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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych h, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

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 z 
projekcie wspólnego sprawozdania o 
zatrudnieniu, państwa członkowskie 
powinny kontynuować wysiłki 
ukierunkowane na osiągnięcie postępu w 
takich priorytetowych obszarach jak:

– przyciąganiu na rynek pracy i 
zatrzymywaniu na nim większej liczby 
osób, zwiększaniu podaży pracy oraz
modernizacji systemów opieki społecznej,

– przyciąganiu na rynek pracy i 
zatrzymywaniu na nim większej liczby 
osób, zwiększaniu podaży pracy,
modernizacji systemów opieki społecznej 
oraz przyjęciu globalnego podejścia 
polegającego na równości płci i 
niedyskryminacji;

– zwiększenie zdolności dostosowawczej 
pracowników i przedsiębiorstw oraz

– zwiększenie zdolności dostosowawczej 
pracowników i przedsiębiorstw oraz

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

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

Or. fr
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Poprawka 2

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 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, 
w szczególności w celu pogodzenia życia 
zawodowego z rodzinnym, oraz 
bezpieczeństwa zatrudnienia i ochrony 
socjalnej;

Or. fr

Poprawka 3

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

Poprawka 4

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 gospodarstw 
domowych osób samotnie wychowujących 
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. fr

Poprawka 5

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. 

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. 
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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 
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.

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 ścisłe stosowanie 
europejskich dyrektyw w sprawie 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 6

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – akapit 6 –tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

– zwiększaniu inwestycji w kapitał ludzki 
poprzez lepszą edukację i poprawę 
umiejętności oraz promowanie 
zróżnicowania w zakresie wyboru zawodu 
w celu zwiększenia szans na znalezienie 
pracy zarówno wśród mężczyzn, jak i 
kobiet w ciagu całego ich życia 
zawodowego.

Or. fr
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Poprawka 7

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 będącycych obiektem 
wielorakiej dyskryminacji. 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. fr
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik –sekcja 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy stworzyć odpowiednie warunki 
ułatwiające podnoszenie poziomu 
zatrudnienia zarówno wśród osób 
podejmujących pracę po raz pierwszy, 
osób powracających do pracy po przerwie, 
jak i pragnących przedłużyć okres życia 
zawodowego. W kontekście podejścia 
flexicurity kluczowe znaczenie mają takie 
czynniki, jak jakość miejsc pracy, w tym 
wynagrodzenia i świadczenia, warunki 
pracy, dostęp do możliwości uczenia się 
przez całe życie i odpowiednie 
perspektywy zawodowe; ważne jest też 
wsparcie i zachęty pochodzące z systemów 
opieki społecznej. Aby wspierać podejście 
do pracy zgodne z cyklem życia człowieka 
oraz propagować łączenie pracy z życiem 
rodzinnym, należy wprowadzić polityki 
służące lepszej opiece nad dziećmi. 
Dobrym założeniem jest cel zapewnienia
do 2010 r. opieki dla co najmniej 90 % 
dzieci w przedziale wiekowym od lat 3 do 
wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego 
oraz dla co najmniej 33 % dzieci w wieku 
poniżej 3 lat. Wzrost średniej stopy 
zatrudnienia wśród rodziców, zwłaszcza 
wychowujących dzieci samotnie, wymaga 
przyjęcia środków wspierających rodziny. 
W szczególności państwa członkowskie 
powinny uwzględnić szczególne potrzeby 
rodziców samotnie wychowujących swoje 
dzieci i rodzin wielodzietnych. Ponadto w 
celu przedłużenia życia zawodowego, 
przeciętny faktyczny wiek opuszczania 
rynku pracy do 2010 r. należałoby 
podnieść o 5 lat na poziomie UE (w 
stosunku do wieku 59,9 lat w 2001 r.). 
Państwa członkowskie powinny podjąć 
środki ukierunkowane na ochronę zdrowia, 
profilaktykę i promowanie zdrowego stylu 
życia w celu zmniejszenia obciążeń 

