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Poprawka   1 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Umocowanie 1 (nowe) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 - uwzględniając art. 22 i 25 

Powszechnej deklaracji praw człowieka, 

Or. es 

Poprawka   2 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Umocowanie 2 (nowe) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 - uwzględniając art. 3 uwagi ogólnej 

nr 16 (2005) w sprawie równych praw 

mężczyzn i kobiet w zakresie korzystania z 

praw gospodarczych, społecznych i 

kulturalnych oraz art. 9 uwagi ogólnej nr 

19 w sprawie prawa do zabezpieczenia 

społecznego Komitetu Praw 

Gospodarczych, Społecznych i 

Kulturalnych, które zostały przyjęte 

podczas 39. sesji (Genewa, 5–23 listopada 

2007 r.),  

Or. es 

 

Poprawka   3 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Umocowanie 3 (nowe) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 - uwzględniając art. 4 ust. 2 i 3, art. 

12, 20 i 23 Europejskiej karty społecznej, 

Or. es 
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Poprawka   4 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Umocowanie 4 (nowe) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 - uwzględniając wnioski 

Europejskiego Komitetu Praw 

Społecznych z dnia 5 grudnia 2014 r. 

(XX-3/def/GRC/4/1/EN), 

Or. es 

 

Poprawka   5 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Umocowanie 5 (nowe) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 - uwzględniając art. 2 i art. 3 ust. 3 

Traktatu o Unii Europejskiej, w których 

zapisana jest podstawowa zasada 

równości mężczyzn i kobiet, 

Or. es 

 

Poprawka   6 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Umocowanie 6 (nowe) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 - uwzględniając art. 8 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 

23 Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej, w których zapisana jest 

podstawowa zasada równości kobiet i 
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mężczyzn, 

Or. es 

 

Poprawka   7 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

 Umocowanie 7 (nowe) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 - uwzględniając art. 151 i 153 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, 

Or. es 

 

Poprawka   8 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

 Umocowanie 8 (nowe) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 - uwzględniając konkluzje Rady ds. 

Zatrudnienia, Polityki Społecznej, 

Zdrowia i Ochrony Konsumentów przyjęte 

w czerwcu 2015 r., zatytułowane 

„Równość szans w wynagrodzeniu dla 

kobiet i mężczyzn: zlikwidowanie 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć”, 

Or. es 

 

Poprawka   9 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

 Umocowanie 9 (nowe) 
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Projekt opinii Poprawka 

 - uwzględniając art. 34 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej, 

Or. es 

 

Poprawka   10 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

 Umocowanie 10 (nowe) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 - uwzględniając europejski pakt na 

rzecz równości płci (2011–2020) przyjęty 

przez Radę dnia 7 marca 2011 r., 

Or. es 

 

Poprawka   11 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

 Umocowanie 11 (nowe) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 - uwzględniając dokument 

zatytułowany „Strategic engagement for 

gender equality 2016–2019” [Strategiczne 

zaangażowanie na rzecz 

równouprawnienia płci w latach 2016–

2019], w szczególności cel 3.2; 

Or. es 

 

Poprawka   12 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

 Umocowanie 12 (nowe) 
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Projekt opinii Poprawka 

 - uwzględniając badanie 

Parlamentu Europejskiego zatytułowane 

„The gender pension gap: differences 

between mothers and women without 

children” [Zróżnicowanie emerytur ze 

względu na płeć: różnice między matkami 

a kobietami nieposiadającymi dzieci] 

(2016) i badanie Komisji Europejskiej 

zatytułowane „The Gender Gap in 

Pensions in the EU” [Zróżnicowanie 

emerytur ze względu na płeć w UE] 

(2013); 

Or. es 

 

Poprawka   13 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

 Umocowanie 13 (nowe) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 - uwzględniając art. 3 i 9 

Międzynarodowego paktu praw 

gospodarczych, społecznych i 

kulturalnych, 

Or. es 

 

Poprawka   14 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw A (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 A.  mając na uwadze, że według 

szacunków w 2014 r. zróżnicowanie 

świadczeń emerytalnych ze względu na 

płeć w UE wyniosło około 38 %, przy czym 
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dysproporcje różniły się znacznie w 

zależności od państwa członkowskiego i w 

Estonii wyniosły 3,7 %, a na Cyprze 48,8 

%; 

Or. es 

 

Poprawka   15 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw B (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 B.  mając na uwadze, że między 

państwami członkowskimi istnieją 

znaczne różnice pod względem odsetka 

populacji otrzymującego świadczenia 

emerytalne, który w 2012 r. wyniósł 11 % 

na Cyprze i 25 % w Belgi, podczas gdy w 

państwach takich jak Hiszpania, Irlandia 

i Malta tylko 10 % lub mniej kobiet 

otrzymuje takie świadczenie; 

Or. es 

 

Poprawka   16 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw C (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 C.  mając na uwadze, że obniżanie i 

zamrażanie emerytur zwiększa zagrożenie 

ubóstwem osób w podeszłym wieku, 

szczególnie w przypadku kobiet; mając na 

uwadze, że udział kobiet w podeszłym 

wieku zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym w 2014 r. 

wyniósł 20,2 %, podczas gdy w przypadku 

mężczyzn było to 14,6 %, a w 2050 r. 

odsetek osób powyżej 75 roku życia 
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zagrożonych ubóstwem może wynieść 30 

% w większości państw członkowskich; 

Or. es 

 

Poprawka   17 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw D (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 D.  mając na uwadze, że osoby 

powyżej 65 roku życia dysponują 

dochodem zbliżonym do 94 % średniego 

dochodu ludności ogółem; lecz około 22 

% kobiet w wieku ponad 65 lat znajduje 

się poniżej progu zagrożenia ubóstwem; 

Or. es 

 

Poprawka   18 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw E (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 E.  mając na uwadze, że 

wprowadzenie państwowej emerytury 

minimalnej powyżej progu ubóstwa dla 

osób w wieku emerytalnym, niepowiązanej 

z okresem pracy zawodowej, jest 

koniecznym krokiem, który przyniesie 

korzyści przede wszystkim kobietom, i 

powinno nastąpić w wyniku zmiany 

podejścia państw Unii prowadzącego do 

uniezależnienia prawa do świadczeń 

emerytalnych od życia zawodowego; 

Or. es 
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Poprawka   19 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw F (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 F.  mając na uwadze, że obecnie 

dostęp do godnej emerytury jest 

uzależniony od wielu czynników, takich 

jak między innymi wysokość dochodów 

osiąganych przez całe życie, rodzaj umowy 

o pracę, tymczasowość zatrudnienia, 

segregacja rynku pracy, uczestnictwo w 

rynku i dostęp do zatrudnienia, przerwy w 

karierze zawodowej ze względu na opiekę i 

średnie dalsze trwanie życia, a te czynniki 

wpływają bardziej niekorzystnie na 

kobiety niż na mężczyzn; 

Or. es 

 

Poprawka   20 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw G (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 G.  mając na uwadze, że prawo do 

świadczeń emerytalnych powinno być 

prawem jednostki, a nie prawem 

pochodnym, aby zapewnić wszystkim 

osobom niezależność finansową, 

ograniczyć czynniki zniechęcające do 

podjęcia legalnego zatrudnienia oraz 

zmniejszyć stereotypy związane z płcią; 

Or. es 

 

Poprawka   21 

Tania González Peñas 
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Projekt opinii 

Motyw H (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 H.  mając na uwadze, że osoby 

zatrudnione w oparciu o umowę o pracę w 

niepełnym wymiarze czasu, głównie 

kobiety (32 % w porównaniu z 8,2 % 

mężczyzn), mogły nie mieć wpływu na 

wybór tej formy zatrudnienia lub 

zdecydowały się na ten rodzaj umowy, by 

pogodzić życie rodzinne z życiem 

zawodowym lub zająć się opieką, i w wielu 

przypadkach przekłada się to na niższe 

emerytury; 

Or. es 

 

Poprawka   22 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw I (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 I.  mając na uwadze, że niepewność 

zatrudnienia i segregacja rynku pracy 

utrudniają osiągnięcie równości i 

solidarności społecznej dla osób w 

podeszłym wieku; 

Or. es 

 

Poprawka   23 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw J (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 J.  mając na uwadze, że uznanie 

sprawowania opieki nad dziećmi lub 
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innymi członkami rodziny przez kobiety i 

mężczyzn za okresy składkowe może 

ograniczyć negatywny wpływ przerw 

spowodowanych opieką, zdobywaniem 

kwalifikacji lub bezrobociem na wysokość 

emerytur i że wskazane jest rozszerzanie i 

wspieranie takich systemów we wszystkich 

państwach członkowskich; 

Or. es 

 

Poprawka   24 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw K (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 K.  mając na uwadze, że okresy 

traktowane jako równorzędne z okresami 

składkowymi powinny mieć zastosowanie 

we wszystkich formach zatrudnienia 

pracowników najemnych oraz w 

przypadku osób prowadzących działalność 

na własny rachunek; 

  

Or. es 

 

Poprawka   25 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw L (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 L.  mając na uwadze, że w szczególnie 

trudnej sytuacji są rodziny niepełne; 

mając na uwadze, że stanowią one 10 % 

wszystkich rodzin z małoletnimi dziećmi 

na utrzymaniu i 50 % z nich jest 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, co dwukrotnie przewyższa 
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wskaźnik dla ogółu populacji; 

  

Or. es 

 

Poprawka   26 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw M (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 M.  mając na uwadze, że z powodu 

wysokiej stopy bezrobocia wiele rodzin jest 

uzależnionych od jednego źródła dochodu, 

którym często jest emerytura osób w 

podeszłym wieku, głównie babek 

samodzielnie utrzymujących trzy 

pokolenia; 

Or. es 

 

Poprawka   27 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw N (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 N.  mając na uwadze, że prowadzenie 

polityki ukierunkowanej na podnoszenie 

poziomu wartościowego zatrudnienia w 

grupach najbardziej zagrożonych 

bezrobociem, czyli wśród kobiet, osób 

młodych, niepełnosprawnych, po 55 roku 

życia, długotrwale bezrobotnych oraz 

imigrantów, może pomóc w utrzymaniu 

stabilność systemu emerytalnego i 

zmniejszyć wskaźnik obciążenia systemów 

publicznych; 

Or. es 
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Poprawka   28 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw O (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 O.  mając na uwadze, że obecnie 

dostęp do godnej emerytury jest 

uzależniony od wielu czynników, takich 

jak między innymi wysokość dochodów 

osiąganych przez całe życie, rodzaj umowy 

o pracę, tymczasowość zatrudnienia, 

segregacja rynku pracy, uczestnictwo w 

rynku i dostęp do zatrudnienia, przerwy w 

karierze zawodowej ze względu na opiekę 

czy średnie dalsze trwanie życia, a te 

czynniki wpływają bardziej niekorzystnie 

na kobiety niż na mężczyzn; 

Or. es 

 

Poprawka   29 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw P (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 P.  mając na uwadze, że obniżanie i 

zamrażanie emerytur zwiększa zagrożenie 

ubóstwem osób w podeszłym wieku, 

szczególnie kobiet; mając na uwadze, że 

udział kobiet w podeszłym wieku 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym w 2014 r. wyniósł 20,2 %, 

podczas gdy w przypadku mężczyzn było to 

14,6 %, a w 2050 r.[1] odsetek osób 

powyżej 75 roku życia zagrożonych 

ubóstwem może wynieść 30 % w 

większości państw członkowskich; 

Or. es 
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Poprawka   30 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw Q (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 Q.  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; 

Or. es 

 

Poprawka   31 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw R (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 R.  mając na uwadze, że w przypadku 

reform systemów emerytalnych zebranych 

w białej księdze w sprawie emerytur 

Komisji Europejskiej z 2012 r. nie 

przeprowadzono ocen ex ante i ex post 

wpływu płci na emerytury, co wskazuje na 

występujące w Unii braki w efektywnym 

stosowaniu zasad równouprawnienia płci 

we wszystkich dziedzinach; 

Or. es 

 

Poprawka   32 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 
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Motyw S (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 S.  mając na uwadze niezmiernie 

istotną rolę związków zawodowych oraz 

potrzebę wzmocnienia znaczenia 

negocjacji zbiorowych w zapewnieniu 

ochrony praw osób w podeszłym wieku; 

Or. es 

 

Poprawka   33 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw T (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 T.  mając na uwadze, że aby 

umożliwić korzystanie z prawa do 

godnego życia na starość, należy 

zwiększyć inwestycje, które zapewnią 

rozwój powszechnego i bezpłatnego 

systemu opieki zdrowotnej, publicznej 

sieci usług społecznych oraz 

infrastruktury opieki długoterminowej o 

wysokiej jakości; 

