlecania pracy na zewnątrz szkodząc tym samym 
socjalnym, zdrowotnym, związanym z wynagrodzeniem i innym prawom 
pracowników;

Or. en

Poprawkę złożyła Ona Juknevičienė

Poprawka 180
Ustęp 14

skreślony
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Or. en

Poprawkę złożyła Gabriele Stauner

Poprawka 181
Ustęp 14

14. podkreśla konieczność przyjęcia polityki zapobiegającej kumulowaniu umów 
nietypowych; domaga się, by każda wspólnotowa polityka zatrudnienia również w 
przyszłości opierała się na klasycznym wzorcu nieograniczonej czasowo umowy o 
pracę w pełnym wymiarze godzin, która w państwach członkowskich jest podstawą 
systemów zabezpieczeń społecznych;

Or. de

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 182
Ustęp 14

14. podkreśla konieczność przyjęcia polityki zapobiegającej ponownemu wzrostowi liczby
umów nietypowych, jeśli nie gwarantują one takich samych praw jak umowy o 
pracę w pełnym wymiarze godzin;

Or. de

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 183
Ustęp 14

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 184
Ustęp 14

14. podkreśla konieczność przyjęcia polityki zapobiegającej nieskończonemu
kumulowaniu umów na czas określony lub innych nietypowych umów oraz 



AM\685022PL.doc 65/82 PE394.075v01-00

PL

wspierającej państwa członkowskie we wdrażaniu polityki mającej na celu 
zastąpienie tych umów umowami na czas nieokreślony z pełną ochroną socjalną;

Or. en

Poprawkę złożył Bernard Lehideux

Poprawka 185
Ustęp 14

14. podkreśla konieczność przyjęcia polityki ograniczającej kumulowanie umów 
nietypowych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Elizabeth Lynne

Poprawka 186
Ustęp 14

skreślony

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 187
Ustęp 15

15. wzywa do stworzenia kompleksowych systemów uczenia się przez całe życie, 
przystosowanych również do pracowników zatrudnionych na podstawie umów 
niestandardowych; wzywa państwa członkowskie do skupienia strategii krajowych na 
obszarach, w których występują braki, oraz do poczynienia dostosowanych do potrzeb 
inwestycji w kształcenie i szkolenie, a także do poprawy działania organów 
publicznych i przedsiębiorstw;

Or. en
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 188
Ustęp 15

15. wzywa do stworzenia kompleksowych systemów uczenia się przez całe życie, kładąc 
szczególny nacisk na pracowników zatrudnionych na podstawie umów 
niestandardowych; wzywa państwa członkowskie do skupienia strategii krajowych na 
obszarach, w których występują braki, oraz do poczynienia dostosowanych do potrzeb 
inwestycji w kształcenie i szkolenie, a także do poprawy działania organów 
publicznych i przedsiębiorstw; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia 
wszystkim prawa do nauki i dostępu do niej;

Or. de

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 189
Ustęp 15

15. wzywa do stworzenia kompleksowych systemów dokształcania (skreślenie); wzywa 
państwa członkowskie do skupienia strategii krajowych na obszarach, w których 
występują braki, oraz do poczynienia dostosowanych do potrzeb inwestycji w 
kształcenie i szkolenie, a także do poprawy działania organów publicznych i 
przedsiębiorstw;

Or. de

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 190
Ustęp 15

15. wzywa do wsparcia odpowiednich systemów doszkalania, kładąc szczególny nacisk 
na pracowników zatrudnionych na podstawie umów niestandardowych; wzywa 
państwa członkowskie do skupienia strategii krajowych na obszarach, w których 
występują braki, oraz do poczynienia dostosowanych do potrzeb inwestycji w 
kształcenie i szkolenie, a także do poprawy działania organów publicznych i 
przedsiębiorstw;

Or. de
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Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 191
Ustęp 15 a (nowy)

