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Poprawka 15
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt preambuły 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jak wykazała ocena krajowych 
programów reform państw członkowskich 
zawarta w przedstawionym przez Komisję 
rocznym sprawozdaniu z postępów oraz z 
projekcie wspólnego sprawozdania o 
zatrudnieniu, państwa członkowskie 
powinny kontynuować wysiłki 
ukierunkowane na osiągnięcie postępu w 
takich priorytetowych obszarach jak:

2. Jak wykazała ocena krajowych 
programów reform państw członkowskich 
zawarta w przedstawionym przez Komisję 
rocznym sprawozdaniu z postępów oraz w
projekcie wspólnego sprawozdania o 
zatrudnieniu, państwa członkowskie 
powinny kontynuować wysiłki na rzecz 
podniesienia poziomu zatrudnienia, 
zwłaszcza wśród kobiet i starszych 
pracowników, w takich priorytetowych 
obszarach, jak:

– włączenie do aktywności zawodowej 
większej liczby osób oraz utrzymanie ich 
przy tej aktywności, zwiększenie podaży 
pracy i modernizacja systemów 
zabezpieczenia socjalnego,

– włączenie do aktywności zawodowej 
większej liczby osób oraz utrzymanie ich 
przy tej aktywności na stanowiskach 
dobrej jakości, zwiększenie podaży pracy i 
modernizacja systemów zabezpieczenia 
socjalnego,

– zwiększenie zdolności dostosowawczej
pracowników i przedsiębiorstw oraz

– zwiększenie zdolności pracowników i 
przedsiębiorstw do dostosowywania się do 
wyzwań wynikających z globalizacji oraz

– zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki 
poprzez lepszą edukację i poprawę 
umiejętności.

– zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki 
poprzez lepszą edukację i poprawę 
umiejętności.

Or. fr

Poprawka 16
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 a



PE402.926v01-00 4/23 AM\713043PL.doc

PL

Przy wdrażaniu wytycznych państwa 
członkowskie wzmacniają współdziałanie 
między wytycznymi a otwartą metodą 
koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i 
integracji społecznej.

Or. fr

Poprawka 17
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – akapit 1 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Pełne zatrudnienie: dla podtrzymania 
wzrostu gospodarczego i wzmocnienia 
spójności społecznej niezbędne jest 
osiągnięcie pełnego zatrudnienia oraz 
zmniejszenie poziomu bezrobocia i 
nieaktywności zawodowej poprzez 
zwiększenie popytu na pracę i podaży 
pracy w ramach zintegrowanego modelu 
elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa 
socjalnego (flexicurity). To wymaga 
polityki, która dotyczyć będzie 
jednocześnie elastyczności rynków pracy,
organizacji pracy i relacji pracowniczych 
oraz bezpieczeństwa zatrudnienia i 
ochrony socjalnej;

– Pełne zatrudnienie: dla podtrzymania 
wzrostu gospodarczego, wzmocnienia 
spójności społecznej i przyspieszenia 
postępu społecznego niezbędne jest 
osiągnięcie pełnego zatrudnienia 
zapewniającego pracownikom ich prawa i 
godne płace oraz zmniejszenie poziomu 
bezrobocia i nieaktywności zawodowej 
poprzez zwiększenie popytu na pracę i 
podaży pracy. To wymaga polityki, która 
dotyczyć będzie jednocześnie poprawy 
organizacji pracy i relacji pracowniczych 
oraz bezpieczeństwa zatrudnienia i 
ochrony socjalnej;

Or. pt

Poprawka 18
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – akapit 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Poprawa jakości i wydajności pracy: 
staraniom w celu podniesienia poziomu 

– Poprawa jakości i wydajności pracy: 
staraniom o podniesienie poziomu 
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zatrudnienia towarzyszy podnoszenie 
poziomu atrakcyjności miejsc pracy, 
jakości pracy i tempa wzrostu wydajności 
pracy oraz zmniejszanie segmentacji i 
odsetka pracowników nisko opłacanych. 
Należy w pełni wykorzystać efekty 
synergii pomiędzy jakością pracy, 
wydajnością i zatrudnieniem;

zatrudnienia towarzyszy podnoszenie 
poziomu atrakcyjności miejsc pracy, 
jakości pracy i tempa wzrostu wydajności 
pracy oraz zmniejszanie segmentacji rynku 
pracy i zwiększenie liczby ofert pracy 
podejmowanej dobrowolnie w niepełnym 
wymiarze godzin. Należy w pełni 
wykorzystać efekty synergii pomiędzy 
jakością pracy, wydajnością i 
zatrudnieniem;

Or. fr

Poprawka 19
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – akapit 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Poprawa jakości i wydajności pracy: 
staraniom w celu podniesienia poziomu 
zatrudnienia towarzyszy podnoszenie 
poziomu atrakcyjności miejsc pracy, 
jakości pracy i tempa wzrostu wydajności 
pracy oraz zmniejszanie segmentacji i 
odsetka pracowników nisko opłacanych. 
Należy w pełni wykorzystać efekty 
synergii pomiędzy jakością pracy, 
wydajnością i zatrudnieniem;

– Poprawa jakości i wydajności pracy: 
staraniom o podniesienie poziomu 
zatrudnienia towarzyszy podnoszenie 
poziomu atrakcyjności miejsc pracy, 
jakości pracy i tempa wzrostu wydajności 
pracy oraz zmniejszanie segmentacji, 
nierówności między kobietami i 
mężczyznami oraz odsetka pracowników 
nisko opłacanych. Należy w pełni 
wykorzystać efekty synergii pomiędzy 
jakością pracy, wydajnością i 
zatrudnieniem;