Or. es 

 

Poprawka   34 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw U (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 U.  mając na uwadze, że stabilność 

systemów emerytalnych powinna opierać 

się głównie na wpływach ze składek na 

ubezpieczenie społeczne, które można 

jednak wzmocnić wykorzystując 
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opodatkowanie progresywne, aby 

zwiększyć wypłacalność i rentowność 

publicznych funduszy emerytalnych; 

Or. es 

 

Poprawka   35 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw V (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 V.  mając na uwadze, że Europejska 

karta społeczna w art. 4 ust. 1 dotyczącym 

prawa do godziwego wynagrodzenia 

stanowi, że „w celu zapewnienia 

skutecznego wykonywania prawa do 

sprawiedliwego wynagrodzenia, 

umawiające się Strony zobowiązują się: 

uznać prawo pracowników do takiego 

wynagrodzenia, które zapewni im i ich 

rodzinom godziwy poziom życia”, a we 

wnioskach z dnia 5 grudnia 2014 r. (XX-

3/def/GRC/4/1/EN) Europejski Komitet 

Praw Społecznych stwierdził, że „w celu 

zapewnienia godnego poziomu życia w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 Europejskiej karty 

społecznej z 1961 r., wynagrodzenie 

powinno przewyższać próg minimalny, w 

wysokości 60 % średniego wynagrodzenia 

netto”; 

Or. es 

 

Poprawka   36 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw W (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 W.  mając na uwadze, że w art. 151 



 

PE589.439v01-00 18/113 AM\1105278PL.docx 

PL 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej uznaje się, że celem UE jest 

osiągnięcie odpowiedniej ochrony 

socjalnej, dlatego UE powinna wspierać 

państwa przez wydawanie zaleceń 

prowadzących do poprawy ochrony osób 

starszych, które ze względu na wiek lub 

osobistą sytuację mają prawo do 

emerytury; 

Or. es 

 

Poprawka   37 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Motyw X (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 X. mając na uwadze, że plany 

usprawnień i reformy rynku pracy 

przeprowadzane w państwach 

członkowskich, które wynikają w dużej 

mierze z zaleceń dla poszczególnych 

krajów przyjętych w ramach 

europejskiego semestru, zaostrzyły 

czynniki uniemożliwiające dostęp do 

godnej emerytury, takie jak niepewność 

zatrudnienia, nietypowe umowy, 

tymczasowość zatrudnienia, segregacja 

rynku pracy, zjawisko szklanego sufitu, 

niemożliwość pogodzenia życia osobistego 

i zawodowego, nierówne lub niepłatne w 

całości urlopy macierzyńskie i ojcowskie, 

wydłużenie stażu pracy uprawniającego 

do emerytury, podwyższenie wieku 

emerytalnego lub promowanie 

prywatnych systemów emerytalnych; 

Or. es 

 

Poprawka   38 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 
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Projekt opinii 

Motyw A (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 A. mając na uwadze ostatnie reformy 

systemów emerytalnych w państwach 

członkowskich, w ramach których 

podniesiono wiek emerytalny; obniżono 

poziom indeksacji przy waloryzacji 

emerytur; wzmocniono znaczenie 

czynników mających wpływ na stawkę, 

takich jak długość i ciągłość okresów 

składkowych uprawniających do 

świadczeń; wzmocniono rolę prywatnych 

systemów emerytalnych; co doprowadziło 

do pogłębienia zróżnicowania świadczeń 

emerytalnych ze względu na płeć; 

Or. es 

 

Poprawka   39 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Elena Gentile, 

Javi López, Brando Benifei, Jutta Steinruck, Siôn Simon, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Motyw A (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 A.  mając na uwadze, że różnice w 

zatrudnieniu, płacach i emeryturach 

związane z płcią, nadreprezentacja kobiet 

na niepewnych stanowiskach pracy1a 

oraz na stanowiskach, na których 

zmuszane są one do pracy w niepełnym 

wymiarze godzin, a także przerwy w 

karierach kobiet ze względu na opiekę nad 

dziećmi lub innymi osobami będącymi na 

ich utrzymaniu przyczyniają się do 

sytuacji, w których kobiety są szczególnie 

dotknięte lub zagrożone ubóstwem; 

 _________________ 

 1a Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 

dnia 19 października 2010 r. w sprawie 

kobiet w niepewnej sytuacji zawodowej 
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(Dz.U. C 70E z 8.3.2012, s. 1). 

Or. en 

 

Poprawka   40 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Elena Gentile, 

Javi López, Brando Benifei, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Motyw A a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 Aa.  mając na uwadze, że pomimo 

obowiązywania przepisów UE i zaleceń 

dotyczących „miękkiego prawa” postępy w 

tej dziedzinie są niezwykle ograniczone; 

mając na uwadze, że dumping socjalny 

zaostrza tę sytuację, wraz z różnicami w 

płacach kobiet i mężczyzn, co prowadzi do 

różnic w emeryturach kobiet i mężczyzn i 

sprawia, że starsze kobiety są bardziej 

zagrożone ubóstwem niż starsi mężczyźni; 

Or. en 

 

Poprawka   41 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Elena Gentile, 

Javi López, Brando Benifei 

 

Projekt opinii 

Motyw A b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 Ab.  mając na uwadze, że powszechne, 

uzależnione od miejsca pobytu lub 

zryczałtowane emerytury minimalne 

indeksowane w stosunku do wynagrodzeń 

wydają się szczególnie sprzyjać 

równouprawnieniu płci, ponieważ 

polegają one na wypłacaniu pełnej kwoty 

bazowej emerytury niezależnie od 

poprzedniego statusu zatrudnienia i 

sytuacji rodzinnej; 
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Or. en 

 

Poprawka   42 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, Javi López, Brando 

Benifei, Jutta Steinruck 

 

Projekt opinii 

Motyw A c (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 Ac.  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 zwłaszcza kobiety potrzebują 

wsparcia w zakresie podniesienia poziomu 

ich wiedzy finansowej w celu 

umożliwienia im podejmowania 

świadomych decyzji dotyczących coraz 

bardziej skomplikowanego zagadnienia; 

Or. en 

 

Poprawka   43 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Elena Gentile, 

Javi López, Brando Benifei, Jutta Steinruck, Siôn Simon, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Motyw A d (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 Ad.  mając na uwadze, że w 2015 r. 

kobiety nadal otrzymywały za godzinę tej 

samej pracy wynagrodzenie średnio o 

16 % niższe niż mężczyźni; mając na 

uwadze, że różnice w płacach kobiet i 

mężczyzn często sprawiają, że kobiety 

otrzymują niższe emerytury niż mężczyźni 

oraz że po przejściu na emeryturę kobiety 

są częściej zagrożone ubóstwem; oraz 
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mając na uwadze, że w UE emerytury 

kobiet są niższe od emerytur mężczyzn 

średnio o 39 %; 

Or. en 

 

Poprawka   44 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Danuta Jazłowiecka 

 

Projekt opinii 

Ustęp -1 (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 -1. podkreśla, że rosnący poziom 

zatrudnienia kobiet jest istotnym 

elementem warunkującym 

wyeliminowanie zróżnicowania emerytur 

ze względu na płeć (40,2 %) wynikającego 

z nawarstwiających się niedogodności, 

których doświadczają kobiety na rynku 

pracy w swoim życiu, takich jak 

przerwane i krótsze kariery zawodowe ze 

względu na niewystarczające środki 

umożliwiające pogodzenie życia 

rodzinnego z życiem zawodowym, a także 

zróżnicowanie wynagrodzenia; 

Or. en 

 

Poprawka   45 

Csaba Sógor 

 

Projekt opinii 

Ustęp -1 (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 -1. przypomina, że prawo osób w 

podeszłym wieku do godnego i 

niezależnego życia zapisane jest w art. 25 

Karty praw podstawowych; 

Or. en 



 

AM\1105278PL.docx 23/113 PE589.439v01-00 

 PL 

 

Poprawka   46 

Terry Reintke 

 

Projekt opinii 

Ustęp -1 (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 -1. wyraża pogląd, że 

równouprawnienie płci, ponieważ 

zwiększa dobrobyt ekonomiczny i 

społeczny, przynosi korzyści nie tylko 

kobietom, ale również całemu 

społeczeństwu; 

Or. en 

 

Poprawka   47 

Thomas Mann 

 

Projekt opinii 

Ustęp -1 (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 -1. jest przekonany, że społeczeństwo 

szanujące godność człowieka opiera się na 

zasadzie solidarności 

międzypokoleniowej; 

Or. de 

 

Poprawka   48 

Terry Reintke 

 

Projekt opinii 

Ustęp -1 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 -1a. wyraża ubolewanie z powodu 

wynoszącej 39 % różnicy w emeryturach 

ze względu na płeć, co stanowi ponad 
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dwukrotność różnicy w wynagrodzeniach 

kobiet i mężczyzn, wynoszącej 16 %, co 

odzwierciedla trwające przez całe życie 

konsekwencje i skutki, które nierówności 

na rynku pracy powodują dla praw kobiet; 

Or. en 

 

Poprawka   49 

Sven Schulze 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 

 

Projekt opinii Poprawka 

1. przyznaje, że wprowadzenie zasady 

równego wynagrodzenia za tę samą pracę 

i pracę o takiej samej wartości jest 

kluczowe, aby zmniejszyć luki płacowe i 

emerytalne, a także wyeliminować ryzyko 

ubóstwa; 

1. przyznaje, że często powodem 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć jest mające różną długość i 

intensywność uczestnictwo mężczyzn i 

kobiet w rynku pracy; stwierdza ponadto, 

że więcej młodych i posiadających lepsze 

wykształcenie kobiet uczestniczy dzisiaj w 

rynku pracy; 

Or. de 

 

Poprawka   50 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 

 

Projekt opinii Poprawka 

1. przyznaje, że wprowadzenie zasady 

równego wynagrodzenia za tę samą pracę i 

pracę o takiej samej wartości jest 

kluczowe, aby zmniejszyć luki płacowe i 

emerytalne, a także wyeliminować ryzyko 
ubóstwa; 

1. przypomina, że zgodnie z art. 157 

TFUE państwa członkowskie zapewniają 

„stosowanie zasady równości 

wynagrodzeń dla pracowników płci 

męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub 

pracę takiej samej wartości” oraz że ma to 

kluczowe znaczenie dla zmniejszenia luk 

płacowych i emerytalnych oraz 

wyeliminowania ryzyka ubóstwa wśród 

kobiet; 
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Or. en 

 

Poprawka   51 

Csaba Sógor 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 

 

Projekt opinii Poprawka 

1. przyznaje, że wprowadzenie zasady 

równego wynagrodzenia za tę samą pracę 

i pracę o takiej samej wartości jest 

kluczowe, aby zmniejszyć luki płacowe i 

emerytalne, a także wyeliminować ryzyko 

ubóstwa; 

1. przyznaje, że zapewnienie 

równouprawnienia płci pod względem 

wynagrodzeń i rozwoju kariery zawodowej 
jest kluczowe, aby zmniejszyć luki 

płacowe i emerytalne, a także 

wyeliminować ryzyko ubóstwa; 

Or. en 

 

Poprawka   52 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 

 

Projekt opinii Poprawka 

1. przyznaje, że wprowadzenie zasady 

równego wynagrodzenia za tę samą pracę i 

pracę o takiej samej wartości jest 

kluczowe, aby zmniejszyć luki płacowe i 

emerytalne, a także wyeliminować ryzyko 

ubóstwa;  

1. przyznaje, że równość kobiet i 

mężczyzn w dziedzinie pracy zarobkowej 

oraz wprowadzenie zasady równego 

wynagrodzenia za tę samą pracę i pracę 

zarobkową o równoważnej wartości są 

kluczowe, aby zmniejszyć luki płacowe i 

emerytalne, a ich celem jest eliminacja 

ryzyka ubóstwa; 

Or. es 

 

Poprawka   53 

Terry Reintke 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 
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Projekt opinii Poprawka 

1. przyznaje, że wprowadzenie zasady 

równego wynagrodzenia za tę samą pracę i 

pracę o takiej samej wartości jest 

kluczowe, aby zmniejszyć luki płacowe i 

emerytalne, a także wyeliminować ryzyko 

ubóstwa; 

1. podkreśla, że należy zapewnić 

równouprawnienie płci we wszystkich 

obszarach, w tym w zakresie dostępu do 

wysokiej jakości zatrudnienia, rozwoju 

kariery zawodowej oraz godzenia pracy z 

życiem prywatnym; przyznaje, że 

wprowadzenie i propagowanie zasady 

równego wynagrodzenia za tę samą pracę i 

pracę o takiej samej wartości jest 

kluczowe, aby zmniejszyć luki płacowe i 

emerytalne, a także wyeliminować ryzyko 

ubóstwa; 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 

 