15a. wzywa do wzmocnienia systemów stosunków pracy na szczeblu UE i na szczeblach 
krajowych, co ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia i wdrożenia wyważonej 
polityki w zakresie „flexicurity”, która zapewni przedsiębiorstwom odpowiedni 
poziom elastyczności przy jednoczesnym zagwarantowaniu, ze nieuczciwa 
konkurencja kosztem warunków pracy zostanie zlikwidowania;

Or. en

Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 192
Ustęp 15 b (nowy)

15b. podkreśla, że przedsiębiorstwa powinny antycypować przeniesienia i potrzeby w 
zakresie zasobów ludzkich w celu przygotowywania wewnętrznych planów szkolenia 
i przekwalifikowania pracowników;

Or. fr

Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 193
Ustęp 15 c (nowy)

15c. przypomina, że ze względu na te stosunki elastyczność podwykonawców, 
pracowników wielozadaniowych, niedoświadczonych i okazjonalnych to 
elastyczność wysokiego ryzyka, o czym świadczy wysoki wskaźnik wypadków wśród 
tych osób;

Or. fr

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 194
Ustęp 16

16. wzywa partnerów społecznych i władze publiczne w państwach członkowskich do 
zagwarantowania inwestycji w uczenie się przez całe życie poprzez ustalenie 
wskaźnika odniesienia poziomu tych wydatków na 2% PKB (łącznie wydatki 
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publiczne i prywatne); wzywa ponadto państwa członkowskie, by zachęcały 
przedsiębiorstwa do zwiększania poziomu inwestycji w uczenie się przez całe życie, 
któremu mogą towarzyszyć układy zbiorowe (np. specyficzne dla danego sektora 
zbiorowe fundusze na szkolenia i programy uczenia się przez całe życie); dodatkowo 
wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia nowych praw socjalnych z myślą o 
podejściu bazującym na zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym (np. prawo do urlopu naukowego lub opiekuńczego, prawo do 
czasowego skrócenia godzin pracy oraz prawo do powrotu po jakimś czasie do 
zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin, prawo do długich urlopów bezpłatnych, 
prawo ludzi młodych do odbywania praktyk, szkoleń lub do zatrudnienia sześć 
miesięcy po zakończeniu nauki);

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 195
Ustęp 16

16. wzywa państwa członkowskie (skreślenie) do zagwarantowania inwestycji w uczenie 
się przez całe życie poprzez realizację minimalnego wskaźnika odniesienia poziomu 
tych wydatków na poziomie 2% PKB (łącznie wydatki publiczne i prywatne); wzywa 
ponadto państwa członkowskie, by zachęcały przedsiębiorstwa do zwiększania 
poziomu inwestycji w uczenie się przez całe życie;

Or. de

Poprawkę złożył Csaba Őry

Poprawka 196
Ustęp 16

16. wzywa (skreślenie) władze publiczne w państwach członkowskich do 
zagwarantowania inwestycji w uczenie się przez całe życie poprzez ustalenie 
wskaźnika odniesienia poziomu wydatków publicznych na ten cel na 2% PKB
(skreślenie); wzywa ponadto państwa członkowskie, by zachęcały przedsiębiorstwa 
do zwiększania poziomu inwestycji w uczenie się przez całe życie;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 197
Ustęp 16

16. wzywa władze i partnerów społecznych (skreślenie) do zwiększenia inwestycji w 
uczenie się przez całe życie;

Or. nl

Poprawkę złożyli José Albino Silva Peneda, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 198
Ustęp 16

16. wzywa partnerów społecznych i władze publiczne w państwach członkowskich do 
promowania uczenia się przez całe życie (skreślenie); wzywa ponadto państwa 
członkowskie, by zachęcały przedsiębiorstwa do zwiększania poziomu inwestycji 
w uczenie się przez całe życie;

Or. en

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 199
Ustęp 16

16. wzywa partnerów społecznych i władze publiczne w państwach członkowskich do 
(skreślenie) inwestycji w uczenie się przez całe życie (skreślenie); wzywa ponadto 
państwa członkowskie, by zachęcały przedsiębiorstwa do zwiększania poziomu 
inwestycji w uczenie się przez całe życie;