Or. es
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Poprawka 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – akapit 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Wzmacnianie spójności społecznej i 
terytorialnej: potrzebne jest podjęcie 
zdecydowanego działania w celu 
wzmacniania i utrwalania integracji 
społecznej, walki z ubóstwem (w 
szczególności ubóstwem dzieci), 
zapobiegania wykluczeniom z rynku pracy, 
wspierania dostępu do zatrudnienia dla 
osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji oraz zmniejszania istniejących 
pomiędzy regionami różnic w zakresie 
zatrudnienia, bezrobocia i wydajności 
pracy, w szczególności jeśli chodzi o 
regiony opóźnione w rozwoju. Potrzebna 
jest wzmocniona interakcja z otwartą 
metodą koordynacji w ramach ochrony 
socjalnej i integracji społecznej.

– Wzmacnianie spójności społecznej i 
terytorialnej: potrzebne jest podjęcie 
zdecydowanego działania w celu 
wzmacniania i utrwalania integracji 
społecznej, walki z ubóstwem (w 
szczególności ubóstwem rodziców 
samotnie wychowujących dzieci oraz 
rodzin wielodzietnych niedysponujących 
wystarczającymi zasobami), zapobiegania 
wykluczeniom z rynku pracy, wspierania 
dostępu do zatrudnienia dla osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
oraz zmniejszania istniejących pomiędzy 
regionami różnic w zakresie zatrudnienia, 
bezrobocia i wydajności pracy, w 
szczególności jeśli chodzi o regiony 
opóźnione w rozwoju. Potrzebna jest 
wzmocniona interakcja z otwartą metodą 
koordynacji w ramach ochrony socjalnej i 
integracji społecznej.

Or. el

Poprawka 21
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – akapit 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Wzmacnianie spójności społecznej i 
terytorialnej: potrzebne jest podjęcie 
zdecydowanego działania w celu 
wzmacniania i utrwalania integracji 
społecznej, walki z ubóstwem (w 
szczególności ubóstwem dzieci), 
zapobiegania wykluczeniom z rynku pracy, 

– Wzmacnianie spójności społecznej i 
terytorialnej: potrzebne jest podjęcie 
zdecydowanego działania w celu 
wzmacniania i utrwalania integracji 
społecznej, walki z ubóstwem (w 
szczególności ubóstwem dzieci i rodziców 
samotnie wychowujących dzieci), 
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wspierania dostępu do zatrudnienia dla 
osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji oraz zmniejszania istniejących 
pomiędzy regionami różnic w zakresie 
zatrudnienia, bezrobocia i wydajności 
pracy, w szczególności jeśli chodzi o 
regiony opóźnione w rozwoju. Potrzebna 
jest wzmocniona interakcja z otwartą 
metodą koordynacji w ramach ochrony 
socjalnej i integracji społecznej.

zapobiegania wykluczeniom z rynku pracy, 
wspierania dostępu do zatrudnienia dla 
osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji oraz zmniejszania istniejących 
pomiędzy regionami różnic w zakresie 
zatrudnienia, bezrobocia i wydajności 
pracy, w szczególności jeśli chodzi o 
regiony opóźnione w rozwoju. Potrzebna 
jest wzmocniona interakcja z otwartą 
metodą koordynacji w ramach ochrony 
socjalnej i integracji społecznej.

Or. fr

Poprawka 22
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – akapit 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Wzmacnianie spójności społecznej i 
terytorialnej: potrzebne jest podjęcie 
zdecydowanego działania w celu 
wzmacniania i utrwalania integracji 
społecznej, walki z ubóstwem (w 
szczególności ubóstwem dzieci), 
zapobiegania wykluczeniom z rynku pracy, 
wspierania dostępu do zatrudnienia dla 
osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji oraz zmniejszania istniejących 
pomiędzy regionami różnic w zakresie 
zatrudnienia, bezrobocia i wydajności 
pracy, w szczególności jeśli chodzi o 
regiony opóźnione w rozwoju. Potrzebna 
jest wzmocniona interakcja z otwartą 
metodą koordynacji w ramach ochrony 
socjalnej i integracji społecznej.

– Wzmacnianie spójności społecznej i 
terytorialnej: potrzebne jest podjęcie 
zdecydowanego działania w celu 
wzmacniania i utrwalania integracji 
społecznej, walki z ubóstwem (w 
szczególności ubóstwem kobiet i dzieci), 
zapobiegania wykluczeniom z rynku pracy, 
wspierania dostępu do zatrudnienia dla 
osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji oraz zmniejszania istniejących 
pomiędzy regionami różnic w zakresie 
zatrudnienia, bezrobocia i wydajności 
pracy, w szczególności jeśli chodzi o 
regiony opóźnione w rozwoju. Potrzebna 
jest wzmocniona interakcja z otwartą 
metodą koordynacji w ramach ochrony 
socjalnej i integracji społecznej.

Or. pt
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Poprawka 23
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – akapit 1 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Wzmacnianie spójności społecznej i 
terytorialnej: potrzebne jest podjęcie 
zdecydowanego działania w celu 
wzmacniania i utrwalania integracji 
społecznej, walki z ubóstwem (w 
szczególności ubóstwem dzieci), 
zapobiegania wykluczeniom z rynku pracy, 
wspierania dostępu do zatrudnienia dla 
osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji oraz zmniejszania istniejących 
pomiędzy regionami różnic w zakresie 
zatrudnienia, bezrobocia i wydajności 
pracy, w szczególności jeśli chodzi o 
regiony opóźnione w rozwoju. Potrzebna 
jest wzmocniona interakcja z otwartą 
metodą koordynacji w ramach ochrony 
socjalnej i integracji społecznej.

