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6.6.2017 A8-0197/1 

Poprawka  1 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach 

ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

2016/2061(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że coraz większa 

indywidualna odpowiedzialność za decyzje 

dotyczące oszczędzania wiążąca się z 

różnymi zagrożeniami oznacza również, że 

poszczególne osoby muszą być jasno 

informowane o dostępnych opcjach i 

związanych z nim ryzykiem; mając na 

uwadze, że zarówno kobiety, jak i 

mężczyźni, ale zwłaszcza kobiety, 

potrzebują wsparcia w zakresie 

podniesienia poziomu ich wiedzy 

finansowej w celu umożliwienia im 

podejmowania świadomych decyzji 

dotyczących tego coraz bardziej 

skomplikowanego zagadnienia; 

H. mając na uwadze, że coraz większa 

indywidualna odpowiedzialność za decyzje 

dotyczące oszczędzania wiążąca się z 

różnymi zagrożeniami oznacza również, że 

poszczególne osoby muszą być jasno 

informowane o dostępnych opcjach i 

związanych z nim ryzykiem; mając na 

uwadze, że kryzys pokazał zależność 

prywatnych funduszy emerytalnych od 

zmian zachodzących na rynkach 

finansowych, co w wielu przypadkach 

może zagrozić emeryturom osób starszych, 

niekiedy niewystarczająco 

poinformowanych o konsekwencjach 

zawarcia umowy z tymi funduszami; 

mając na uwadze, że zarówno kobiety, jak 

i mężczyźni, ale zwłaszcza kobiety, 

potrzebują wsparcia w zakresie 

nieodpłatnego podniesienia poziomu ich 

wiedzy finansowej w celu umożliwienia im 

podejmowania świadomych decyzji 

dotyczących tego coraz bardziej 

skomplikowanego zagadnienia; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/2 

Poprawka  2 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach 

ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

2016/2061(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ha. mając na uwadze niezmiernie 

istotną rolę związków zawodowych i 

układów zbiorowych w zapewnieniu 

ochrony praw osób w podeszłym wieku; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/3 

Poprawka  3 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach 

ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

2016/2061(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw T a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ta. mając na uwadze, że ostatnie 

reformy systemów emerytalnych w 

państwach członkowskich podniosły wiek 

emerytalny, obniżyły poziom indeksacji 

przy waloryzacji emerytur, wzmocniły 

znaczenie czynników mających wpływ na 

stawkę, takich jak długość i ciągłość 

okresów składkowych uprawniających do 

świadczeń, wzmocniły rolę prywatnych 

systemów emerytalnych i przyczyniły się 

do pogłębienia zróżnicowania świadczeń 

emerytalnych ze względu na płeć; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/4 

Poprawka  4 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach 

ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

2016/2061(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw AF a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  AFa. mając na uwadze, że większe 

inwestycje w powszechny publiczny system 

opieki zdrowotnej, publiczna sieć usług 

społecznych oraz wysokiej jakości 

infrastruktura dla osób zależnych mogą 

pomóc w zapewnieniu korzystania z prawa 

do godnego życia na starość; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/5 

Poprawka  5 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach 

ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

2016/2061(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3a. podkreśla, że wysoka stopa 

bezrobocia w połączeniu ze skutkami 

kryzysu finansowego i gospodarczego 

skazały wiele rodzin na uzależnienie od 

jednego źródła dochodu, którym często 

jest emerytura osób w podeszłym wieku; 

jest przekonany, że społeczeństwo 

szanujące godność człowieka musi 

opierać się na zasadzie solidarności 

międzypokoleniowej; określa 

sprawiedliwość pokoleniową jako 

równomierny rozdział korzyści i obciążeń 

między pokoleniami; wyraża przekonanie, 

że prawdziwa współpraca pokoleń opiera 

się na solidarności i musi ją 

charakteryzować szacunek, 

odpowiedzialność i gotowość do opieki 

nad drugim człowiekiem, z zastrzeżeniem 

ostatecznej i głównej odpowiedzialności 

ponoszonej przez państwa członkowskie; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/6 

Poprawka  6 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach 

ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

2016/2061(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4a. uznaje również w tym względzie, że 

kluczowymi czynnikami w zapobieganiu 

zróżnicowaniu emerytur ze względu na 

płeć i jego zmniejszaniu jest dostęp kobiet 

do rynku pracy, zatrudnienie wysokiej 

jakości, wspieranie postępów kariery i 

lepsza równowaga między pracą a życiem 

prywatnym zarówno dla mężczyzn, jak i 

kobiet, oraz rozwiązanie problemu 

segregacji płciowej w obszarze kształcenia 

i zatrudnienia;  