Or. de

Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 200
Ustęp 16 a (nowy)

16a. podkreśla znaczenie 7. Programu Ramowego w dziedzinie badań i rozwoju 
technologicznego (2007-2013) dla tworzenia nowych i lepszych przedsiębiorstw, 
które będą uczestniczyć w budowaniu Europy wiedzy;

Or. en
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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 201
Ustęp 17

17. podkreśla skuteczność innowacyjnych form organizacji pracy, takich jak organizacje 
uczące, wielozawodowość i rotacja miejsc pracy, dzięki szkoleniom oferowanym 
przez pracodawców,(skreślenie) pomocy na rzecz rozwoju regionalnego i aktywnej 
polityce rynku pracy;

Or. de

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 202
Ustęp 17

17. przyznaje, że innowacyjne formy organizacji pracy, takie jak organizacje uczące, 
wielozawodowość i rotacja miejsc pracy, dzięki szkoleniom oferowanym przez 
pracodawców, inicjatywy funduszy branżowych, pomoc na rzecz rozwoju 
regionalnego i aktywna polityka rynku pracy mogą pomóc w ponownej integracji 
pracowników bez utraty przez nich wiedzy specjalistycznej i umiejętności 
zawodowych i w ten sposób wspierać integracyjny rynek pracy;

Or. en

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 203
Ustęp 17

17. podkreśla skuteczność innowacyjnych form organizacji pracy, takich jak organizacje 
uczące, wielozawodowość i rotacja miejsc pracy, dzięki szkoleniom oferowanym 
przez pracodawców, inicjatywom funduszy branżowych wspierającym dokształcanie i 
dalsze kształcenie jako zabezpieczenie w przypadku utraty pracy, pomocy na rzecz 
rozwoju regionalnego i aktywnej polityce rynku pracy; 

Or. de
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Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 204
Ustęp 18

18. jest przekonany o znaczeniu zachęcania do zawierania trwałych stosunków pracy oraz 
zwalczania ubóstwa i niepewności zatrudnienia tam, gdzie występuje wysoki poziom 
zaufania poprzez wprowadzenie norm UE dla minimalnego poziomu zarobków 
pozwalających na integrację społeczną (60% dochodu narodowego brutto (DNB) na 
mieszkańca) oraz wysokości płacy minimalnej (60% średniej płacy krajowej) w celu 
uniknięcia ubóstwa wśród ludzi zarabiających;

Or. en

Poprawkę złożył Csaba Őry

Poprawka 205
Ustęp 18

18. jest przekonany o znaczeniu zachęcania, między innymi poprzez środki podatkowe, do 
zawierania trwałych stosunków pracy tam, gdzie występuje wysoki poziom zaufania;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 206
Ustęp 18

18. jest przekonany, że elastyczne prawo pracy, nowoczesne formy kształcenia przez całe 
życie, trwałe i możliwe do finansowania systemy zabezpieczeń socjalnych oraz 
skuteczna i wydajna polityka zatrudnienia tworzą wysoki poziom zaufania;

Or. de

Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 207
Ustęp 18

18. jest przekonany o znaczeniu zachęcania do zawierania trwałych stosunków pracy 
poprzez poprawę organizacji pracy oraz jakości stosunków w miejscu pracy;

Or. en
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Poprawkę złożyli José Albino Silva Peneda, Philip Bushill-Matthews

Poprawka 208
Ustęp 19

19. przypomina o znaczeniu skutecznej i aktywnej polityki rynku pracy, w tym doradztwa 
i orientacji zawodowej, przekwalifikowania i wspierania mobilności w celu skrócenia 
okresów przejściowych między okresami zatrudnienia, a także systemów opieki 
społecznej, które powinny aktywnie motywować ludzi do poszukiwania nowych szans 
zatrudnienia zachęcając równocześnie do otwartości na zmiany poprzez łagodzenie 
skutków utraty dochodów i stwarzanie możliwości uczenia się;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 209
Ustęp 19