Poprawka   54 

Marian Harkin, Yana Toom, Ivo Vajgl 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 

 

Projekt opinii Poprawka 

1. przyznaje, że wprowadzenie zasady 

równego wynagrodzenia za tę samą pracę i 

pracę o takiej samej wartości jest 

kluczowe, aby zmniejszyć luki płacowe i 

emerytalne, a także wyeliminować ryzyko 

ubóstwa; 

1. przyznaje, że wprowadzenie zasady 

równego wynagrodzenia za tę samą pracę i 

pracę o takiej samej wartości jest 

kluczowe, aby zmniejszyć luki płacowe i 

emerytalne, a także wyeliminować ryzyko 

ubóstwa; uznaje również w tym względzie, 

że kluczem do zapobiegania 

zróżnicowaniu emerytur ze względu na 

płeć i do jego zmniejszania jest dostęp 

kobiet do rynku pracy, lepsza równowaga 

między pracą a życiem prywatnym 
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zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, oraz 

rozwiązanie problemu segregacji płciowej 

w obszarze kształcenia i zatrudnienia; 

Or. en 

 

Poprawka   55 

Notis Marias 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 

 

Projekt opinii Poprawka 

1. przyznaje, że wprowadzenie zasady 

równego wynagrodzenia za tę samą pracę i 

pracę o takiej samej wartości jest 

kluczowe, aby zmniejszyć luki płacowe i 

emerytalne, a także wyeliminować ryzyko 

ubóstwa; 

1. wskazuje, że wprowadzenie zasady 

równego wynagrodzenia za tę samą pracę i 

pracę o takiej samej wartości jest 

kluczowe, aby zmniejszyć ogromne 

rozbieżności płacowe i emerytalne między 

mężczyznami a kobietami, a także 

wyeliminować ryzyko ubóstwa; 

Or. el 

 

Poprawka   56 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 

 

Projekt opinii Poprawka 

1. przyznaje, że wprowadzenie zasady 

równego wynagrodzenia za tę samą pracę i 

pracę o takiej samej wartości jest 

kluczowe, aby zmniejszyć luki płacowe i 

emerytalne, a także wyeliminować ryzyko 

ubóstwa; 

1. przyznaje, że wprowadzenie zasady 

równego wynagrodzenia za tę samą pracę i 

pracę o takiej samej wartości stanowi 

mechanizm pozwalający zmniejszyć luki 

płacowe i emerytalne, a także 

wyeliminować ryzyko ubóstwa; 

Or. pt 

 

Poprawka   57 

Eleftherios Synadinos 



 

PE589.439v01-00 28/113 AM\1105278PL.docx 

PL 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 

 

Projekt opinii Poprawka 

1. przyznaje, że wprowadzenie zasady 

równego wynagrodzenia za tę samą pracę i 

pracę o takiej samej wartości jest 

kluczowe, aby zmniejszyć luki płacowe i 

emerytalne, a także wyeliminować ryzyko 

ubóstwa; 

1. przyznaje, że wprowadzenie zasady 

równego wynagrodzenia za tę samą pracę i 

pracę o takiej samej wartości jest 

kluczowe, aby zmniejszyć luki płacowe i 

emerytalne, a także wyeliminować 

nierówności i ryzyko ubóstwa; 

Or. el 

 

Poprawka   58 

Thomas Mann 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1a. określa sprawiedliwość pokoleniową 

jako równomierny rozdział korzyści i 

obciążeń między pokoleniami; wyraża 

przekonanie, że dobrze funkcjonujące 

współistnienie pokoleń opiera się na 

solidarności i musi je charakteryzować 

szacunek, odpowiedzialność i ofiarność; 

Or. de 

 

Poprawka   59 

Terry Reintke 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1a. wyraża ubolewanie, że w wielu 

państwach członkowskich nie przysługuje 

prawo do łatwo dostępnej, przystępnej 

cenowo i charakteryzującej się wysoką 
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jakością opieki nad dziećmi oraz opieki 

długoterminowej, w związku z czym wiele 

kobiet zmuszonych jest do skracania 

swojego czasu pracy, aby zająć się 

dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i 

innymi osobami pozostającymi na ich 

utrzymaniu; podkreśla konieczność 

dopilnowania równego traktowania kobiet 

i mężczyzn w odniesieniu do 

otrzymywanych wynagrodzeń i kariery 

zawodowej przez wyeliminowanie 

nierówności między kobietami i 

mężczyznami w zakresie odpłatnej i 

nieodpłatnej pracy oraz konieczność 

propagowania równego podziału 

obowiązków, kosztów i zadań 

opiekuńczych; zwraca uwagę w tym 

kontekście na potrzebę zapewnienia 

powszechnego dostępu do wysokiej jakości 

usług (socjalnych) świadczonych w 

interesie ogólnym oraz na potrzebę 

przedstawienia konkretnych propozycji 

umożliwiających lepsze godzenie pracy z 

życiem prywatnym; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie do zwiększenia 

wsparcia na rzecz opieki nad dziećmi oraz 

do wprowadzenia celów zbliżonych do 

celów barcelońskich w zakresie 

dostępności wysokiej jakości usług opieki 

długoterminowej; 

Or. en 

 

Poprawka   60 

Csaba Sógor 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1a. podkreśla fakt, że zróżnicowanie 

emerytur ze względu na płeć jest 

zjawiskiem złożonym, które wykracza poza 

struktury systemów emerytalnych i jest 

zakorzenione w powiązanych z płcią 

różnicach na rynku pracy, takich jak 
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nierównomierny udział kobiet i mężczyzn 

w rynku pracy, nieuznawanie nieodpłatnej 

pracy świadczonej przez opiekunów 

nieformalnych lub brak usług 

publicznych zapewniających opiekę nad 

dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i 

osobami w podeszłym wieku itp.; wzywa w 

związku z tym Komisję i państwa 

członkowskie do podjęcia działań 

wymierzonych w źródłowe przyczyny 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć przez wspieranie aktywności kobiet 

na rynku pracy, do inwestowania w 

przystępne cenowo i łatwo dostępne 

systemy opieki oraz do uwzględniania 

okresów sprawowania opieki przy 

obliczaniu uprawnień do ochrony 

socjalnej; 

Or. en 

 

Poprawka   61 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Elena Gentile, 

Javi López, Brando Benifei, Jutta Steinruck, Siôn Simon, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1a. wzywa państwa członkowskie i 

Komisję do podjęcia działań 

zmierzających do wyeliminowania 

wszelkich form wielokrotnej 

dyskryminacji ze względu na płeć, 

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 równe 

wynagrodzeniom i emeryturom mężczyzn 

mających takie same doświadczenie oraz 

wykonujących taką samą pracę lub pracę 

o takiej samej wartości; 
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Or. en 

 

Poprawka   62 

Yana Toom, Marian Harkin, Ivo Vajgl 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1a. zauważa, że politykę emerytalną 

należy łączyć z odpowiednią polityką 

pracy i polityką aktywnego starzenia się w 

celu zmniejszenia zróżnicowania 

wynagrodzenia i emerytur ze względu na 

płeć; podkreśla w tym kontekście 

szczególnie trudną sytuację kobiet i 

mężczyzn należących do mniejszości 

rasowych, etnicznych, religijnych i 

językowych; podkreśla znaczenie walki ze 

stereotypami płci w zatrudnieniu; 

Or. en 

 

Poprawka   63 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1a. wzywa do wspierania planów i 

polityki równości szans i niedyskryminacji 

w dostępie do zatrudnienia, zdobywaniu 

kwalifikacji i rozwoju kariery zawodowej 

kobiet w przedsiębiorstwach europejskich, 

aby zwalczyć segregację zawodową i 

edukacyjną, a także zlikwidować zjawisko 

szklanego sufitu; 

Or. es 
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Poprawka   64 

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1a. zwraca się do państw 

członkowskich o ustanowienie 

odpowiednich sankcji mających na celu 

zapobieganie łamaniu zasady równej 

płacy za taką samą pracę lub pracę o 

takiej samej wartości; 

Or. it 

 

Poprawka   65 

Sven Schulze 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1a. mając na uwadze, że 

zróżnicowanie emerytur ze względu na 

płeć było dotąd mało widoczne w debacie 

publicznej; 

Or. de 

 

Poprawka   66 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Elena Gentile, 

Javi López, Brando Benifei, Jutta Steinruck, Siôn Simon, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1b. wzywa Komisję do pełnego 

wdrożenia dyrektywy 2006/54/WE w 

sprawie wprowadzenia w życie zasady 

równości szans oraz równego traktowania 
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kobiet i mężczyzn w dziedzinie 

zatrudnienia i pracy, oraz do dokonania 

przeglądu tej dyrektywy tak, aby zawrzeć 

w niej obowiązkowy wymóg, zgodnie z 

którym przedsiębiorstwa będą musiały 

opracować środki lub plany dotyczące 

równości płci, w tym działania służące 

desegregacji, rozwojowi systemów płac i 

środków wspierających kariery zawodowe 

kobiet; 

Or. en 

 

Poprawka   67 

Sven Schulze 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1b. mając na uwadze, że prawie nie 

ma dostępnych wiarygodnych danych 

statystycznych z państw członkowskich na 

temat zróżnicowania emerytur ze względu 

na płeć; 

Or. de 

 

Poprawka   68 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, Javi López, Brando 

Benifei, Jutta Steinruck, Siôn Simon, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 c (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1c. wzywa państwa członkowskie do 

zreformowania systemów emerytalnych 

tak, aby zawsze zapewniały one wszystkim 

odpowiednie emerytury, z myślą o 

likwidacji zróżnicowania emerytur; 

uważa, że instrumenty służące 

niwelowaniu zróżnicowania emerytur 
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powinny obejmować dostosowanie 

systemów emerytalnych, by zapewniały 

one równość kobiet i mężczyzn, 

dostosowanie systemu kształcenia, 

planowanie kariery, zwiększenie 

równowagi między życiem zawodowym a 

prywatnym, inwestowanie w opiekę nad 

dziećmi i osobami w podeszłym wieku, 

ustanowienie przepisów dotyczących 

zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy 

uwzględniających zróżnicowane ze 

względu na płeć ryzyko zawodowe oraz 

zagrożenia psychospołeczne, 

inwestowanie w publiczne służby 

zatrudnienia, które będą w stanie 

pokierować kobiety w każdym wieku 

podczas ich poszukiwań zatrudnienia, 

wprowadzenie elastycznych zasad 

przechodzenia z okresu aktywności 

zawodowej w okres emerytalny oraz 

zaliczania okresów sprawowania opieki do 

okresów składkowych; 

Or. en 

 

Poprawka   69 

Sven Schulze 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 c (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1c. mając na uwadze, że w dyskusji o 

zróżnicowaniu emerytur ze względu na 

płeć pewną rolę odgrywają również 

indywidualne decyzje lub uzgodnienia, na 

przykład między małżonkami lub w 

rodzinie; 

Or. de 

 

Poprawka   70 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, Javi López, Brando 

Benifei, Jutta Steinruck, Siôn Simon, Sergio Gutiérrez Prieto 
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Projekt opinii 

Ustęp 1 d (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1d. zauważa, że kobiety częściej niż 

mężczyźni są poszkodowane finansowo, 

ponieważ to zwykle one przerywają 

kariery zawodowe, a ponadto kobiety 

częściej wkładają ogromny wysiłek w 

zgromadzenie wystarczających środków w 

ramach prywatnych i publicznych 

systemów emerytalnych ze względu na 

zróżnicowanie wynagrodzenia, niepewną 

formę zatrudnienia i niskopłatną pracę, 

pracę w niepełnym wymiarze czasu oraz 

nietypowe umowy, świadczenie 

nieodpłatnej opieki oraz wykluczenie z 

rynku pracy przez długie okresy w ich 

życiu; podkreśla znaczenie, jakie ma 

zwalczanie dyskryminacji pośredniej w 

systemach emerytalnych, nie tylko w 

programach pracowniczych, ale również 

w odniesieniu do praktyk w ustawowych 

systemach emerytalnych; 

Or. en 

 

Poprawka   71 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, Javi López, Brando 

Benifei, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 e (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1e. ostrzega przed zagrożeniami, 

jakimi dla równouprawnienia płci są 

przejścia z emerytur wypłacanych w 

ramach systemów zabezpieczenia 

społecznego na emerytury finansowane ze 

środków własnych, ponieważ osobiste 

emerytury opierają się na wpłacanych 

samodzielnie składkach i nie 

rekompensują okresów sprawowania 
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opieki nad dziećmi i innymi osobami 

pozostającymi na utrzymaniu lub okresów 

bezrobocia, zwolnień chorobowych lub 

niepełnosprawności; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie do zbadania 

sposobów utrzymania i wzmocnienia 

równouprawnienia płci w 

zreformowanych systemach 

emerytalnych; 