– Wzmacnianie spójności społecznej i 
terytorialnej: potrzebne jest podjęcie 
zdecydowanego działania w celu 
wzmacniania i utrwalania integracji 
społecznej, walki z ubóstwem (w 
szczególności ubóstwem dzieci), 
zapobiegania wykluczeniom z rynku pracy, 
wspierania dostępu do zatrudnienia dla 
kobiet i osób znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji oraz zmniejszania 
istniejących pomiędzy regionami różnic w 
zakresie zatrudnienia, bezrobocia i 
wydajności pracy, w szczególności jeśli 
chodzi o regiony opóźnione w rozwoju. 
Potrzebna jest wzmocniona interakcja z 
otwartą metodą koordynacji w ramach 
ochrony socjalnej i integracji społecznej.

Or. es

Poprawka 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Zapewnianie równych szans i zwalczanie 
przejawów dyskryminacji jest niezbędne 
dla osiągania postępu. We wszelkich 
podejmowanych działaniach powinno się 
uwzględniać włączanie kwestii 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn do 
głównego nurtu politycznego oraz 
propagowanie równości mężczyzn i kobiet. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
znaczne ograniczenie wszelkich różnic 

– Zapewnianie równych szans i zwalczanie 
przejawów dyskryminacji jest niezbędne 
dla osiągania postępu. We wszelkich 
podejmowanych działaniach powinno się 
uwzględniać włączanie kwestii 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn do 
głównego nurtu politycznego oraz 
propagowanie równości mężczyzn i kobiet. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
znaczne ograniczenie wszelkich różnic 
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między kobietami i mężczyznami na 
rynkach pracy, zgodnie z Europejskim 
paktem na rzecz równości płci. To pomoże 
państwom członkowskim radzić sobie z 
wyzwaniami demograficznymi. Jako część 
nowego podejścia międzypokoleniowego 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
sytuację młodzieży, wdrażanie 
Europejskiego paktu na rzecz młodzieży 
oraz promowanie dostępu do zatrudnienia 
przez cały okres życia zawodowego. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na 
znaczne zmniejszenie różnic w poziomie 
zatrudnienia osób znajdujących się w 
gorszym położeniu, w tym osób 
niepełnosprawnych, jak również obywateli 
państw trzecich i obywateli UE, zgodnie z 
celami krajowymi.

między kobietami i mężczyznami na 
rynkach pracy, zgodnie z Europejskim 
paktem na rzecz równości płci, co zakłada 
ścisłe stosowanie europejskich dyrektyw 
dotyczących równego traktowania i 
znoszenia nierówności. To pomoże 
państwom członkowskim radzić sobie z 
wyzwaniami demograficznymi. Jako część 
nowego podejścia międzypokoleniowego 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
sytuację młodzieży, wdrażanie 
Europejskiego paktu na rzecz młodzieży 
oraz promowanie dostępu do zatrudnienia 
przez cały okres życia zawodowego. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na 
znaczne zmniejszenie różnic w poziomie 
zatrudnienia osób znajdujących się w 
gorszym położeniu, w tym kobiet i osób 
niepełnosprawnych, jak również obywateli 
państw trzecich i obywateli UE, zgodnie z 
celami krajowymi.

Or. el

Poprawka 25
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zapewnianie równych szans i zwalczanie 
przejawów dyskryminacji jest niezbędne 
dla osiągania postępu. We wszelkich 
podejmowanych działaniach powinno się 
uwzględniać włączanie kwestii 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn do 
głównego nurtu politycznego oraz 
propagowanie równości mężczyzn i kobiet.
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
znaczne ograniczenie wszelkich różnic 
między kobietami i mężczyznami na 
rynkach pracy, zgodnie z Europejskim 
paktem na rzecz równości płci. To pomoże 
państwom członkowskim radzić sobie z 

Zapewnianie równych szans i zwalczanie 
przejawów dyskryminacji jest niezbędne 
dla osiągania postępu. We wszelkich 
podejmowanych działaniach powinno się 
uwzględniać włączanie kwestii 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn do 
głównego nurtu politycznego oraz 
propagowanie równości mężczyzn i kobiet. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
znaczne ograniczenie wszelkich różnic 
między kobietami i mężczyznami na 
rynkach pracy, zgodnie z Europejskim 
paktem na rzecz równości płci, w 
szczególności poprzez prawidłowe i 
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wyzwaniami demograficznymi. Jako część 
nowego podejścia międzypokoleniowego 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
sytuację młodzieży, wdrażanie 
Europejskiego paktu na rzecz młodzieży 
oraz promowanie dostępu do zatrudnienia 
przez cały okres życia zawodowego.
Należy zwrócić szczególną uwagę na 
znaczne zmniejszenie różnic w poziomie 
zatrudnienia osób znajdujących się w 
gorszym położeniu, w tym osób 
niepełnosprawnych, jak również obywateli 
państw trzecich i obywateli UE, zgodnie z 
celami krajowymi.

konkretne stosowanie europejskich 
dyrektyw dotyczących równego 
traktowania. To pomoże państwom 
członkowskim radzić sobie z wyzwaniami 
demograficznymi. Jako część nowego 
podejścia międzypokoleniowego należy
zwrócić szczególną uwagę na sytuację 
młodzieży, wdrażanie Europejskiego paktu 
na rzecz młodzieży oraz promowanie 
dostępu do zatrudnienia przez cały okres 
życia zawodowego. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na znaczne zmniejszenie 
różnic w poziomie zatrudnienia osób 
znajdujących się w gorszym położeniu, w 
tym osób niepełnosprawnych, jak również 
obywateli państw trzecich i obywateli UE, 
zgodnie z celami krajowymi.