19. przypomina o znaczeniu skutecznej (skreślenie) polityki rynku pracy, w tym 
doradztwa i orientacji zawodowej, przekwalifikowania i wspierania mobilności w celu 
skrócenia okresów przejściowych między okresami zatrudnienia, a także systemów 
opieki społecznej zachęcających do otwartości na zmiany poprzez łagodzenie skutków 
utraty dochodów i stwarzanie możliwości uczenia się;

Or. de

Poprawkę złożył Bernard Lehideux

Poprawka 210
Ustęp 19 a (nowy)

19a. podkreśla konieczność zagwarantowania utrzymania nabytych indywidualnych praw 
socjalnych w razie zmiany sytuacji zawodowej, zarówno w przypadku podpisania 
nowej umowy o pracę, jak i w przypadku przejścia ze statusu pracownika na 
samozatrudnienie (i odwrotnie);

Or. fr
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Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 211
Ustęp 21

21. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia środków mających na celu 
wspieranie jednakowego dostępu kobiet i mężczyzn do zatrudnienia wysokiej jakości, 
zgodnie z Europejskim paktem na rzecz równouprawnienia płci oraz do zajęcia się 
pilną potrzebą zlikwidowania istniejących różnic w wynagrodzeniach w zależności 
od płci;

Or. en

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 212
Ustęp 22

22. podkreśla potrzebę negocjowania przez partnerów społecznych lepszej organizacji 
czasu pracy, by umożliwić pracownikom godzenie życia zawodowego z rodzinnym;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 213
Ustęp 22

22. podkreśla potrzebę negocjowania przez partnerów społecznych elastycznej organizacji 
czasu pracy, która ma na uwadze ochronę pracy i zdrowia pracowników; domaga się 
ustawowego ustalenia w ramach zrównoważonej ochrony pracy i zdrowia 
maksymalnego tygodniowego czasu pracy odpowiadającego wynikom badań nad 
długookresowym zdrowiem pracowników;

Or. de

Poprawkę złożyła Elizabeth Lynne

Poprawka 214
Ustęp 22

22. podkreśla, że organizacja czasu pracy powinna być wystarczająco elastyczna, aby 
wyjść naprzeciw potrzebom pracodawców i pracowników oraz umożliwić pracującym 
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pogodzenia życia zawodowego z rodzinnym;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 215
Ustęp 22

22. podkreśla potrzebę wystarczająco elastycznej (skreślenie) organizacji czasu pracy, by 
spełniała potrzeby pracodawców i pracowników oraz umożliwiała godzenie życia 
zawodowego z rodzinnym;

Or. en

Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 216
Ustęp 22

22. podkreśla znaczenie uwzględnienia wszystkich aspektów elastyczności, w tym 
elastyczności organizacji pracy i czasu pracy, w szczególności poprzez wykorzystanie 
nowych technologii; podkreśla potrzebę negocjowania przez partnerów społecznych 
na tyle elastycznej organizacji czasu pracy, by spełniała potrzeby pracodawców 
i pracowników oraz umożliwiała godzenie życia zawodowego z prywatnym;

Or. en

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 217
Ustęp 23

23. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia rozwiązań wspierających 
elastyczność odchodzenia na emeryturę starszych pracowników poprzez pracę przed 
osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego w niepełnym wymiarze i podobne 
systemy, mogące zwiększyć integrację starszych pracowników na rynku pracy;

Or. en
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Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 218
Ustęp 23

23. wzywa państwa członkowskie i partnerów społecznych do ograniczenia polityki 
przechodzenia na wcześniejszą emeryturę oraz do wprowadzenia rozwiązań 
wspierających elastyczność odchodzenia na emeryturę starszych pracowników 
poprzez emerytury w niepełnym wymiarze, podział pracy i podobne systemy 
promujące aktywne starzenie się i mogące zwiększyć integrację starszych 
pracowników na rynku pracy;