Or. en 

 

Poprawka   72 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, Javi López, Brando 

Benifei, Jutta Steinruck, Georgi Pirinski 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 f (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1f. zauważa, że pracownicze programy 

emerytalne są w coraz większej mierze 

zarządzane według zasad ubezpieczeń, a 

to może być źródłem wielu luk w zakresie 

ochrony socjalnej1c; podkreśla, że 

Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej wyraźnie stwierdził, że 

pracownicze programy emerytalne należy 

uznawać za wynagrodzenie oraz że w 

związku z tym zasada równego 

traktowania ma zastosowanie również do 

tych programów; 

 _________________ 

 1c http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/conference_sept_2011/dgjus

tice_oldagepensionspublication3march20

11_en.pdf 

Or. en 

 

Poprawka   73 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, Javi López, Brando 

Benifei, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto 
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Projekt opinii 

Ustęp 1 g (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1g. wzywa państwa członkowskie do 

wspierania za pomocą zachęt publicznych 

dostępu kobiet do dodatkowych emerytur 

pracowniczych i indywidualnych oraz do 

uczynienia tych systemów bardziej 

przyjaznymi dla kobiet za sprawą 

przepisów sprzyjających wprowadzeniu 

jednakowych dla obu płci wskaźników 

długości trwania życia oraz zaliczania 

okresów sprawowania opieki do okresów 

składkowych, a także świadczeń 

pochodnych; jednakowe dla obu płci 

wskaźniki długości trwania życia powinny 

być stosowane w systemach emerytalnych 

finansowanych zarówno ze środków 

publicznych, jak i ze środków prywatnych, 

tak aby kobiety mogły otrzymywać równe 

dożywotnie świadczenia emerytalne za 

składki o takiej samej wartości, nawet jeśli 

ich średnie dalsze trwanie życia jest 

dłuższe niż w przypadku mężczyzn; 

Or. en 

 

Poprawka   74 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, Javi López, Brando 

Benifei, Jutta Steinruck, Siôn Simon 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 h (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 1h. podkreśla, że zlikwidowanie 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć wymaga liczniejszego uczestnictwa 

kobiet w rynku pracy, większej 

przejrzystości procesu dokonywania 

płatności (w tym danych segregowanych 

według sektorów) oraz wzywa państwa 

członkowskie do wdrożenia zaleceń 
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Komisji dotyczących przejrzystości płac, 

opisów i klasyfikacji stanowisk pracy 

neutralnych pod względem płci, 

przeniesienia ciężaru dowodu w 

przypadku rozstrzygania kwestii 

dyskryminacji ze względu na płeć w 

miejscu pracy; 

Or. en 

 

Poprawka   75 

Sven Schulze 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 

 

Projekt opinii Poprawka 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej 

emerytury, i przypomina, że Unia uznaje 

przysługujące wszystkim prawo do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 

do ochrony socjalnej, które zapewniają 

ochronę osobom w podeszłym wieku lub 

potrzebującym opieki; 

2. podkreśla znaczenie państwowych, 

repartycyjnych systemów zabezpieczenia 

społecznego jako ważnego elementu 

wystarczających świadczeń emerytalnych; 

Or. de 

 

Poprawka   76 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 

 

Projekt opinii Poprawka 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej 

emerytury, i przypomina, że Unia uznaje 

przysługujące wszystkim prawo do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 

do ochrony socjalnej, które zapewniają 

ochronę osobom w podeszłym wieku lub 

potrzebującym opieki;  

2. podkreśla, że wszyscy ludzie mają 

prawo do otrzymywania godnej emerytury 

i przypomina art. 25 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej, który 

uznaje prawo osób w podeszłym wieku do 

godnego i niezależnego życia oraz art. 34, 

który uznaje przysługujące wszystkim 

prawo do świadczeń z zabezpieczenia 
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społecznego i do ochrony socjalnej, które 

zapewniają ochronę w przypadku 

macierzyństwa, choroby, wypadku przy 

pracy, niesamodzielności lub podeszłego 
wieku oraz w sytuacji utraty zatrudnienia;  

Or. es 

 

Poprawka   77 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 

 

Projekt opinii Poprawka 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej 

emerytury, i przypomina, że Unia uznaje 

przysługujące wszystkim prawo do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 

do ochrony socjalnej, które zapewniają 

ochronę osobom w podeszłym wieku lub 

potrzebującym opieki; 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej 

emerytury, i przypomina, że Unia uznaje 

przysługujące wszystkim prawo do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 

do ochrony socjalnej, które zapewniają 

ochronę osobom w podeszłym wieku lub 

potrzebującym opieki; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie do wzmocnienia 

państwowych systemów emerytalnych w 

stosunku do systemów pracowniczych i 

prywatnych, które nierówno traktują 

mężczyzn i kobiety, stosując kryteria 

czysto ekonomiczne i aktuarialne, 

pogłębiające zróżnicowanie świadczeń 

emerytalnych ze względu na płeć; 

Or. es 

 

Poprawka   78 

Terry Reintke 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 

 

Projekt opinii Poprawka 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej, 
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emerytury, i przypomina, że Unia uznaje 

przysługujące wszystkim prawo do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 

do ochrony socjalnej, które zapewniają 

ochronę osobom w podeszłym wieku lub 

potrzebującym opieki; 

powszechnie dostępnej i opartej na 

zasadzie solidarności emerytury 

ustawowej, i przypomina, że Unia uznaje 

przysługujące wszystkim prawo do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 

do ochrony socjalnej, które zapewniają 

ochronę osobom w podeszłym wieku, 

niepełnosprawnym lub potrzebującym 

opieki długoterminowej; przypomina w 

tym kontekście, że prawo osób w 

podeszłym wieku do godnego i 

niezależnego życia zapisane jest w art. 25 

Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej; 

Or. en 

 

Poprawka   79 

Jana Žitňanská 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 

 

Projekt opinii Poprawka 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej 

emerytury, i przypomina, że Unia uznaje 

przysługujące wszystkim prawo do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 

do ochrony socjalnej, które zapewniają 

ochronę osobom w podeszłym wieku lub 

potrzebującym opieki; 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej 

emerytury, i przypomina, że Unia uznaje 

przysługujące wszystkim prawo do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 

do ochrony socjalnej, które zapewniają 

ochronę osobom w podeszłym wieku lub 

potrzebującym opieki, osobom 

niepełnosprawnym lub wymagającym 

opieki długoterminowej; przypomina w 

tym kontekście, że prawo osób w 

podeszłym wieku do godnego i 

niezależnego życia zapisane jest w art. 25 

Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej; 

Or. en 

 

Poprawka   80 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, Javi López, Brando 
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Benifei, Siôn Simon, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 

 

Projekt opinii Poprawka 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej 

emerytury, i przypomina, że Unia uznaje 

przysługujące wszystkim prawo do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 

do ochrony socjalnej, które zapewniają 

ochronę osobom w podeszłym wieku lub 

potrzebującym opieki; 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej 

emerytury, i przypomina, że Unia uznaje 

przysługujące wszystkim prawo do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 

do ochrony socjalnej, które zapewniają 

ochronę osobom w podeszłym wieku, 

osobom niepełnosprawnym lub 

potrzebującym opieki długoterminowej; 

przypomina w tym kontekście, że prawo 

osób w podeszłym wieku do godnego i 

niezależnego życia zapisane jest w art. 25 

Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej; 

Or. en 

 

Poprawka   81 

Eleftherios Synadinos 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 

 

Projekt opinii Poprawka 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej 

emerytury, i przypomina, że Unia uznaje 

przysługujące wszystkim prawo do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 

do ochrony socjalnej, które zapewniają 

ochronę osobom w podeszłym wieku lub 

potrzebującym opieki; 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej 

emerytury, i przypomina, że Unia uznaje 

przysługujące wszystkim prawo do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 

do ochrony socjalnej, które zapewniają 

ochronę osobom w podeszłym wieku lub 

potrzebującym opieki, zgodnie z art. 25 

Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej; 

Or. el 
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Poprawka   82 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 

 

Projekt opinii Poprawka 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej 

emerytury, i przypomina, że Unia uznaje 

przysługujące wszystkim prawo do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 

do ochrony socjalnej, które zapewniają 

ochronę osobom w podeszłym wieku lub 

potrzebującym opieki; 

2. przypomina, że Unia uznaje 

przysługujące wszystkim prawo do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 

do ochrony socjalnej, które zapewniają 

ochronę osobom w podeszłym wieku lub 

potrzebującym opieki; 

Or. en 

 

Poprawka   83 

Csaba Sógor 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 

 

Projekt opinii Poprawka 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej 

emerytury, i przypomina, że Unia uznaje 

przysługujące wszystkim prawo do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 

do ochrony socjalnej, które zapewniają 

ochronę osobom w podeszłym wieku lub 

potrzebującym opieki; 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej 

emerytury, i przypomina, że Unia uznaje 

przysługujące wszystkim prawo do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 

do ochrony socjalnej, które zapewniają 

ochronę osobom w podeszłym wieku, 

niepełnosprawnym lub potrzebującym 

opieki długoterminowej; 

Or. en 

 

Poprawka   84 

Ivan Jakovčić 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 
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Projekt opinii Poprawka 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej 

emerytury, i przypomina, że Unia uznaje 

przysługujące wszystkim prawo do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 

do ochrony socjalnej, które zapewniają 

ochronę osobom w podeszłym wieku lub 

potrzebującym opieki; 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej i 

wystarczającej emerytury, i przypomina, 

że Unia uznaje przysługujące wszystkim 

prawo do świadczeń z zabezpieczenia 

społecznego i do ochrony socjalnej, które 

zapewniają ochronę osobom w podeszłym 

wieku lub potrzebującym opieki; 

Or. hr 

 

Poprawka   85 

Notis Marias 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 

 

Projekt opinii Poprawka 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej 

emerytury, i przypomina, że Unia uznaje 

przysługujące wszystkim prawo do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 

do ochrony socjalnej, które zapewniają 

ochronę osobom w podeszłym wieku lub 

potrzebującym opieki; 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej 

emerytury, i przypomina, że Unia powinna 

uznawać przysługujące wszystkim prawo 

do świadczeń z zabezpieczenia 

społecznego i do ochrony socjalnej, które 

zapewniają ochronę osobom w podeszłym 

wieku lub potrzebującym opieki; 

Or. el 

 

Poprawka   86 

Heinz K. Becker 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 

 

Projekt opinii Poprawka 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania godnej 

emerytury, i przypomina, że Unia uznaje 

przysługujące wszystkim prawo do 

świadczeń z zabezpieczenia społecznego i 

2. podkreśla fakt, że wszyscy ludzie 

mają prawo do otrzymywania emerytury, i 

przypomina, że Unia uznaje przysługujące 

wszystkim prawo do świadczeń z 

zabezpieczenia społecznego i do ochrony 
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do ochrony socjalnej, które zapewniają 

ochronę osobom w podeszłym wieku lub 

potrzebującym opieki; 

socjalnej, które zapewniają ochronę 

osobom w podeszłym wieku lub 

potrzebującym opieki; 

Or. de 

 

Poprawka   87 

Terry Reintke 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 2a. nalega, aby programy w ramach 

pierwszego filaru pozostały centralnym 

elementem naszych systemów 

emerytalnych, oraz przypomina, że należy 

je propagować oraz aktywnie 

wykorzystywać przy jednoczesnym 

dopilnowaniu, aby ich zasoby nie były 

uszczuplane przez dodatkowe programy w 

celu zapewnienia powszechnego zasięgu i 

odpowiednich świadczeń emerytalnych; 

zwraca uwagę, że różnice w emeryturach 

kobiet i mężczyzn są najmniejsze w 

pierwszym filarze oraz że te nowe 

programy okazały się najbardziej 

sprzyjającym włączeniu społecznemu, 

najsprawiedliwszym pod względem 

redystrybucji środków, a nawet 

najbardziej opłacalnym pod względem 

kosztów sposobem walki z ubóstwem w 

podeszłym wieku1a;  

 _________________ 

 1a Komisja Europejska, „The Gender 

Gap in Pensions in the EU” 

[Zróżnicowanie emerytur ze względu na 

płeć w UE], 2013. 