Or. fr

Poprawka 26
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 17 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczna 17. Wdrażanie polityki 
zatrudnienia ukierunkowanej na 
osiągnięcie pełnego zatrudnienia, poprawę 
jakości i wydajności pracy oraz na 
wzmacnianie spójności społecznej i 
terytorialnej.

Wytyczna 17. Wdrażanie polityki 
zatrudnienia ukierunkowanej na 
osiągnięcie pełnego zatrudnienia, poprawę 
jakości i bezpieczeństwa zatrudnienia oraz 
na wzmacnianie spójności społecznej i 
terytorialnej, a także na wspieranie 
podejścia ogólnego, obejmującego 
problemy bezrobocia i warunków pracy 
kobiet, ograniczonego udziału kobiet w 
rynku pracy oraz nierównego podziału 
niewynagradzanych obowiązków i zajęć 
domowych.

Or. pt
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Poprawka 27
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – akapit 6 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– włączenie do aktywności zawodowej 
większej liczby osób oraz utrzymanie ich 
przy tej aktywności, zwiększenie podaży 
pracy i modernizacja systemów 
zabezpieczenia socjalnego,

– włączenie do aktywności zawodowej 
większej liczby osób oraz utrzymanie ich 
przy tej aktywności, zwiększenie podaży 
zatrudnienia w pełnym i niepełnym 
wymiarze godzin oraz modernizacja 
systemów zabezpieczenia socjalnego,

Or. fr

Poprawka 28
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – akapit 6 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– włączenie do aktywności zawodowej 
większej liczby osób oraz utrzymanie ich 
przy tej aktywności, zwiększenie podaży 
pracy i modernizacja systemów 
zabezpieczenia socjalnego,

– włączenie do aktywności zawodowej 
większej liczby osób oraz utrzymanie ich 
przy tej aktywności, zwiększenie podaży 
pracy, zmniejszenie nierówności między 
kobietami i mężczyznami oraz
modernizacja systemów zabezpieczenia 
socjalnego,

Or. es

Poprawka 29
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – akapit 6 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zwiększanie zdolności dostosowawczych – zwiększenie zdolności pracowników i 
przedsiębiorstw do dostosowywania się do 
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pracowników i przedsiębiorstw, nowych wyzwań,

Or. fr

Poprawka 30
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Włączenie do aktywności zawodowej 
większej liczby osób oraz utrzymanie ich 
przy tej aktywności, zwiększenie podaży 
pracy i modernizacja systemów 
zabezpieczenia socjalnego

1. Włączenie do aktywności zawodowej 
większej liczby osób oraz utrzymanie ich 
przy tej aktywności, zwiększenie podaży 
pracy, zmniejszenie nierówności między 
kobietami i mężczyznami oraz
modernizacja systemów zabezpieczenia 
socjalnego

Or. es

Poprawka 31
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przyciąganie na rynek pracy i 
zatrzymanie na nim większej liczby osób, 
zwiększenie podaży pracy oraz 
modernizacja systemów opieki społecznej

1. Przyciąganie na rynek pracy i 
zatrzymanie na nim większej liczby osób, 
najlepiej zatrudnianych na czas 
nieokreślony, zwiększenie podaży pracy 
oraz modernizacja systemów opieki 
społecznej

Or. fr
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Poprawka 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwiększenie poziomów zatrudnienia 
pozostaje najskuteczniejszym sposobem 
generowania wzrostu gospodarczego i 
wspierania systemów gospodarczych 
sprzyjających integracji społecznej, przy 
równoczesnym stwarzaniu sieci 
bezpieczeństwa dla osób niezdolnych do 
pracy. Promowanie podejścia do pracy 
zgodnego z cyklem życia człowieka oraz 
modernizacja systemów opieki społecznej 
w celu zapewnienia należytego ich 
funkcjonowania, stabilności finansowej i 
odpowiedniej zdolności reagowania na 
zmieniające się potrzeby społeczne mają 
rosnące znaczenie, jako że oczekuje się 
spadku liczby osób w wieku 
produkcyjnym. Podejście 
międzypokoleniowe powinno obejmować 
zwrócenie szczególnej uwagi na problemy 
utrzymujących się różnic w zatrudnieniu 
kobiet i mężczyzn oraz niskich 
wskaźników zatrudnienia starszych 
pracowników i młodzieży, jak również 
promocję aktywnej integracji osób 
najbardziej wykluczonych z rynku pracy.
Należy także zintensyfikować działania w 
celu poprawienia sytuacji młodych ludzi na 
rynku pracy i znacznego zmniejszenia 
bezrobocia wśród młodzieży, które jest 
średnio dwa razy wyższe od ogólnej stopy 
bezrobocia.