Or. en

Poprawkę złożył Csaba Őry

Poprawka 219
Ustęp 23

23. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia rozwiązań sprzyjających bardziej 
aktywnym emeryturom starszych pracowników (skreślenie), zwłaszcza w postaci
emerytur w niepełnym wymiarze i podobnych systemów, mogących zwiększyć 
integrację starszych pracowników na rynku pracy;

Or. fr

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, José Albino Silva Peneda

Poprawka 220
Ustęp 23

23. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia rozwiązań wspierających 
elastyczność odchodzenia na emeryturę starszych pracowników poprzez emerytury w 
niepełnym wymiarze i podobne systemy, mogące zwiększyć integrację starszych 
pracowników na rynku pracy, zachęcając do wydłużania aktywności zawodowej w 
celu przeciwdziałania starzeniu się;

Or. en
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Poprawkę złożyła Elizabeth Lynne

Poprawka 221
Ustęp 23

23 wzywa państwa członkowskie do wdrożenia dyrektywy 2000/78/WE zakazującej 
dyskryminacji ze względu na wiek przy zatrudnianiu i do wprowadzenia rozwiązań 
wspierających elastyczność odchodzenia na emeryturę starszych pracowników 
poprzez emerytury w niepełnym wymiarze i podobne systemy, mogące zwiększyć 
integrację starszych pracowników na rynku pracy;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 222
Ustęp 23

23. wzywa państwa członkowskie i partnerów społecznych do wprowadzenia rozwiązań 
wspierających zrównoważone i dostosowane społecznie odchodzenie na emeryturę 
starszych pracowników (skreślenie) mogące polepszyć warunki pracy i życia
starszych pracowników;

Or. de

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 223
Ustęp 24

24. przypomina państwom członkowskim, że do przełożenia europejskiej strategii 
zatrudnienia na wyższy ogólny poziom zatrudnienia potrzebne jest sprzyjające 
środowisko makroekonomiczne, a strategia na rzecz zatrudnienia powinna 
obejmować ulepszoną koordynację polityki makroekonomicznej i wydatków 
publicznych na wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i w 
zakresie ochrony środowiska, wspierając w ten sposób tworzenie nowych, 
jakościowych miejsc pracy;

Or. en
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Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 224
Ustęp 24

24. przypomina państwom członkowskim, że do przełożenia koncepcji flexicurity na 
wyższy ogólny poziom zatrudnienia potrzebne są, oprócz sprzyjającego środowiska 
makroekonomicznego, inwestycje państw członkowskich wspierające zatrudnienie, 
a strategia na rzecz flexicurity powinna obejmować ulepszoną koordynację polityki 
makroekonomicznej i wydatków publicznych wspierających zatrudnienie, politykę 
socjalną i politykę edukacyjną połączoną ze wspieraniem inteligentnego wzrostu, co 
jest niezbędne dla realizacji priorytetów strategii lizbońskiej;

Or. de

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 225
Ustęp 25

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 226
Ustęp 25

25. wzywa Europejski Bank Centralny, by zachęcał do zwiększania jakościowych miejsc 
pracy i inwestycji w kontekście zrównoważonego rozwoju poprzez łagodniejsza 
politykę pieniężną;

Or. en

Poprawkę złożył José Albino Silva Peneda

Poprawka 227
Ustęp 25

skreślony

Or. en
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Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 228
Ustęp 27

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 229
Ustęp 27

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 230
Ustęp 27

27. wzywa przedsiębiorstwa europejskie, by przyspieszyły wdrażanie polityki 
odpowiedzialności społecznej (skreślenie);

Or. de

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 231
Ustęp 27

skreślony

Or. de
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Poprawkę złożył Stephen Hughes w imieniu grupy politycznej PSE