Or. en 

 

Poprawka   88 

Tania González Peñas 
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Projekt opinii 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 2a. powtarza, że systemy emerytalne 

powinny być publiczne, repartycyjne, 

oparte na zasadach solidarności i 

obowiązkowe oraz przypomina, że należy 

utrzymać odpowiednią indeksację, która 

zapewni stały wzrost wysokości emerytur, 

gwarantujący ich progresywność, godność 

i stosowność; wzywa państwa 

członkowskie, by zagwarantowały 

stosowanie zasad solidarności w zakresie 

opłacania składek na ubezpieczenie 

społeczne przez wprowadzenie 

progresywnych składek lepiej 

dopasowanych do dochodów płatników; 

Or. es 

 

Poprawka   89 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Elena Gentile, 

Javi López, Brando Benifei, Jutta Steinruck, Siôn Simon, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 2a. wyraża ubolewanie, że w wielu 

państwach członkowskich nie przysługuje 

prawo do łatwo dostępnej, przystępnej 

cenowo i charakteryzującej się wysoką 

jakością opieki nad dziećmi oraz opieki 

długoterminowej, w związku z czym 

kobiety częściej zmuszone są do skracania 

swojego czasu pracy, aby zająć się 

dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i 

innymi osobami pozostającymi na ich 

utrzymaniu; wzywa w związku z tym 

Komisję i państwa członkowskie do 

zwiększenia wsparcia na rzecz opieki nad 

dziećmi oraz do wprowadzenia celów 

zbliżonych do celów barcelońskich w 
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zakresie dostępności wysokiej jakości 

usług opieki długoterminowej; 

Or. en 

 

Poprawka   90 

Jana Žitňanská 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 2a. wyraża ubolewanie, że w wielu 

państwach członkowskich nie przysługuje 

prawo do łatwo dostępnej, przystępnej 

cenowo i charakteryzującej się wysoką 

jakością opieki nad dziećmi oraz opieki 

długoterminowej, w związku z czym wiele 

kobiet zmuszonych jest do skracania 

swojego czasu pracy, aby zająć się 

dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i 

innymi członkami rodziny pozostającymi 

na ich utrzymaniu; wzywa w związku z 

tym państwa członkowskie do zwiększenia 

wsparcia na rzecz opieki nad dziećmi oraz 

do wprowadzenia celów zbliżonych do 

celów barcelońskich w zakresie 

dostępności wysokiej jakości usług opieki 

długoterminowej; 

Or. en 

 

Poprawka   91 

Jana Žitňanská 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 2a. podkreśla, że niewystarczające 

osiąganie przez państwa członkowskie 

celów barcelońskich w zakresie 

infrastruktury opieki nad dziećmi 
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wyraźnie ogranicza możliwości pełnego 

zatrudnienia kobiet, co prowadzi do 

powstania nierówności emerytalnych;  

Or. sk 

 

Poprawka   92 

Thomas Mann 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 2a. wyraża ubolewanie z powodu 

faktu, że praca tymczasowa, coraz częstsza 

praca 

 na czas określony, praca w wymiarze 

mniejszym niż minimalny i bezrobocie 

negatywnie wpływają na stabilność 

kariery zawodowej i zwiększają poczucie 

niepewności; 

Or. de 

 

Poprawka   93 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 2b. wzywa państwa członkowskie do 

przeprowadzenia potrzebnych inwestycji 

gwarantujących prawo do mieszkania, 

powszechnej i bezpłatnej opieki 

zdrowotnej, publicznej sieć usług 

społecznych oraz infrastruktury opieki 

długoterminowej oraz opieki nad dziećmi 

o wysokiej jakości, aby zapewnić osobom 

w podeszłym wieku godne warunki życia; 

Or. es 
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Poprawka   94 

Terry Reintke 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 2b. apeluje, aby wszystkie systemy 

emerytalne, w tym prywatne i 

pracownicze, były oparte na jednakowych 

dla obu płci kryteriach aktuarialnych oraz 

aby średnie dalsze trwanie życia kobiet nie 

było wykorzystywane jako pretekst do 

dyskryminacji; 

Or. en 

 

Poprawka   95 

Jana Žitňanská 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 2b. przypomina, że w ramach swoich 

kompetencji Unia Europejska może 

przede wszystkim wspierać działania w 

obszarze ubezpieczenia emerytalnego, w 

szczególności na mocy art. 153 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE); 

Or. sk 

 

Poprawka   96 

Thomas Mann 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 b (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka 

 2b. podkreśla, że nie wolno powoływać 

się na przemiany demograficzne jako 

uzasadnienie ograniczenia praw 

socjalnych i zasiłków; 

Or. de 

 

Poprawka   97 

Terry Reintke 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 c (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 2c. wzywa państwa członkowskie do 

zastąpienia modeli opodatkowania 

gospodarstw domowych 

zindywidualizowaniem opodatkowania 

oraz praw w zakresie zabezpieczenia 

społecznego, aby zapewnić prawa 

jednostkowe i przeciwdziałać uzależnieniu 

od partnerów lub państwa; 

Or. en 

 

Poprawka   98 

Sven Schulze 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 

Projekt opinii Poprawka 

3. wzywa do ustanowienia emerytury 

minimalnej niezależnej od wcześniejszej 

aktywności zawodowej; podkreśla 

znaczenie przejścia z uprawnień 

emerytalnych powiązanych z rodziną na 

uprawnienia indywidualne; 

skreśla się 

Or. de 
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Poprawka   99 

Heinz K. Becker 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 

Projekt opinii Poprawka 

3. wzywa do ustanowienia emerytury 

minimalnej niezależnej od wcześniejszej 

aktywności zawodowej; podkreśla 

znaczenie przejścia z uprawnień 

emerytalnych powiązanych z rodziną na 

uprawnienia indywidualne; 

3. wzywa państwa członkowskie, by 

w przypadku osób, które przerywają swoją 

karierę zawodową z powodu sprawowania 

opieki nad członkami rodziny, 

uwzględniały te okresy opieki przy 

obliczaniu uprawnień emerytalnych; 

Or. de 

 

Poprawka   100 

Thomas Mann 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 

Projekt opinii Poprawka 

3. wzywa do ustanowienia emerytury 

minimalnej niezależnej od wcześniejszej 

aktywności zawodowej; podkreśla 

znaczenie przejścia z uprawnień 

emerytalnych powiązanych z rodziną na 

uprawnienia indywidualne; 

3. uważa, że emerytura minimalna 

może chronić osoby starsze przed 

ubóstwem; podkreśla jednak, że o 

wprowadzeniu takiej emerytury i o jej 

wysokości mogą decydować wyłącznie 

państwa członkowskie; 

Or. de 

 

Poprawka   101 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 

Projekt opinii Poprawka 

3. wzywa do ustanowienia emerytury 3. wzywa państwa członkowskie do 
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minimalnej niezależnej od wcześniejszej 

aktywności zawodowej; podkreśla 

znaczenie przejścia z uprawnień 

emerytalnych powiązanych z rodziną na 
uprawnienia indywidualne;  

ustanowienia odpowiedniej emerytury 

minimalnej niezależnej od wcześniejszej 

aktywności zawodowej; podkreśla jak 

ważne jest, by prawa do emerytury i 

świadczeń socjalnych zostały 

przekształcone z uprawnień pochodnych w 

uprawnienia indywidualne, dzięki czemu 

można będzie uniknąć sytuacji zależności 

w rodzinie; uznaje jednak istotną rolę, 

jaką odgrywają renty wdowie w ochronie 

wielu kobiet w podeszłym wieku przed 

ubóstwem; 

Or. es 

 

Poprawka   102 

Terry Reintke 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 

Projekt opinii Poprawka 

3. wzywa do ustanowienia emerytury 

minimalnej niezależnej od wcześniejszej 

aktywności zawodowej; podkreśla 

znaczenie przejścia z uprawnień 

emerytalnych powiązanych z rodziną na 

uprawnienia indywidualne; 

3. wzywa do ustanowienia godnej 

emerytury minimalnej niezależnej od 

wcześniejszej aktywności zawodowej, 

zapewniającej godne życie i włączenie 

społeczne w sytuacji, gdy nie zostały 

spełnione warunki otrzymania 

ustawowego świadczenia emerytalnego; 

podkreśla znaczenie przejścia z 

pochodnych uprawnień emerytalnych na 

uprawnienia indywidualne przy 

jednoczesnym stopniowym odchodzeniu 

od systemów opartych na modelu, w 

którym to mężczyzna jest jedynym 

żywicielem rodziny; podkreśla jednak 

istotną rolę, jaką odgrywają renty 

rodzinne w zakresie zabezpieczenia wielu 

kobiet w podeszłym wieku przed 

ubóstwem; 

Or. en 

 

Poprawka   103 
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Marian Harkin, Yana Toom, Ivo Vajgl 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 

Projekt opinii Poprawka 

3. wzywa do ustanowienia emerytury 

minimalnej niezależnej od wcześniejszej 

aktywności zawodowej; podkreśla 

znaczenie przejścia z uprawnień 

emerytalnych powiązanych z rodziną na 

uprawnienia indywidualne; 

3. wzywa do ustanowienia 

odpowiedniej emerytury minimalnej 

niezależnej od wcześniejszej aktywności 

zawodowej w celu zlikwidowania 

nieciągłości płatności składek; podkreśla 

znaczenie przejścia z uprawnień 

emerytalnych powiązanych ze 

współmałżonkiem na uprawnienia 

indywidualne; podkreśla jednak istotną 

rolę, którą renty rodzinne mogą odgrywać 

w zakresie ochrony wielu kobiet w 

podeszłym wieku przed wyższym niż w 

przypadku mężczyzn w podeszłym wieku 

ryzykiem ubóstwa i wykluczenia 

społecznego; 

Or. en 

 

Poprawka   104 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Elena Gentile, 

Javi López, Brando Benifei, Jutta Steinruck, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 

Projekt opinii Poprawka 

3. wzywa do ustanowienia emerytury 

minimalnej niezależnej od wcześniejszej 

aktywności zawodowej; podkreśla 

znaczenie przejścia z uprawnień 

emerytalnych powiązanych z rodziną na 

uprawnienia indywidualne; 

3. wzywa do ustanowienia 

odpowiedniej emerytury minimalnej 

niezależnej od wcześniejszej aktywności 

zawodowej; podkreśla znaczenie przejścia 

z pochodnych uprawnień emerytalnych na 

uprawnienia indywidualne; podkreśla 

jednak istotną rolę, jaką odgrywają renty 

rodzinne w zakresie zabezpieczenia wielu 

kobiet w podeszłym wieku przed 

ubóstwem; 

Or. en 
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Poprawka   105 

Deirdre Clune 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 

Projekt opinii Poprawka 

3. wzywa do ustanowienia emerytury 

minimalnej niezależnej od wcześniejszej 

aktywności zawodowej; podkreśla 

znaczenie przejścia z uprawnień 

emerytalnych powiązanych z rodziną na 

uprawnienia indywidualne; 

3. wzywa państwa członkowskie do 

wprowadzenia jednakowej dla wszystkich 

odpowiedniej emerytury bazowej 

niezależnej od kryterium dochodowego; 

podkreśla znaczenie przejścia z uprawnień 

emerytalnych powiązanych z rodziną na 

uprawnienia indywidualne; 

Or. en 

 

Poprawka   106 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 

Projekt opinii Poprawka 

3. wzywa do ustanowienia emerytury 

minimalnej niezależnej od wcześniejszej 

aktywności zawodowej; podkreśla 

znaczenie przejścia z uprawnień 

emerytalnych powiązanych z rodziną na 

uprawnienia indywidualne; 

3. wzywa do ustanowienia emerytury 

minimalnej niezależnej od wcześniejszej 

aktywności zawodowej; podkreśla 

znaczenie indywidualnych uprawnień 

emerytalnych; 

Or. fr 

 

Poprawka   107 

Csaba Sógor 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 

Projekt opinii Poprawka 



 

PE589.439v01-00 54/113 AM\1105278PL.docx 

PL 

3. wzywa do ustanowienia emerytury 

minimalnej niezależnej od wcześniejszej 

aktywności zawodowej; podkreśla 

znaczenie przejścia z uprawnień 

emerytalnych powiązanych z rodziną na 

uprawnienia indywidualne; 

3. wzywa do ustanowienia 

odpowiedniej emerytury minimalnej 

niezależnej od wcześniejszej aktywności 

zawodowej; podkreśla znaczenie przejścia 

z pochodnych uprawnień emerytalnych na 

uprawnienia indywidualne; 

Or. en 

 

Poprawka   108 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 

Projekt opinii Poprawka 

3. wzywa do ustanowienia emerytury 

minimalnej niezależnej od wcześniejszej 

aktywności zawodowej; podkreśla 

znaczenie przejścia z uprawnień 

emerytalnych powiązanych z rodziną na 

uprawnienia indywidualne; 