Zwiększenie poziomów zatrudnienia 
pozostaje najskuteczniejszym sposobem 
generowania wzrostu gospodarczego i 
wspierania systemów gospodarczych 
sprzyjających integracji społecznej, przy 
równoczesnym stwarzaniu sieci 
bezpieczeństwa dla osób niezdolnych do 
pracy. Promowanie podejścia do pracy 
zgodnego z cyklem życia człowieka oraz 
modernizacja systemów opieki społecznej 
w celu zapewnienia należytego ich 
funkcjonowania, stabilności finansowej i 
odpowiedniej zdolności reagowania na 
zmieniające się potrzeby społeczne mają 
rosnące znaczenie, jako że oczekuje się 
spadku liczby osób w wieku 
produkcyjnym. Podejście 
międzypokoleniowe powinno obejmować 
zwrócenie szczególnej uwagi na problemy 
utrzymujących się różnic w zatrudnieniu 
kobiet i mężczyzn oraz niskich 
wskaźników zatrudnienia starszych 
pracowników i młodzieży, jak również 
promocję aktywnej integracji osób 
najbardziej wykluczonych z rynku pracy, w 
szczególności osób będących obiektem 
dyskryminacji wielokrotnej,
zwielokrotnianej dodatkowo przez trudne 
położenie geograficzne niedostępnych 
regionów wyspiarskich i górskich. Należy 
także zintensyfikować działania w celu 
poprawienia sytuacji młodych ludzi na 
rynku pracy i znacznego zmniejszenia 
bezrobocia wśród młodzieży, które jest 
średnio dwa razy wyższe od ogólnej stopy 
bezrobocia.

Or. el
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Poprawka 33
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 18 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– podejmowanie zdecydowanych działań 
zmierzających do zwiększenia udziału 
kobiet i eliminowania różnic między 
kobietami a mężczyznami w zakresie 
zatrudnienia, bezrobocia i wynagrodzeń,

– podejmowanie zdecydowanych działań 
zmierzających do zwiększenia udziału 
kobiet i eliminowania różnic między 
kobietami a mężczyznami w zakresie 
zatrudnienia, bezrobocia, wynagrodzeń,
awansów i szkoleń zawodowych,

Or. pt

Poprawka 34
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 18 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ułatwione łączenie pracy z życiem 
prywatnym oraz tworzenie łatwo 
dostępnych i przystępnych cenowo 
obiektów opieki nad dziećmi oraz innymi 
osobami na utrzymaniu,

– ułatwione łączenie pracy z życiem 
prywatnym, zwłaszcza dzięki wsparciu dla 
rodziców samotnie wychowujących dzieci 
poprzez propagowanie sprawiedliwego 
podziału obowiązków rodzinnych, 
inwestycje w usługi publiczne i 
korzystanie z nich oraz umożliwianie 
rodzicom (zarówno kobietom, jak i 
mężczyznom) korzystania z systemu 
zatrudnienia w niepełnym wymiarze 
godzin bez dyskryminacji w porównaniu z 
normalnym systemem, a także utworzenie
łatwo dostępnych i przystępnych cenowo 
obiektów opieki nad 90% dzieci w wieku 
obowiązkowej nauki szkolnej we 
wszystkich państwach członkowskich (do 
2010 r.) oraz obiektów przyjmujących inne 
osoby na utrzymaniu,

Or. pt
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Poprawka 35
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Polityka aktywnej integracji może 
spowodować zwiększenie podaży pracy i 
umocnić spójność społeczeństwa; jej 
narzędzia są ważnymi środkami 
propagowania integracji w społeczeństwie 
i na rynku pracy osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji. Każda osoba, która 
stała się bezrobotna, musi mieć możliwość 
ponownego podjęcia pracy w rozsądnym 
czasie. W przypadku ludzi młodych okres 
pozostawania bez pracy powinien być 
krótki, tj. do 2010 r. trwać nie dłużej niż 4 
miesiące; w przypadku osób dorosłych nie 
powinien natomiast przekraczać 12 
miesięcy. Konieczna jest realizacja 
aktywnej polityki na rzecz osób 
długotrwale bezrobotnych, przy czym 
należy uwzględnić realizację celu 
dotyczącego osiągnięcia stopy zatrudnienia 
na poziomie 25 % w 2010 r. Tego rodzaju 
aktywne środki powinny obejmować 
stworzenie możliwości szkolenia, 
przekwalifikowania, praktyki zawodowej, 
pracy lub innego rodzaju zatrudnienia, co 
powinno w odpowiednich przypadkach być 
powiązane z pomocą w bieżącym 
poszukiwaniu pracy. Aby zwiększyć udział 
w zatrudnieniu i zwalczać wykluczenie 
społeczne, istotne jest ułatwianie dostępu 
do rynku pracy osobom poszukującym 
pracy, zapobieganie bezrobociu i 
zapewnianie osobom, które straciły pracę, 
bliskiego związku z rynkiem pracy oraz 
możliwości zwiększania swych szans na 
znalezienie pracy. Jest to również zgodne z 
podejściem flexicurity. Realizacja tych 
celów wymaga zniesienia barier na rynku 
pracy poprzez pomoc w skutecznym 