Poprawka 232
Ustęp 27

27. wzywa przedsiębiorstwa europejskie, by przyspieszyły wdrażanie polityki 
odpowiedzialności społecznej, wzywa także Komisję, by rozpoczęła wdrażanie 
zaleceń zawartych w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w 
sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, uwzględniając znaczenie 
włączania aspektów społecznych i ochrony środowiska do definicji wspólnych zasad 
„flexicurity” oraz potrzebę promowania jakościowej polityki;

Or. en

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 233
Ustęp 27 a (nowy)

27a. zdecydowanie podkreśla uznanie tego, czego europejskie przedsiębiorstwa dokonały 
już dobrowolnie w zakresie socjalnym, i zachęca je do dalszych kroków w tym 
kierunku; popiera inicjatywę Komisji Europejskiej zmierzającą do zachowania 
dobrowolnego charakteru odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR -
corporate social responsibility), co zapobiegnie tworzeniu nowych procedur 
biurokratycznych; 

Or. de

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 234
Ustęp 28

28. uważa, że instytucje Wspólnoty i państwa członkowskie powinny wdrożyć wspólne 
zasady dotyczące promowania „dobrej pracy” w ramach radykalnie zmienionej
strategii lizbońskiej (zintegrowana strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju i 
solidarności); wzywa do dokonania przeglądu wytycznych na rzecz zatrudnienia 
poprzez położenie nacisku na jakość zatrudnienia, w oparciu o szereg wskaźników 
jakościowych, które państwa członkowskie powinny wdrożyć poprzez krajowe 
programy reform; wzywa Komisję i państwa członkowskie do pełniejszego 
zaangażowania Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych, a także 
partnerów społecznych, we wdrażanie i monitorowanie otwartej metody koordynacji, 
w tym europejskiej strategii zatrudnienia i wytycznych na rzecz zatrudnienia, w celu 
optymalizacji skuteczności tych działań politycznych;

Or. en
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Poprawkę złożył Csaba Őry

Poprawka 235
Ustęp 28

28. uważa, że instytucje Wspólnoty i państwa członkowskie powinny wdrożyć wspólne 
zasady flexicurity w ramach strategii lizbońskiej; wzywa do dokonania pogłębionego
przeglądu wytycznych na rzecz zatrudnienia, w sposób umożliwiający uwzględnienie 
aspektów flexicurity (skreślenie); wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
pełniejszego zaangażowania Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych, a 
także partnerów społecznych, we wdrażanie i monitorowanie otwartej metody 
koordynacji, w tym europejskiej strategii zatrudnienia i wytycznych na rzecz 
zatrudnienia, w celu optymalizacji skuteczności tych działań politycznych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 236
Ustęp 28

28. uważa, że wspólne zasady flexicurity państw członkowskich i instytucji europejskich 
powinny zostać sprawdzone pod względem ich przydatności w realizacji strategii 
lizbońskiej; (skreślenie) wzywa Komisję i państwa członkowskie do pełniejszego 
zaangażowania Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych, a także 
partnerów społecznych, we wdrażanie i monitorowanie otwartej metody koordynacji, 
w tym europejskiej strategii zatrudnienia i wytycznych na rzecz zatrudnienia, w celu 
optymalizacji skuteczności tych działań politycznych;

Or. de

Poprawkę złożył Thomas Mann

Poprawka 237
Ustęp 28

28. uważa, że instytucje Wspólnoty i państwa członkowskie powinny traktować wspólne 
zasady flexicurity w ramach strategii lizbońskiej jako zagadnienie przekrojowe, które 
powinno zostać zrealizowane przez państwa członkowskie w ramach ich krajowych 
programów reform; wzywa Komisję i państwa członkowskie do pełniejszego 
zaangażowania Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych, a także 
partnerów społecznych, we wdrażanie i monitorowanie otwartej metody koordynacji, 
w tym europejskiej strategii zatrudnienia i wytycznych na rzecz zatrudnienia, w celu 
optymalizacji skuteczności tych działań politycznych;
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Or. de