3. wzywa do ustanowienia emerytury 

minimalnej niezależnej od wcześniejszej 

aktywności zawodowej; podkreśla 

znaczenie przejścia z uprawnień 

emerytalnych powiązanych z rodziną na 

uprawnienia indywidualne; wzywa państwa 

członkowskie do przeprowadzenia 

koniecznych reform systemów rent 

rodzinnych, takich jak renty wdowie, aby 

nie narażać na szkodę kobiet, które nie 

były w formalnych związkach; 

Or. es 

 

Poprawka   109 

Romana Tomc 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 

Projekt opinii Poprawka 

3. wzywa do ustanowienia emerytury 

minimalnej niezależnej od wcześniejszej 

aktywności zawodowej; podkreśla 

znaczenie przejścia z uprawnień 

emerytalnych powiązanych z rodziną na 

uprawnienia indywidualne; 

3. wzywa do ustanowienia emerytury 

minimalnej niezależnej od wcześniejszej 

aktywności zawodowej; podkreśla 

znaczenie przejścia z uprawnień 

emerytalnych powiązanych z rodziną na 

uprawnienia indywidualne; wskazuje 



 

AM\1105278PL.docx 55/113 PE589.439v01-00 

 PL 

jednak, że musi być zachowany 

odpowiedni stosunek między emeryturą 

minimalną a emeryturą wynikającą z 

aktywności zawodowej; 

Or. sl 

 

Poprawka   110 

Eleftherios Synadinos 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 

Projekt opinii Poprawka 

3. wzywa do ustanowienia emerytury 

minimalnej niezależnej od wcześniejszej 

aktywności zawodowej; podkreśla 

znaczenie przejścia z uprawnień 

emerytalnych powiązanych z rodziną na 

uprawnienia indywidualne; 

3. wzywa do ustanowienia na mocy 

konstytucji emerytury minimalnej 

niezależnej od wcześniejszej aktywności 

zawodowej; podkreśla znaczenie przejścia 

z uprawnień emerytalnych powiązanych z 

rodziną na uprawnienia indywidualne; 

Or. el 

 

Poprawka   111 

Jana Žitňanská 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 3a. zwraca uwagę, że różnice w 

świadczeniach emerytalnych między 

mężczyznami i kobietami są pochodnymi 

różnych czynników i wzywa państwa 

członkowskie oraz Komisję, by w dalszym 

ciągu analizowały te różnice i pozyskiwały 

porównywalne dane w celu prowadzenia 

lepszej polityki informacyjnej; 

Or. sk 
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Poprawka   112 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Elena Gentile, 

Javi López, Brando Benifei 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 3a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do przeanalizowania 

skutków, jakie różne systemy 

zapewniające renty rodzinne – w 

kontekście wysokiego odsetka rozwodów i 

par żyjących w związkach nieformalnych 

– wywierają na ubóstwo i wykluczenie 

społeczne kobiet w podeszłym wieku; 

Or. en 

 

Poprawka   113 

Ivo Vajgl, Marian Harkin 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 3a. wzywa Komisję do 

przeprowadzenia dogłębnej analizy 

najlepszych praktyk w zakresie 

pomagania państwom członkowskim w 

obliczaniu wysokości takich emerytur 

minimalnych; 

Or. en 

 

Poprawka   114 

Thomas Mann 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 
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 3a. przypomina o ważnej roli 

partnerów społecznych w kwestiach płacy 

minimalnej oraz o ścisłym przestrzeganiu 

zasady pomocniczości;  

Or. de 

 

Poprawka   115 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, Javi López, Brando 

Benifei 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 3b. wzywa państwa członkowskie do 

rozważenia możliwości nabywania praw 

do wspólnej emerytury w przypadku 

rozwodu i separacji sądowej; 

Or. en 

 

Poprawka   116 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 

 

Projekt opinii Poprawka 

4. wyraża ubolewanie, że mające 

miejsce w niektórych państwach 

członkowskich zamrażanie i obniżanie 

emerytur najbardziej uderza w osoby o 

niskich dochodach, w zatrudnionych w 

niepełnym wymiarze godzin lub ludzi (w 

większości kobiety), którzy przerwali 

karierę;  

4. wyraża ubolewanie, że mające 

miejsce w niektórych państwach 

członkowskich zamrażanie i obniżanie 

emerytur najbardziej uderza w osoby o 

niskich dochodach, z krótszymi okresami 

składkowymi lub ludzi (w większości 

kobiety), którzy przerwali karierę; 

podkreśla, że działania te pośrednio 

przyczyniły się do dyskryminacji 

niezgodnej z uregulowaniami 

międzynarodowymi, europejskimi i 

państwowymi, które obejmują zakaz 

dyskryminacji w zakresie prawa do 

zabezpieczenia społecznego; 
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Or. es 

 

Poprawka   117 

Sven Schulze 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 

 

Projekt opinii Poprawka 

4. wyraża ubolewanie, że mające 

miejsce w niektórych państwach 

członkowskich zamrażanie i obniżanie 

emerytur najbardziej uderza w osoby o 

niskich dochodach, w zatrudnionych w 

niepełnym wymiarze godzin lub ludzi (w 

większości kobiety), którzy przerwali 

karierę; 

4. stwierdza, że wysokość emerytury 

zależy od indywidualnego przebiegu 

ubezpieczenia i w pewnych 

okolicznościach zastosowanie może 

znaleźć zabezpieczenie minimalne na 

starość; 

Or. de 

 

Poprawka   118 

Heinz K. Becker 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 

 

Projekt opinii Poprawka 

4. wyraża ubolewanie, że mające 

miejsce w niektórych państwach 

członkowskich zamrażanie i obniżanie 

emerytur najbardziej uderza w osoby o 

niskich dochodach, w zatrudnionych w 

niepełnym wymiarze godzin lub ludzi (w 

większości kobiety), którzy przerwali 

karierę; 

4. stwierdza, że niskie dochody lub 

dłuższe przerwy w karierze zawodowej 

mogą prowadzić do niskich emerytur i tym 

samym do ubóstwa osób starszych; wyraża 

ubolewanie, że uderza to przeważnie w 

kobiety; 

Or. de 

 

Poprawka   119 

Sofia Ribeiro 
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Projekt opinii 

Ustęp 4 

 

Projekt opinii Poprawka 

4. wyraża ubolewanie, że mające 

miejsce w niektórych państwach 

członkowskich zamrażanie i obniżanie 

emerytur najbardziej uderza w osoby o 

niskich dochodach, w zatrudnionych w 

niepełnym wymiarze godzin lub ludzi (w 

większości kobiety), którzy przerwali 

karierę; 

4. wyraża ubolewanie, że mające 

miejsce w niektórych państwach 

członkowskich zamrażanie i obniżanie 

emerytur najbardziej uderza w osoby o 

niskich dochodach, w zatrudnionych w 

niepełnym wymiarze godzin lub ludzi (w 

większości kobiety), którzy przerwali 

karierę, przy czym uznaje, że cięcia te 

mają charakter stopniowy i ich ciężar 

ponoszą w większej mierze osoby o 

wyższych dochodach;  

Or. pt 

 

Poprawka   120 

João Pimenta Lopes 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 

 

Projekt opinii Poprawka 

4. wyraża ubolewanie, że mające 

miejsce w niektórych państwach 

członkowskich zamrażanie i obniżanie 

emerytur najbardziej uderza w osoby o 

niskich dochodach, w zatrudnionych w 

niepełnym wymiarze godzin lub ludzi (w 

większości kobiety), którzy przerwali 

karierę; 

4. jest zdania, że polityka 

oszczędnościowa wspierana przez Unię 

Europejską przyczyniała się i nadal 

przyczynia do zamrażania i obniżania 

emerytur w niektórych państwach 

członkowskich, co najbardziej uderza w 

osoby o niskich dochodach, w 

zatrudnionych w niepełnym wymiarze 

godzin lub ludzi (w większości kobiety), 

którzy przerwali karierę; 

Or. pt 

 

Poprawka   121 

Notis Marias 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 
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Projekt opinii Poprawka 

4. wyraża ubolewanie, że mające 

miejsce w niektórych państwach 

członkowskich zamrażanie i obniżanie 

emerytur najbardziej uderza w osoby o 

niskich dochodach, w zatrudnionych w 

niepełnym wymiarze godzin lub ludzi (w 

większości kobiety), którzy przerwali 

karierę; 

4. ubolewa nad faktem, że mające 

miejsce w niektórych państwach 

członkowskich w południowej Europie, na 

przykład w Grecji, Włoszech, Hiszpanii i 

Portugalii, zamrażanie i obniżanie 

emerytur najbardziej uderza w osoby o 

niskich dochodach, w zatrudnionych w 

niepełnym wymiarze godzin lub ludzi (w 

większości kobiety), którzy przerwali 

karierę; 

Or. el 

 

Poprawka   122 

Terry Reintke 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 

 

Projekt opinii Poprawka 

4. wyraża ubolewanie, że mające 

miejsce w niektórych państwach 

członkowskich zamrażanie i obniżanie 

emerytur najbardziej uderza w osoby o 

niskich dochodach, w zatrudnionych w 

niepełnym wymiarze godzin lub ludzi (w 

większości kobiety), którzy przerwali 

karierę; 

4. wyraża ubolewanie, że mające 

miejsce i przyszłe zamrażanie i obniżanie 

emerytur w niektórych państwach 

członkowskich najbardziej uderza i będzie 

uderzać w osoby o niskich dochodach, w 

zatrudnionych w niepełnym wymiarze 

godzin lub ludzi (w większości kobiety), 

którzy przerwali karierę; 

Or. en 

 

Poprawka   123 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, Javi López, Brando 

Benifei, Jutta Steinruck, Siôn Simon, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 

 

Projekt opinii Poprawka 

4. wyraża ubolewanie, że mające 4. wyraża poważne zaniepokojenie 
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miejsce w niektórych państwach 

członkowskich zamrażanie i obniżanie 

emerytur najbardziej uderza w osoby o 

niskich dochodach, w zatrudnionych w 

niepełnym wymiarze godzin lub ludzi (w 

większości kobiety), którzy przerwali 

karierę; 

faktem, że mające miejsce w niektórych 

państwach członkowskich zamrażanie i 

obniżanie emerytur najbardziej uderza w 

osoby o niskich dochodach, w 

zatrudnionych w niepełnym wymiarze 

godzin lub ludzi – w większości kobiety – 

którzy przerwali karierę; 

Or. en 

 

Poprawka   124 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 

 

Projekt opinii Poprawka 

4. wyraża ubolewanie, że mające 

miejsce w niektórych państwach 

członkowskich zamrażanie i obniżanie 

emerytur najbardziej uderza w osoby o 

niskich dochodach, w zatrudnionych w 

niepełnym wymiarze godzin lub ludzi (w 

większości kobiety), którzy przerwali 

karierę; 

4. wyraża ubolewanie, że mające 

miejsce w niektórych państwach 

członkowskich zamrażanie i obniżanie 

emerytur najbardziej uderza w osoby o 

niskich dochodach, w zatrudnionych w 

niepełnym wymiarze godzin lub ludzi, 

którzy przerwali karierę; 

Or. fr 

 

Poprawka   125 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 4a. uważa, że konieczna jest zmiana 

polityki gospodarczej, społecznej oraz 

polityki zatrudnienia, która prowadziłaby 

do wzmocnienia działań inwestycyjnych 

oraz zwiększenia nakładów na 

wynagrodzenia, co stymulowałoby rozwój 

gospodarczy w obszarze działalności 

użyteczności publicznej, ekologicznej, 
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generującej miejsca pracy, aby pokonać 

skutki kryzysu gospodarczego oraz 

kryzysu na rynku pracy; wyraża 

ubolewanie, że działania podjęte w 

związku z kryzysem doprowadziły do 

pogorszenia zdolności finansowej 

publicznych systemów zabezpieczenia 

społecznego; 

Or. es 

 

Poprawka   126 

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 4a. zwraca się do Komisji i państw 

członkowskich o przyjęcie środków 

mających na celu zmniejszenie 

nierówności finansowych między 

najniższymi a najwyższymi świadczeniami 

emerytalnymi (tzw. „złotymi 

emeryturami”) przez podwyższenie tych 

najniższych i obniżenie najwyższych; 

Or. it 

 