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/7 

Poprawka  7 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach 

ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

2016/2061(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4b. przypomina o ważnej roli 

partnerów społecznych w dyskusjach nad 

kwestiami związanymi z płacą minimalną 

przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady 

pomocniczości; podkreśla ważną rolę 

związków zawodowych i układów 

zbiorowych w zapewnieniu osobom w 

podeszłym wieku dostępu do państwowych 

emerytur zgodnie z zasadami solidarności 

międzypokoleniowej i równości płci; 

podkreśla znaczenie uwzględniania 

partnerów społecznych w procesie 

podejmowania decyzji politycznych 

zmieniających główne aspekty prawne 

dotyczące warunków kwalifikujących do 

przyznania prawa do emerytury; wzywa 

UE i państwa członkowskie, by we 

współpracy z partnerami społecznymi i 

organizacjami działającymi na rzecz 

równouprawnienia płci określiły i 

wdrożyły strategie polityczne mające na 

celu wyeliminowanie różnic w 

wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn; 

wzywa państwa członkowskie, by w 

uzupełnieniu tych wysiłków regularnie 

przeprowadzały analizy wynagrodzeń; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/8 

Poprawka  8 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach 

ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

2016/2061(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4c. wzywa państwa członkowskie do 

wdrożenia zapewniających szacunek i 

zapobiegających ubóstwu środków dla 

pracowników, którym stan zdrowia nie 

pozwala pracować do osiągnięcia 

wymaganego prawem wieku 

emerytalnego; jest przekonany, że należy 

utrzymać wcześniejszą emeryturę dla 

pracowników, którzy narażeni są na 

ryzyko lub trudne warunki pracy; uważa, 

że podnoszenie stopy zatrudnienia dzięki 

wysokiej jakości miejscom pracy mogłoby 

pomóc znacząco ograniczyć przyszły 

wzrost liczby ludzi niezdolnych do pracy 

do momentu osiągnięcia wymaganego 

prawem wieku emerytalnego, a tym 

samym zmniejszyć obciążenia finansowe 

związane ze starzeniem się; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/9 

Poprawka  9 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach 

ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

2016/2061(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  4d. wyraża głębokie zaniepokojenie 

wpływem ukierunkowanych na politykę 

oszczędnościową zaleceń dla 

poszczególnych krajów na systemy 

emerytalne i na ich zrównoważony 

charakter oraz dostęp do emerytur 

opartych na składkach w coraz większej 

liczbie państw członkowskich, a także 

negatywnymi skutkami, jakie zalecenia te 

mają dla poziomów dochodów oraz dla 

transferów socjalnych niezbędnych do 

wyeliminowania ubóstwa i wykluczenia 

społecznego; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/10 

Poprawka  10 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach 

ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

2016/2061(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. apeluje do Komisji o 

przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu 

zaleceń dla poszczególnych krajów oraz 

zaleceń mających na celu zwalczanie 

przyczyn zróżnicowania emerytur ze 

względu na płeć zebranych w białej 

księdze z 2012 r. w sprawie emerytur na 

grupy w najtrudniejszej sytuacji, w 

szczególności kobiety, a także w celu 

opracowania formalnego wskaźnika 

dotyczącego zróżnicowania emerytur ze 

względu na płeć oraz o prowadzenie 

systematycznego monitorowania; apeluje o 

odpowiednią ocenę i monitorowanie, jaki 

wpływ na równouprawnienie płci mają 

zalecenia lub środki przyjęte do tej pory; 

wzywa Komisję do wspierania rozwoju 

danych statystycznych segregowanych 

według kryterium płci oraz badań 

naukowych w celu usprawnienia 

monitorowania i oceny skutków, jakie 

reformy emerytalne wywierają na dobrobyt 

i dobrostan kobiet; 

7. apeluje do Komisji o 

przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu 

zaleceń dla poszczególnych krajów oraz 

zaleceń mających na celu zwalczanie 

przyczyn zróżnicowania emerytur ze 

względu na płeć zebranych w białej 

księdze z 2012 r. w sprawie emerytur na 

grupy w najtrudniejszej sytuacji, w 

szczególności kobiety, a także w celu 

opracowania formalnego wskaźnika 

dotyczącego zróżnicowania emerytur ze 

względu na płeć oraz o prowadzenie 

systematycznego monitorowania; apeluje o 

odpowiednią ocenę i monitorowanie, jaki 

wpływ na równouprawnienie płci mają 

zalecenia lub środki przyjęte do tej pory; 

wzywa Komisję do uwzględniania 

wskaźnika zróżnicowania emerytur ze 

względu na płeć wśród wskaźników tabeli 

wyników oraz do wspierania rozwoju 

danych statystycznych segregowanych 

według kryterium płci oraz badań 

naukowych w celu usprawnienia 

monitorowania i oceny skutków, jakie 

reformy emerytalne wywierają na dobrobyt 

i dobrostan kobiet; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/11 

Poprawka  11 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach 

ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

2016/2061(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  13a. wzywa państwa członkowskie i 