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 238
Ustęp 28 a (nowy)

28a. podkreśla konieczność opracowania właściwej metody oceny wdrażania zasad 
flexicurity opartej na kliku wzorach odpowiadających rzeczywistości i wyzwaniom 
rynku pracy w państwach członkowskich, nie zaś ściśle określonym modelom 
flexicurity;

Or. el

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 239
Ustęp 29

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyli Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio, Gabriele Zimmer

Poprawka 240
Ustęp 29

29. wzywa Radę Europejską i Komisję, by w ramach średniookresowego przeglądu 
programu polityki społecznej i z uwzględnieniem sprawozdania Parlamentu w sprawie 
oceny realiów społecznych określiły ambitny program polityki socjalnej zarówno na 
szczeblu UE, jak i na szczeblu krajowym; ponadto wzywa obie instytucje do 
nakreślenia wraz z Parlamentem wizji przyszłej Europy społecznej, wspierającej 
zrównoważony rozwój, pełny poziom zatrudnienia i jakości pracy, prawa i ochronę 
socjalną, głęboko zakorzenione w europejskiej tradycji i które należy zagwarantować; 
podkreśla, że Europa społeczna oraz ambitne reformy krajowe staną się w ten sposób 
rzeczywistą wartością dodaną dla pracowników i obywateli, z wykorzystaniem 
wszelkich dostępnych narzędzi (otwarta metoda koordynacji, krajowe i europejskie 
prawodawstwo, dialog społeczny, programy); wyraża przekonanie, że rynek 
wewnętrzny może uzyskać poparcie obywateli tylko wtedy, gdy wprowadzi 
równowagę między wynikami gospodarczymi a prawami socjalnymi;

Or. en
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Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 241
Ustęp 29

29. wzywa Radę Europejską i Komisję, by (skreślenie) określiły ambitny program reform 
socjalnych zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu krajowym; ponadto wzywa obie 
instytucje do nakreślenia wraz z Parlamentem wizji przyszłej Europy społecznej 
(skreślenie), podkreśla przy tym, że w celu przyspieszenia wzrostu oraz podniesienia 
poziomu zatrudnienia i jakości pracy należy zapewnić prawa i ochronę socjalną, 
głęboko zakorzenione w europejskiej tradycji; podkreśla, że Europa społeczna oraz 
ambitne reformy krajowe staną się w ten sposób rzeczywistą wartością dodaną dla 
pracowników i obywateli, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi 
(skreślenie); wyraża przekonanie, że rynek wewnętrzny może uzyskać poparcie 
obywateli tylko wtedy, gdy wprowadzi równowagę między wolnością gospodarczą a 
prawami socjalnymi;

Or. en

Poprawkę złożyła Elisabeth Schroedter w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Poprawka 242
Ustęp 29

29. wzywa Radę Europejską i Komisję, by w ramach średniookresowego przeglądu 
programu polityki społecznej i z uwzględnieniem sprawozdania Parlamentu w sprawie 
oceny realiów społecznych określiły ambitny program reform socjalnych zarówno na 
szczeblu UE, jak i na szczeblu krajowym; (skreślenie) podkreśla przy tym, że w celu 
przyspieszenia wzrostu oraz podniesienia poziomu zatrudnienia i jakości pracy należy 
zapewnić prawa i ochronę socjalną, głęboko zakorzenione w europejskiej tradycji;
podkreśla, że Europa społeczna oraz ambitne reformy krajowe staną się w ten sposób 
rzeczywistą wartością dodaną dla pracowników i obywateli, z wykorzystaniem 
wszelkich dostępnych narzędzi (otwarta metoda koordynacji, krajowe i europejskie 
prawodawstwo, dialog społeczny, programy); wyraża przekonanie, że rynek 
wewnętrzny może uzyskać poparcie obywateli tylko wtedy, gdy wprowadzi 
równowagę między wolnością gospodarczą a prawami socjalnymi;

Or. de