Poprawka   127 

Jana Žitňanská 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 4a. wzywa kraje członkowskie do 

tworzenia adekwatnych mechanizmów 

kompensacyjnych dla osób, które istotną 

część swojego życia zawodowego 

poświęcają opiece nad osobami 

niesamodzielnymi, starszymi i przewlekle 

chorymi; 
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Or. sk 

Poprawka   128 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 4b. apeluje do państw członkowskich o 

przeprowadzenie potrzebnych inwestycji 

gwarantujących prawo do mieszkania, 

powszechnej i bezpłatnej opieki 

zdrowotnej, publicznej sieć usług 

społecznych oraz infrastruktury opieki 

długoterminowej oraz opieki nad dziećmi 

o wysokiej jakości, aby zapewnić osobom 

w podeszłym wieku godne warunki życia 

oraz umożliwić pogodzenie życia 

prywatnego i zawodowego; 

Or. es 

 

Poprawka   129 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 c (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 4c. przypomina, że wysoka stopa 

bezrobocia w połączeniu z restrykcyjną 

polityką fiskalną prowadzoną w czasie 

kryzysu gospodarczego i finansowego 

skazały wiele rodzin na uzależnienie od 

jednego źródła dochodu, którym często 

jest emerytura osób w podeszłym wieku, 

głównie babek samodzielnie 

utrzymujących trzy pokolenia; 

Or. es 

 

Poprawka   130 



 

PE589.439v01-00 64/113 AM\1105278PL.docx 

PL 

Romana Tomc 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 

 

Projekt opinii Poprawka 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o podniesienie płacy 

minimalnej będącej ważnym narzędziem 

przyczyniającym się do zmniejszania 

różnic w emeryturach; 

skreśla się 

Or. sl 

 

Poprawka   131 

Sven Schulze 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 

 

Projekt opinii Poprawka 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o podniesienie płacy 

minimalnej będącej ważnym narzędziem 

przyczyniającym się do zmniejszania 

różnic w emeryturach; 

5. podkreśla, że płaca minimalna 

musi zależeć od wydajności, a partnerzy 

społeczni powinni mieć prawo ważnego 

głosu przy ustalaniu jej wysokości; 

Or. de 

 

Poprawka   132 

Thomas Mann 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 

 

Projekt opinii Poprawka 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o podniesienie płacy 

minimalnej będącej ważnym narzędziem 

przyczyniającym się do zmniejszania 

różnic w emeryturach; 

5. podkreśla, że ustanowienie 

krajowej płacy minimalnej może 

zmniejszyć zróżnicowanie emerytur; 

podkreśla jednak też, że o wprowadzeniu 

płacy minimalnej i o jej wysokości mogą 

decydować wyłącznie państwa 
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członkowskie; 

Or. de 

 

Poprawka   133 

Yana Toom, Marian Harkin, Ivo Vajgl 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 

 

Projekt opinii Poprawka 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o podniesienie płacy 

minimalnej będącej ważnym narzędziem 

przyczyniającym się do zmniejszania 
różnic w emeryturach; 

5. uznaje, że płaca minimalna lub 

sektorowe porozumienia zbiorowe w 

państwach członkowskich mogą odgrywać 

istotną rolę w zmniejszaniu różnic w 

emeryturach; 

Or. en 

 

Poprawka   134 

Terry Reintke 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 

 

Projekt opinii Poprawka 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o podniesienie płacy 

minimalnej będącej ważnym narzędziem 

przyczyniającym się do zmniejszania 

różnic w emeryturach; 

5. wzywa państwa członkowskie i 

partnerów społecznych do podniesienia 

płac, w szczególności za sprawą rokowań 

zbiorowych, będących ważnymi 

narzędziami przyczyniającymi się do 

zmniejszania różnic w emeryturach; 

apeluje o skupienie się na potrzebie 

zlikwidowania zróżnicowania 

wynagrodzenia ze względu na płeć oraz 

segregacji rynku pracy w niskopłatnych 

sektorach przez podniesienie płac w 

sektorach, w których kobiety stanowią 

większość zatrudnionych; 

Or. en 
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Poprawka   135 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 

 

Projekt opinii Poprawka 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o podniesienie płacy 

minimalnej będącej ważnym narzędziem 

przyczyniającym się do zmniejszania 

różnic w emeryturach; 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o skupienie 

podejmowanych przez nie wysiłków na 

zlikwidowaniu różnicy w 

wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, 

propagowaniu równych szans, 

zwiększaniu udziału kobiet w rynku pracy 

oraz ułatwianiu godzenia życia 

zawodowego, rodzinnego i prywatnego w 

celu zmniejszania różnic w emeryturach; 

Or. en 

 

Poprawka   136 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 

 

Projekt opinii Poprawka 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o podniesienie płacy 

minimalnej będącej ważnym narzędziem 

przyczyniającym się do zmniejszania 

różnic w emeryturach; 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o podniesienie płacy 

minimalnej powyżej progu minimalnego w 

wysokości 60 % średniego wynagrodzenia 

netto zgodnie art. 4 ust. 1 Europejskiej 

karty społecznej, ponieważ z 

doświadczenia wynika, że może to być 

jedno z najważniejszych narzędzi 

przyczyniających się do zmniejszania 

różnic w emeryturach;  

Or. es 

 

Poprawka   137 

Verónica Lope Fontagné 
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Projekt opinii 

Ustęp 5 

 

Projekt opinii Poprawka 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o podniesienie płacy 

minimalnej będącej ważnym narzędziem 

przyczyniającym się do zmniejszania 

różnic w emeryturach; 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o pełne wdrożenie 

dyrektywy 2006/54/WE, aby zmniejszyć 

istniejące różnice płacowe między 

mężczyznami a kobietami, a ostatecznie 

także różnice w emeryturach; 

Or. es 

 

Poprawka   138 

Deirdre Clune 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 

 

Projekt opinii Poprawka 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o podniesienie płacy 

minimalnej będącej ważnym narzędziem 

przyczyniającym się do zmniejszania 

różnic w emeryturach; 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o opracowanie strategii 

zatrudnienia zachęcającej większą liczbę 

kobiet do uczestnictwa w rynku pracy się 
będącej ważnym narzędziem 

przyczyniającym się do zmniejszania 

różnic w emeryturach; 

Or. en 

 

Poprawka   139 

João Pimenta Lopes 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 

 

Projekt opinii Poprawka 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o podniesienie płacy 

minimalnej będącej ważnym narzędziem 

przyczyniającym się do zmniejszania 

różnic w emeryturach; 

5. zaleca państwom członkowskim 

podniesienie płacy minimalnej oraz 

promowanie polityki waloryzacji 

wynagrodzeń, jako ważnych narzędzi 

przyczyniających się do zmniejszania 
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nierówności społecznych i różnic w 

emeryturach; 

Or. pt 

 

Poprawka   140 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 

 

Projekt opinii Poprawka 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o podniesienie płacy 

minimalnej będącej ważnym narzędziem 

przyczyniającym się do zmniejszania 

różnic w emeryturach; 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o częste przeprowadzanie 

analizy w zakresie konieczności 

dostosowania płacy minimalnej, która jest 

ważnym narzędziem przyczyniającym się 

do zmniejszania różnic w emeryturach; 

Or. pt 

 

Poprawka   141 

Heinz K. Becker 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 

 

Projekt opinii Poprawka 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o podniesienie płacy 

minimalnej będącej ważnym narzędziem 

przyczyniającym się do zmniejszania 

różnic w emeryturach; 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o dostosowanie 

odpowiedniego dochodu minimalnego 

będącego ważnym narzędziem 

przyczyniającym się do zmniejszania 

ubóstwa osób starszych; 

Or. de 

 

Poprawka   142 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, Javi López, Brando 

Benifei, Jutta Steinruck, Siôn Simon, Sergio Gutiérrez Prieto 
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Projekt opinii 

Ustęp 5 

 

Projekt opinii Poprawka 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o podniesienie płacy 

minimalnej będącej ważnym narzędziem 

przyczyniającym się do zmniejszania 

różnic w emeryturach; 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o podniesienie płacy 

minimalnej i zagwarantowanie wszystkim 

ochrony socjalnej, co stanowi ważne 

narzędzia przyczyniające się do 

zmniejszania różnic w emeryturach; 

Or. en 

 

Poprawka   143 

Notis Marias 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 

 

Projekt opinii Poprawka 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o podniesienie płacy 

minimalnej będącej ważnym narzędziem 

przyczyniającym się do zmniejszania 

różnic w emeryturach; 

5. zwraca się do państw 

członkowskich o podniesienie płacy 

minimalnej będącej ważnym narzędziem 

przyczyniającym się do zmniejszania 

różnic w emeryturach oraz zapewniającym 

przejrzystość systemów emerytalnych w 

odniesieniu do mężczyzn i kobiet; 

Or. el 

 

Poprawka   144 

Terry Reintke 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 5a. przypomina, że godny dochód 

emerytalny ma zasadnicze znaczenie dla 

zwalczania ubóstwa wśród osób w 

podeszłym wieku; podkreśla, że 

feminizacja biedy jest rezultatem wielu 
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czynników, takich jak zróżnicowanie 

wynagrodzenia ze względu na płeć, 

zróżnicowanie emerytur, obowiązki 

opiekuńcze i związane z tym przerwy w 

karierze zawodowej, a także 

niewystarczające wparcie i systemy 

podatkowe dotykające gospodarstw 

domowych prowadzonych przez samotne 

matki; apeluje do państw członkowskich o 

dopilnowanie, by pracownicy pracujący w 

niepełnym wymiarze godzin oraz mający 

przerwy w zatrudnieniu, małżonkowie 

współpracujący oraz pracownicy mający 

przerwy w karierze lub okresy, w których 

przepracowali mniejszą liczbę godzin, 

uzyskali prawa dostępu do godziwej 

emerytury bez dyskryminacji w 

jakiejkolwiek formie; 

Or. en 

 

Poprawka   145 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, Javi López, Brando 

Benifei, Jutta Steinruck, Siôn Simon, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 5a. wzywa Komisję do uwzględniania 

różnic w  traktowaniu kobiet i mężczyzn 

we wskaźniku emerytalnym stanowiącym 

jeden ze wskaźników tabeli wyników 

wykorzystywanej na potrzeby procesu 

nadzoru w ramach europejskiego 

semestru; 

Or. en 

 

Poprawka   146 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka 

 5a. wzywa państwa członkowskiej do 

zapewnienia emerytury minimalnej w 

wysokości wynagrodzenia minimalnego; 

Or. es 

 

Poprawka   147 

Thomas Mann 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 5a. podkreśla, że zasada 

pomocniczości musi znaleźć ścisłe 

zastosowanie również w kwestiach 

emerytalnych; 

Or. de 

 

Poprawka   148 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 5b. przypomina, że reformy rynku 

pracy przeprowadzone w państwach 

członkowskich, dostosowane do zaleceń 

Komisji zebranych w białej księdze z 2012 

r., pogarszają warunki pracy mężczyzn i 

kobiet, zwiększają niepewność rynku 

pracy i mają negatywny wpływ na 

wysokość emerytur osób w podeszłym 

wieku, przede wszystkim kobiet; 

Or. es 
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Poprawka   149 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Elena Gentile, 

Javi López, Brando Benifei, Jutta Steinruck, Siôn Simon, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 5b. wzywa państwa członkowskie do 

przyjęcia środków służących rozszerzeniu 

zasięgu systemu emerytalnego na 

pracowników nietypowych i osoby 

samozatrudnione; 

Or. en 

 

Poprawka   150 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 c (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 5c. podkreśla potrzebę wzmocnienia 

znaczenia negocjacji zbiorowych oraz roli 

związków zawodowych w zapewnieniu 

osobom w podeszłym wieku dostępu do 

państwowych emerytur, które będą 

sprawiedliwsze, oparte na zasadach 

solidarności międzypokoleniowej i równe 

dla mężczyzn i kobiet;  

Or. es 

 

Poprawka   151 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 e (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 5e. podkreśla znaczenie europejskiej 
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platformy na rzecz usprawnienia 

współpracy w zakresie przeciwdziałania 

pracy nierejestrowanej i zachęca do 

wzmocnienia tej inicjatywy i poszerzenia 

zakresu inspekcji pracy, aby żaden z 

pracowników nie pracował w 

przedsiębiorstwie, które nie odprowadza 

składek na zabezpieczenie społeczne, co 

mogłoby mieć negatywny wpływ na 

wysokość świadczeń emerytalnych; 

Or. es 

 

Poprawka   152 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 f (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 5f. kładzie nacisk na konieczność 

objęcia świadczeniami emerytalnymi osób 

pracujących w oparciu o umowy 

niestandardowe oraz prowadzące własną 

działalność gospodarczą; 

Or. es 

 