Polityka aktywnej integracji może 
spowodować zwiększenie podaży pracy i 
umocnić spójność społeczeństwa; jej 
narzędzia są ważnymi środkami 
propagowania integracji w społeczeństwie 
i na rynku pracy osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji. Każda osoba, która 
stała się bezrobotna, musi mieć możliwość 
ponownego podjęcia pracy w rozsądnym 
czasie. W przypadku ludzi młodych okres 
pozostawania bez pracy powinien być 
krótki, tj. do 2010 r. trwać nie dłużej niż 4 
miesiące; w przypadku osób dorosłych nie 
powinien natomiast przekraczać 12 
miesięcy. Konieczna jest realizacja 
aktywnej polityki na rzecz osób 
długotrwale bezrobotnych, przy czym 
należy uwzględnić realizację celu 
dotyczącego osiągnięcia stopy zatrudnienia 
na poziomie 25% w 2010 r. Tego rodzaju 
aktywne środki powinny obejmować 
stworzenie możliwości szkolenia, 
przekwalifikowania, praktyki zawodowej, 
pracy lub innego rodzaju zatrudnienia, co 
powinno w odpowiednich przypadkach być 
powiązane z pomocą w bieżącym 
poszukiwaniu pracy. Aby zwiększyć udział 
w zatrudnieniu i zwalczać wykluczenie 
społeczne, istotne jest ułatwianie dostępu 
do rynku pracy osobom poszukującym 
pracy, zapobieganie bezrobociu i 
zapewnianie osobom, które straciły pracę, 
bliskiego związku z rynkiem pracy oraz 
możliwości zwiększania swych szans na 
znalezienie pracy. Jest to również zgodne z 
podejściem flexicurity. Realizacja tych 
celów wymaga zniesienia barier na rynku 
pracy poprzez pomoc w skutecznym 
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poszukiwaniu pracy, ułatwianie dostępu do 
szkoleń i stosowanie innych aktywnych 
środków na rynku pracy, zapewnienie 
przystępnego cenowo dostępu do 
podstawowych usług oraz zapewnienie 
wszystkim odpowiedniego poziomu 
środków minimalnych. W ramach takiego 
podejścia należy jednocześnie zapewnić 
opłacalność pracy dla wszystkich 
pracowników, jak również eliminować 
potencjalne „pułapki” wynikające z 
bezrobocia, ubóstwa i braku aktywności. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
wspieranie udziału w rynku pracy osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym
pracowników o niskich kwalifikacjach, 
również poprzez rozszerzanie usług 
socjalnych, propagowanie ekonomii 
społecznej oraz rozwój nowych źródeł 
miejsc pracy w odpowiedzi na potrzeby 
społeczne. Szczególne znaczenie ma 
zwalczanie dyskryminacji, promowanie 
dostępu do zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych oraz integracja 
imigrantów i mniejszości.

poszukiwaniu pracy, ułatwianie dostępu do 
szkoleń i stosowanie innych aktywnych 
środków na rynku pracy, zapewnienie 
przystępnego cenowo dostępu do 
podstawowych usług oraz zapewnienie 
wszystkim odpowiedniego poziomu 
środków minimalnych. W ramach takiego 
podejścia należy jednocześnie zapewnić 
opłacalność pracy dla wszystkich 
pracowników oraz przestrzeganie zasady 
„jednakowa płaca za jednakową pracę”, 
jak również eliminować potencjalne 
„pułapki” wynikające z bezrobocia, 
ubóstwa i braku aktywności. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na wspieranie 
udziału w rynku pracy osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji, w tym pracowników 
o niskich kwalifikacjach, również poprzez 
rozszerzanie usług socjalnych, 
propagowanie ekonomii społecznej oraz 
rozwój nowych źródeł miejsc pracy w 
odpowiedzi na potrzeby społeczne. 
Szczególne znaczenie ma zwalczanie 
dyskryminacji, promowanie dostępu do 
zatrudnienia kobiet i osób 
niepełnosprawnych oraz integracja 
imigrantów i mniejszości.

Or. es

Poprawka 36
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 19 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– rozwój nowych źródeł miejsc pracy w 
sektorze usług w przypadku osób 
fizycznych i przedsiębiorstw, przede 
wszystkim na poziomie lokalnym.

– rozwój nowych źródeł miejsc pracy w 
sektorze usług w przypadku osób 
fizycznych i przedsiębiorstw, przede 
wszystkim na poziomie lokalnym i 
regionalnym.

Or. fr
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Poprawka 37
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 19 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczna 19a. Zapewnianie aktywnej 
integracji na rynku pracy dzięki 
pozytywnym działaniom umożliwiającym 
dostęp do trwałych i wymagających 
kwalifikacji miejsc pracy.

Or. fr

Poprawka 38
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 20 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– modernizację i wzmocnienie roli 
instytucji działających na rynku pracy, w 
szczególności służb odpowiedzialnych za 
zatrudnienie, między innymi w celu 
zapewnienia większej przejrzystości 
perspektyw zatrudnienia i szkoleń na 
poziomie krajowym i europejskim,

– modernizację i wzmocnienie roli 
instytucji działających na rynku pracy, w 
szczególności służb odpowiedzialnych za 
zatrudnienie, między innymi w celu 
zapewnienia większej przejrzystości 
perspektyw zatrudnienia i szkoleń na 
poziomie krajowym i europejskim oraz 
bardziej rzeczowych informacji w zakresie 
równego traktowania i równych szans dla 
kobiet i mężczyzn;

Or. fr
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Poprawka 39
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zwiększenie zdolności 
dostosowawczych pracowników i 
przedsiębiorstw

2. Zwiększenie zdolności 
dostosowawczych osób poszukujących 
pracy, pracowników i kierowników
przedsiębiorstw

Or. fr

Poprawka 40
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 21 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dostosowanie prawodawstwa w zakresie 
zatrudnienia, w oparciu o przegląd, tam 
gdzie okaże się to konieczne, różnych
ustaleń dotyczących umów i czasu pracy,

– dostosowanie prawodawstwa w zakresie 
pracy oraz ustaleń dotyczących czasu 
pracy,

Or. fr

Poprawka 41
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 21 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zajęcie się problemem pracy w „szarej 
strefie”,

– zajęcie się problemem pracy w „szarej 
strefie” za pomocą środków 
powodujących, że przestanie ona być 
interesująca dla pracowników i dla 
przedsiębiorstw,
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Or. fr