Komisję do zapewnienia stosowania 

zasady niedyskryminacji i równości na 

rynku pracy i w dostępie do zatrudnienia, 

a w szczególności do przyjęcia środków 

ochrony socjalnej mających zapewnić, by 

wynagrodzenia i świadczenia socjalne 

kobiet, a także emerytury, były zgodne z 

zasadą równości wynagrodzeń dla 

pracowników płci męskiej i żeńskiej za 

taką samą pracę lub pracę takiej samej 

wartości; zwraca się do państw 

członkowskich o ustanowienie 

odpowiednich środków mających na celu 

zapobieganie łamaniu zasady równej 

płacy dla mężczyzn i kobiet za taką samą 

pracę lub pracę o takiej samej wartości; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/12 

Poprawka  12 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach 

ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

2016/2061(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  14a. wzywa państwa członkowskie do 

wdrożenia zaleceń Komisji dotyczących 

przejrzystości płac, opisów i klasyfikacji 

stanowisk pracy neutralnych pod 

względem płci oraz do przeniesienia 

ciężaru dowodu w przypadku 

rozstrzygania kwestii dyskryminacji ze 

względu na płeć w miejscu pracy; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/13 

Poprawka  13 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach 

ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

2016/2061(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  16a. uważa, że podniesienie płac w 

niskopłatnych sektorach, w których 

kobiety stanowią większość 

zatrudnionych, powinno być narzędziem 

zalecanym do realizacji tego celu; wzywa 

państwa członkowskie do przyjęcia 

środków służących rozszerzeniu systemu 

emerytalnego na pracowników 

nietypowych w takiej samej mierze, jak ma 

to miejsce w przypadku innych 

pracowników; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/14 

Poprawka  14 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach 

ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

2016/2061(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  20a. ponownie zwraca się do Komisji o 

przedstawienie wniosku dotyczącego 

dyrektywy w sprawie urlopów 

opiekuńczych, która zapewni opiekunom 

odpowiednie wynagrodzenie i ochronę 

socjalną, a także najlepszych praktyk w 

zakresie systemów uprawnień 

emerytalnych we wszystkich państwach 

członkowskich, aby unowocześnić ten 

instrument i upowszechnić go w całej UE, 

przyczyniając się w ten sposób do 

zmniejszania różnic w emeryturach 

mężczyzn i kobiet; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/15 

Poprawka  15 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

 

Sprawozdanie A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach 

ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

2016/2061(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  26a. apeluje do państw członkowskich o 

dopilnowanie, aby powstały przystępne 

cenowo, odpowiednie i wystarczające 

usługi publiczne wysokiej jakości; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/16 

Poprawka  16 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach 

ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

2016/2061(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  30a. ostrzega przed zagrożeniem, jakim 

dla równouprawnienia płci jest przejście z 

emerytur wypłacanych w ramach 

systemów zabezpieczenia społecznego na 

emerytury finansowe ze środków 

własnych, ponieważ osobiste emerytury 

opierają się na wpłacanych samodzielnie 

składkach i nie rekompensują okresów 

sprawowania opieki nad dziećmi i innymi 

członkami rodziny pozostającymi na 

utrzymaniu lub okresów bezrobocia, 

zwolnień chorobowych lub 

niepełnosprawności; wyraża ubolewanie, 

że reformy systemów emerytalnych 

łączące świadczenia społeczne ze 

wzrostem gospodarczym oraz sytuacją na 

rynku pracy i rynkach finansowych 

koncentrują się na aspektach 

makroekonomicznych, a nie na 

społecznym celu samych emerytur; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/17 

Poprawka  17 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach 

ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

2016/2061(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  33a. podkreśla, że różnice w średnim 

trwaniu życia kobiet i mężczyzn również 

mogą prowadzić, bezpośrednio lub 

pośrednio, do niekorzystnej sytuacji w 

zakresie świadczeń, szczególnie świadczeń 

emerytalnych; przyjmuje do wiadomości 

ogólną tendencję do zwracania się do 

państw członkowskich o stopniowe 

podwyższanie wieku emerytalnego, co 

uniemożliwia wymianę pokoleniową lub 

nie pozwala na osiągnięcie równowagi 

między życiem prywatnym i zawodowym, 

zwłaszcza że niskopłatną pracę częściej 

wykonują właśnie kobiety;  

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/18 

Poprawka  18 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach 

ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic 

2016/2061(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  34a. podkreśla, że wykorzystywanie 

czynnika stabilności, który wiąże rozwój 

emerytur ze średnim trwaniem życia oraz 

starzeniem się społeczeństwa, co może 

spowodować wzrost obciążenia 

finansowego publicznych systemów 

zabezpieczenia społecznego, można 

przezwyciężyć w drodze m.in. prowadzenia 

polityki gospodarczej wspierającej rozwój 

i zatrudnienie dzięki nowym inwestycjom 

publicznym oraz lepszej redystrybucji 

dochodu; 

Or. en 

 

 