Należy stworzyć odpowiednie warunki 
ułatwiające podnoszenie poziomu 
zatrudnienia zarówno wśród osób 
podejmujących pracę po raz pierwszy, 
osób powracających do pracy po przerwie, 
jak i pragnących przedłużyć okres życia 
zawodowego. W kontekście podejścia 
flexicurity kluczowe znaczenie mają takie 
czynniki, jak jakość miejsc pracy, w tym 
wynagrodzenia i świadczenia, warunki 
pracy, dostęp do możliwości uczenia się 
przez całe życie i odpowiednie 
perspektywy zawodowe; ważne jest też 
wsparcie i zachęty pochodzące z systemów
opieki społecznej. Aby wspierać podejście 
do pracy zgodne z cyklem życia człowieka 
oraz propagować łączenie pracy z życiem 
rodzinnym, należy wprowadzić polityki 
służące lepszej opiece nad dziećmi. 
Dobrym założeniem zapewnienie do 2010 
r. opieki dla co najmniej 90 % dzieci w 
przedziale wiekowym od lat 3 do wieku 
rozpoczęcia obowiązku szkolnego oraz dla 
co najmniej 33 % dzieci w wieku poniżej 3 
lat. Wzrost średniej stopy zatrudnienia 
wśród rodziców, zwłaszcza 
wychowujących dzieci samotnie, wymaga 
przyjęcia środków wspierających rodziny. 
W szczególności państwa członkowskie 
powinny uwzględnić potrzeby rodziców 
samotnie wychowujących swoje dzieci,
rodzin wielodzietnych oraz rodzin 
opiekujących się osobami starszymi lub 
niepełnosprawnymi. Ponadto w celu 
przedłużenia życia zawodowego, 
przeciętny faktyczny wiek opuszczania 
rynku pracy do 2010 r. należałoby 
podnieść o 5 lat na poziomie UE (w 
stosunku do wieku 59,9 lat w 2001 r.). 
Państwa członkowskie powinny podjąć 
środki ukierunkowane na ochronę zdrowia, 
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finansowych związanych z chorobami, 
zwiększenia wydajności pracy i 
przedłużenia życia zawodowego.

profilaktykę i promowanie zdrowego stylu 
życia w celu zmniejszenia obciążeń 
finansowych związanych z chorobami, 
zwiększenia wydajności pracy i 
przedłużenia życia zawodowego.

Or. fr

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – akapit 18 –tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- ponawianie starań zmierzających do 
tworzenia ścieżek zatrudnienia dla 
młodzieży oraz zmniejszania bezrobocia 
wśród młodzieży, do czego wzywa 
Europejski pakt na rzecz młodzieży,

- ponawianie starań zmierzających do 
tworzenia ścieżek zatrudnienia dla 
młodzieży oraz zmniejszania bezrobocia 
wśród młodzieży, do czego wzywa 
Europejski pakt na rzecz młodzieży, przy 
jednoczesnym zwalczaniu dyskryminacji 
na tle płci,

Or. fr

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 18 –tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- nowoczesne systemy opieki społecznej, w 
tym emerytalny i opieki zdrowotnej, 
zapewniające ich dostosowanie do potrzeb 
społecznych, stabilność finansową i 
zdolność reagowania na zmieniające się 
potrzeby, tak aby wspierać aktywność 
zawodową i wydłużać okres życia 
zawodowego.

- nowoczesne systemy opieki społecznej, w 
tym emerytalny i opieki zdrowotnej, 
zapewniające ich dostosowanie do potrzeb 
społecznych, stabilność finansową i 
zdolność reagowania na zmieniające się 
potrzeby, tak aby wspierać aktywność 
zawodową oraz ekonomiczną niezależność
i wydłużać okres życia zawodowego.

Or. fr
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – wytyczna 19 –tiret trzecie

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, poprzez 
socjalną rewaloryzację sektorów.

Or. fr

Poprawka 12

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 
przestrzegania norm w zakresie równości 
szans;

Or. fr

Poprawka 13

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, 

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

szkolnictwa średniego i wyższego, 
obejmującego praktyki zawodowe i 
szkolenie w zakresie przedsiębiorczości, 
promując obecność kobiet wszędzie tam, 
gdzie jest ich za mało;

Or. fr

Poprawka 14

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 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, pracowników o 
niskich kwalifikacjach oraz tych, którzy 
tymczasowo opuścili rynek pracy w celu 
pogodzenia ich życia zawodowego z 
rodzinnym.

Or. fr
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