Poprawka 42
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 21 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– skuteczniejsze prognozowanie i lepsze 
zarządzanie zmianami, w tym 
restrukturyzacją gospodarczą, w 
szczególności zmianami związanymi z 
otwarciem rynków, tak aby zredukować 
ich koszty społeczne i ułatwić 
dostosowanie się,

– skuteczniejsze prognozowanie i lepsze 
zarządzanie zmianami, w tym 
restrukturyzacją gospodarczą, które to 
zmiany wynikają z globalizacji, aby 
zredukować do minimum ich 
konsekwencje społeczne i ułatwić 
dostosowanie się,

Or. fr

Poprawka 43
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 21 – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wspieranie zmian statusu zawodowego, 
obejmujące szkolenia, samozatrudnienie, 
podejmowanie działalności gospodarczej i 
mobilność w sensie geograficznym.

– wdrożenie przez państwa członkowskie 
własnych planów działań, opartych na 
przyjętych przez Radę wspólnych 
zasadach modelu flexicurity.

Or. fr
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Poprawka 44
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – sekcja 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gospodarka oparta na wiedzy i usługach 
wymaga różnego rodzaju umiejętności ze 
strony tradycyjnych sektorów przemysłu; 
konieczne jest także ciągłe uaktualnianie 
tych umiejętności w obliczu zmian 
technologicznych i innowacji. Jeżeli 
pracownicy mają utrzymać się i poprawiać 
swoją sytuację na rynku pracy oraz być 
przygotowani do zmian pracy i do 
funkcjonowania na zmieniających się 
rynkach pracy, powinni kumulować i 
regularnie odnawiać posiadane 
umiejętności. Wydajność przedsiębiorstw 
jest uzależniona od rekrutowania i 
utrzymywania pracowników zdolnych do 
przystosowywania się do zmian. Władze 
muszą zapewnić podniesienie poziomu 
wykształcenia oraz osiągnięcie przez 
młodzież niezbędnych kluczowych 
umiejętności, zgodnie z Europejskim 
paktem na rzecz młodzieży. W celu 
zwiększenia perspektyw dla młodzieży na 
rynku pracy celem UE powinno być 
osiągnięcie do 2010 r. sytuacji, w której 
przeciętny dla UE odsetek uczniów 
kończących przedwcześnie edukację nie 
jest wyższy niż 10 %; a przynajmniej 85 % 
22-latków powinno mieć wykształcenie 
średnie. Przyjęta polityka powinna również 
mieć na celu zwiększenie wspólnotowego 
przeciętnego odsetka uczestnictwa w 
uczeniu się przez całe życie do wartości 
12,5 % wśród osób dorosłych w wieku 
produkcyjnym (grupa wiekowa od 25 do 
64 lat). Wszystkie zainteresowane strony 
powinny aktywnie uczestniczyć w 
rozwijaniu i promowaniu prawdziwej 
kultury uczenia się przez całe życie od 
najmłodszych lat. Aby osiągnąć znaczący 
wzrost publicznych i prywatnych 

Gospodarka oparta na wiedzy i usługach 
wymaga różnego rodzaju umiejętności ze 
strony tradycyjnych sektorów przemysłu; 
konieczne jest także ciągłe uaktualnianie 
tych umiejętności w obliczu zmian 
technologicznych i innowacji. Jeżeli 
pracownicy mają utrzymać się i poprawiać 
swoją sytuację na rynku pracy oraz być 
przygotowani do zmian pracy i do 
funkcjonowania na zmieniających się 
rynkach pracy, powinni kumulować i 
regularnie odnawiać posiadane 
umiejętności. Wydajność przedsiębiorstw 
jest uzależniona od rekrutowania i 
utrzymywania pracowników zdolnych do 
przystosowywania się do zmian. Władze 
muszą zapewnić podniesienie poziomu 
wykształcenia oraz osiągnięcie przez 
młodzież niezbędnych kluczowych 
umiejętności, zgodnie z Europejskim 
paktem na rzecz młodzieży. W celu 
zwiększenia perspektyw dla młodzieży na 
rynku pracy celem UE powinno być 
osiągnięcie do 2010 r. sytuacji, w której 
przeciętny dla UE odsetek uczniów 
kończących przedwcześnie edukację nie 
jest wyższy niż 10 %; a przynajmniej 85 % 
22-latków powinno mieć wykształcenie 
średnie. Przyjęta polityka powinna również 
mieć na celu zwiększenie wspólnotowego 
przeciętnego odsetka uczestnictwa w 
uczeniu się przez całe życie do wartości 
12,5% wśród osób dorosłych w wieku 
produkcyjnym (grupa wiekowa od 25 do 
64 lat), ze szczególnym uwzględnieniem 
kobiet, osób niepełnosprawnych, 
imigrantów, mniejszości etnicznych i osób 
długotrwale bezrobotnych. Wszystkie 
zainteresowane strony powinny aktywnie 
uczestniczyć w rozwijaniu i promowaniu 



AM\713043PL.doc 21/23 PE402.926v01-00

PL

inwestycji w kapitał ludzki liczonych per 
capita oraz zagwarantować jakość i 
efektywność tych inwestycji, ważne jest 
zapewnienie sprawiedliwego i 
przejrzystego podziału kosztów i 
obowiązków między wszystkie 
zaangażowane strony oraz zwiększenie 
podstaw naukowych w odniesieniu do 
środków w ramach polityki edukacji i 
szkoleń. Państwa członkowskie powinny 
lepiej wykorzystywać środki z funduszów 
strukturalnych i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego na inwestycje w edukację i 
szkolenia. Aby osiągnąć te cele, państwa 
członkowskie muszą realizować spójne i 
szeroko zakrojone strategie w obszarze 
uczenia się przez całe życie, do czego się 
zobowiązały.

prawdziwej kultury uczenia się przez całe 
życie od najmłodszych lat. Aby osiągnąć 
znaczący wzrost publicznych i prywatnych 
inwestycji w kapitał ludzki liczonych per 
capita oraz zagwarantować jakość i 
efektywność tych inwestycji, ważne jest 
zapewnienie sprawiedliwego i 
przejrzystego podziału kosztów i 
obowiązków między wszystkie 
zaangażowane strony oraz zwiększenie 
podstaw naukowych w odniesieniu do 
środków w ramach polityki edukacji i 
szkoleń. Państwa członkowskie powinny 
lepiej wykorzystywać środki z funduszów 
strukturalnych i Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego na inwestycje w edukację i 
szkolenia. Aby osiągnąć te cele, państwa 
członkowskie muszą realizować spójne i 
szeroko zakrojone strategie w obszarze 
uczenia się przez całe życie, do czego się 
zobowiązały.

Or. es

Poprawka 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 23 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– politykę edukacji i szkoleń sprzyjającą 
integracji oraz działania mające na celu 
znaczne ułatwienie dostępu do 
początkowego kształcenia zawodowego, 
szkolnictwa średniego i wyższego, 
obejmującego praktyki zawodowe i 
szkolenie w zakresie przedsiębiorczości,

– politykę edukacji i szkoleń sprzyjającą 
integracji oraz działania mające na celu 
znaczne ułatwienie dostępu do 
początkowego kształcenia zawodowego, 
szkolnictwa średniego i wyższego, 
obejmującego praktyki zawodowe i 
szkolenie w zakresie przedsiębiorczości, 
tak aby sektor publiczny i prywatny 
promował obecność kobiet wszędzie tam, 
gdzie jest ich za mało, i aby korzystano z 
wiedzy i kompetencji kobiet;

Or. el
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Poprawka 46
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 23 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– politykę edukacji i szkoleń sprzyjającą 
integracji oraz działania mające na celu 
znaczne ułatwienie dostępu do 
początkowego kształcenia zawodowego, 
szkolnictwa średniego i wyższego, 
obejmującego praktyki zawodowe i 
szkolenie w zakresie przedsiębiorczości,

– politykę edukacji i szkoleń sprzyjającą 
integracji oraz działania mające na celu 
znaczne ułatwienie dostępu do 
początkowego kształcenia zawodowego, 
szkolnictwa średniego i wyższego, 
obejmującego praktyki zawodowe i 
szkolenie w zakresie przedsiębiorczości, w 
szczególności poprzez wspieranie 
różnicowania wyboru zawodu wśród 
dziewcząt,

Or. fr

Poprawka 47
Astrid Lulling

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 23 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– opracowywanie skutecznych strategii 
uczenia się przez całe życie, powszechnie 
dostępnych w szkołach, 
przedsiębiorstwach, organach publicznych 
i dla gospodarstw domowych, zgodnie z 
umowami europejskimi, obejmujących 
odpowiednie zachęty i mechanizmy 
podziału kosztów w celu zwiększenia 
udziału w uczeniu się przez całe życie i 
szkoleniu w miejscu pracy przez cały okres 
życia zawodowego, w szczególności dla 
pracowników starszych lub o niskich 
kwalifikacjach.

– opracowywanie skutecznych strategii 
uczenia się przez całe życie, powszechnie 
dostępnych w szkołach, 
przedsiębiorstwach, organach publicznych 
i gospodarstwach domowych, zgodnie z 
umowami europejskimi, obejmujących 
odpowiednie zachęty i mechanizmy 
podziału kosztów w celu zwiększenia 
udziału w uczeniu się przez całe życie i 
szkoleniu w miejscu pracy przez cały okres 
życia zawodowego, w szczególności dla 
pracowników o niskich kwalifikacjach, 
pracowników starszych oraz tych, którzy 
tymczasowo lub definitywnie opuścili 
rynek pracy, aby wypełniać obowiązki 
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rodzinne.

Or. fr

Poprawka 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 23 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– opracowywanie skutecznych strategii 
uczenia się przez całe życie, powszechnie 
dostępnych w szkołach, 
przedsiębiorstwach, organach publicznych 
i dla gospodarstw domowych, zgodnie z 
umowami europejskimi, obejmujących 
odpowiednie zachęty i mechanizmy 
podziału kosztów w celu zwiększenia 
udziału w uczeniu się przez całe życie i 
szkoleniu w miejscu pracy przez cały okres 
życia zawodowego, w szczególności dla 
pracowników starszych lub o niskich 
kwalifikacjach.

– opracowywanie skutecznych strategii 
uczenia się przez całe życie, powszechnie 
dostępnych w szkołach, 
przedsiębiorstwach, organach publicznych 
i gospodarstwach domowych, zgodnie z 
umowami europejskimi, obejmujących 
odpowiednie zachęty i mechanizmy 
podziału kosztów w celu zwiększenia 
udziału w uczeniu się przez całe życie i 
szkoleniu w miejscu pracy przez cały okres 
życia zawodowego, w szczególności dla 
pracowników o niskich kwalifikacjach, 
pracowników starszych oraz pracowników 
ze wszystkich kategorii wiekowych, którzy 
tymczasowo opuścili rynek pracy, aby móc 
pogodzić życie zawodowe z życiem 
rodzinnym.

Or. el
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