Poprawka   153 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 g (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 5g. wskazuje jak ważne jest 

uwzględnianie związków zawodowych w 

momencie podejmowania decyzji 

politycznych zmieniających główne 

aspekty prawne dotyczące warunków 

kwalifikujących do przyznania prawa do 

emerytury; wzywa państwa członkowskie 

do promowania dialogu społecznego i 
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uwzględniania zaleceń związków 

zawodowych we wszystkich reformach, 

które mogą mieć wpływ na system 

emerytalny; 

Or. es 

 

Poprawka   154 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 

 

Projekt opinii Poprawka 

6. apeluje do państw członkowskich o 

wprowadzenie lub zwiększenie uprawnień 

emerytalnych dla osób, które przerwały 

kariery z powodu podjęcia obowiązków 

opiekuńczych, niezależnie od ich stanu 

rodzinnego i/lub cywilnego; 

6. apeluje do państw członkowskich 

nieposiadających jeszcze systemu 
uprawnień emerytalnych dla osób, które 

przerwały kariery z powodu podjęcia 

obowiązków opiekuńczych nie tylko 

wobec dzieci, ale również wobec osób 

niesamodzielnych lub w podeszłym wieku, 

aby wprowadziły go jak najszybciej, 

zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, 
niezależnie od ich stanu rodzinnego i/lub 

cywilnego; zwraca się do Komisji o 

opracowanie ram współpracy oraz 

wymiany najlepszych praktyk w zakresie 

obliczania uprawnień emerytalnych we 

wszystkich państwach członkowskich, aby 

unowocześnić ten instrument i rozszerzyć 

go na całą UE, przyczyniając się w ten 

sposób do zmniejszania różnic w 

emeryturach mężczyzn i kobiet; 

Or. es 

 

Poprawka   155 

Yana Toom, Ivo Vajgl, Marian Harkin 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 

 

Projekt opinii Poprawka 



 

AM\1105278PL.docx 75/113 PE589.439v01-00 

 PL 

6. apeluje do państw członkowskich o 

wprowadzenie lub zwiększenie uprawnień 

emerytalnych dla osób, które przerwały 

kariery z powodu podjęcia obowiązków 
opiekuńczych, niezależnie od ich stanu 

rodzinnego i/lub cywilnego; 

6. apeluje do państw członkowskich o 

wprowadzenie – za pośrednictwem prawa 

pracy i prawa w dziedzinie zabezpieczenia 

społecznego – zarówno dla kobiet, jak i 

dla mężczyzn, systemu zaliczania okresów 

opieki jako równoważnych okresów 

nabywania uprawnień emerytalnych, aby 

chronić osoby decydujące się na przerwę 

w zatrudnieniu w celu zapewnienia 

nieformalnej, nieodpłatnej opieki osobie 

będącej na ich utrzymaniu lub członkowi 

rodziny; wzywa Komisję do 

przedstawienia wniosku dotyczącego 

dyrektywy w sprawie urlopów 
opiekuńczych, która zapewni opiekunom 

odpowiednie wynagrodzenie i ochronę 

socjalną; 

Or. en 

 

Poprawka   156 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 

 

Projekt opinii Poprawka 

6. apeluje do państw członkowskich o 

wprowadzenie lub zwiększenie uprawnień 

emerytalnych dla osób, które przerwały 

kariery z powodu podjęcia obowiązków 

opiekuńczych, niezależnie od ich stanu 

rodzinnego i/lub cywilnego; 

6. apeluje do państw członkowskich o 

wprowadzenie lub zwiększenie okresów 

traktowanych jako równorzędne z 

okresami składkowymi dla osób, które 

przerwały kariery z powodu podjęcia 

obowiązków opiekuńczych, podczas 

których wysokość składek byłaby 

porównywalna ze składkami 

odprowadzanymi w przypadku 

zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin i 

które byłby dostępne zarówno dla kobiet, 

jak i dla mężczyzn, niezależnie od ich 

stanu cywilnego;  

Or. es 

 

Poprawka   157 
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Verónica Lope Fontagné 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 

 

Projekt opinii Poprawka 

6. apeluje do państw członkowskich o 

wprowadzenie lub zwiększenie uprawnień 

emerytalnych dla osób, które przerwały 

kariery z powodu podjęcia obowiązków 

opiekuńczych, niezależnie od ich stanu 

rodzinnego i/lub cywilnego; 

6. apeluje do państw członkowskich, 

aby rozważyły możliwość wprowadzenia 

lub ulepszenia systemu uprawnień 

emerytalnych dla osób sprawujących 

opiekę nad osobami niesamodzielnymi; 

Or. es 

 

Poprawka   158 

Terry Reintke 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 

 

Projekt opinii Poprawka 

6. apeluje do państw członkowskich o 

wprowadzenie lub zwiększenie uprawnień 

emerytalnych dla osób, które przerwały 

kariery z powodu podjęcia obowiązków 

opiekuńczych, niezależnie od ich stanu 

rodzinnego i/lub cywilnego; 

6. ponawia swoje apele do państw 

członkowskich o wprowadzenie – za 

pośrednictwem prawa pracy i prawa w 

dziedzinie zabezpieczenia społecznego – 

zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, 

systemu zaliczania okresów opieki jako 

równoważnych okresów nabywania 
uprawnień emerytalnych, aby chronić 

osoby decydujące się na przerwę w 

zatrudnieniu w celu zapewnienia 

nieformalnej i nieodpłatnej opieki osobie 

będącej na ich utrzymaniu lub członkowi 

rodziny, niezależnie od ich stanu 

rodzinnego i/lub cywilnego; zachęca 

państwa członkowskie do wymiany 

najlepszych praktyk w tym obszarze; 

Or. en 

 

Poprawka   159 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 
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Projekt opinii 

Ustęp 6 

 

Projekt opinii Poprawka 

6. apeluje do państw członkowskich o 

wprowadzenie lub zwiększenie uprawnień 

emerytalnych dla osób, które przerwały 

kariery z powodu podjęcia obowiązków 

opiekuńczych, niezależnie od ich stanu 

rodzinnego i/lub cywilnego; 

6. apeluje do państw członkowskich o 

wprowadzenie lub zwiększenie uprawnień 

emerytalnych lub innych środków ochrony 

socjalnej, które łagodzą negatywne skutki 

przerwania kariery z powodu skorzystania 

z urlopów na sprawowanie opieki 

formalnej, niezależnie od stanu rodzinnego 

i/lub cywilnego; 

Or. en 

 

Poprawka   160 

Heinz K. Becker 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 

 

Projekt opinii Poprawka 

6. apeluje do państw członkowskich o 

wprowadzenie lub zwiększenie uprawnień 

emerytalnych dla osób, które przerwały 

kariery z powodu podjęcia obowiązków 

opiekuńczych, niezależnie od ich stanu 

rodzinnego i/lub cywilnego; 

6. apeluje do państw członkowskich o 

wprowadzenie lub zwiększenie uprawnień 

emerytalnych dla osób, które przerwały 

kariery z powodu podjęcia obowiązków 

opiekuńczych; 

Or. de 

 

Poprawka   161 

Luke Ming Flanagan 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 

 

Projekt opinii Poprawka 

6. apeluje do państw członkowskich o 

wprowadzenie lub zwiększenie uprawnień 

emerytalnych dla osób, które przerwały 

6. apeluje do państw członkowskich o 

wprowadzenie lub zwiększenie uprawnień 

emerytalnych dla osób, które przerwały 
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kariery z powodu podjęcia obowiązków 

opiekuńczych, niezależnie od ich stanu 

rodzinnego i/lub cywilnego; 

kariery z powodu podjęcia obowiązków 

opiekuńczych, niezależnie od ich stanu 

rodzinnego i/lub cywilnego; apeluje 

również do państw członkowskich o 

wprowadzenie lub zwiększenie uprawnień 

emerytalnych dla osób, które przerwały 

kariery z powodu podjęcia dalszego 

kształcenia (np. w przypadku, gdy dana 

osoba wraca na uczelnię w jako dorosły 

student); 

Or. en 

 

Poprawka   162 

Marian Harkin, Yana Toom, Ivo Vajgl 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 6a. uważa, że polityki, które sprzyjają 

godzeniu pracy z życiem osobistym, takie 

jak płatny urlop macierzyński, urlop 

ojcowski i wspólny urlop rodzicielski lub 

ze względów rodzinnych, a także dostęp do 

przystępnej cenowo opieki nad dziećmi 

oraz opieki długoterminowej, mogłyby 

przeciwdziałać nierównościom między 

kobietami i mężczyznami w okresie 

aktywności zawodowej, które mogą 

wpłynąć na zróżnicowanie emerytur ze 

względu na płeć na późniejszym etapie 

życia, oraz zachęca państwa członkowskie 

do tworzenia takich polityk; wzywa 

państwa członkowskie do skutecznego 

wdrożenia do 2020 r. celów barcelońskich 

oraz do zatwierdzenia ram jakości usług 

wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem z 

2014 r.; 

Or. en 

 

Poprawka   163 

Verónica Lope Fontagné 
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Projekt opinii 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 6a. uważa, że dobrowolne 

porozumienia dotyczące elastycznych 

form pracy sprzyjają godzeniu życia 

osobistego i zawodowego, pomagając 

szczególnie kobietom w wejściu na rynek 

pracy i pozostaniu na nim; 

Or. es 

 

Poprawka   164 

Jana Žitňanská 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 6a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do przeanalizowania 

skutków, które różne systemy 

zapewniające renty rodzinne – w 

kontekście wysokiego odsetka rozwodów i 

par żyjących w związkach nieformalnych 

– wywierają na ubóstwo i wykluczenie 

społeczne kobiet w podeszłym wieku; 

Or. en 

 

Poprawka   165 

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 6a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zwiększenia inwestycji 

przeznaczonych na usługi na rzecz małych 
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obywateli, tak aby matki nie były 

zmuszone przerywać swojej kariery 

zawodowej; 

Or. it 

 

Poprawka   166 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 6b. wyraża ubolewanie, że w wielu 

państwach członkowskich brakuje 

warunków do rozwijania 

długoterminowych, łatwo dostępnych, 

przystępnych cenowo i cechujących się 

wysoką jakości usług opieki nad dziećmi, 

przez co wiele kobiet musi ograniczać czas 

pracy, aby zająć się opieką; wzywa 

zarówno Komisję Europejską, jak i 

państwa członkowskie, by wspierały 

działania ułatwiające godzenie pracy i 

życia prywatnego, wspierające w 

obowiązkach opiekuńczych oraz 

zachęcające do przejmowania przez 

mężczyzn współodpowiedzialności za 

obowiązki domowe i opiekuńcze, jak 

również by wprowadziły wysokiej jakości, 

darmowe usługi publiczne w zakresie 

opieki nad małoletnimi, chorymi oraz 

osobami niesamodzielnymi; 

Or. es 

 

Poprawka   167 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 c (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 
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 6c. wzywa Komisję, by połączyła 

dyrektywy dotyczące urlopów 

macierzyńskich, ojcowskich i 

rodzicielskich w jedną dyrektywę, 

zachęcając do ich wydłużenia i 

wyrównania, aby były takie same, 

obowiązkowe, niepodlegające 

przeniesieniu i w całości płatne; 

Or. es 

 

Poprawka   168 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 d (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 6d. zwraca uwagę na potrzebę 

opracowania mechanizmów 

kompensujących i korygujących dla 

okresów wychowania i opieki nad 

osobami niesamodzielnymi i 

niepełnosprawnymi, takich jak zrównanie 

pod względem składek pracy w niepełnym 

wymiarze z pracą w pełnym wymiarze oraz 

skrócenie okresu odprowadzania składek 

koniecznego do nabycia prawa do 

maksymalnych świadczeń emerytalnych; 

Or. es 

 

Poprawka   169 

Jana Žitňanská 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 

 

Projekt opinii Poprawka 

7. podkreśla, że stabilność systemów 

emerytalnych może zostać umocniona 

poprzez uzupełnienie zabezpieczenia 

społecznego wkładem z podatków; 

skreśla się 
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Or. en 

 

Poprawka   170 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 

 

Projekt opinii Poprawka 

7. podkreśla, że stabilność systemów 

emerytalnych może zostać umocniona 

poprzez uzupełnienie zabezpieczenia 

społecznego wkładem z podatków; 

7. zwraca uwagę na potrzebę 

opracowania mechanizmów 

kompensujących i korygujących dla 

okresów wychowania i opieki nad 

osobami niesamodzielnymi i 

niepełnosprawnymi, takich jak zrównanie 

pod względem składek pracy w niepełnym 

wymiarze z pracą w pełnym wymiarze oraz 

ograniczenia wymogów dotyczących 

nabycia prawa do pełnych świadczeń 
emerytalnych; 

Or. es 

 

Poprawka   171 

Heinz K. Becker 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 

 

Projekt opinii Poprawka 

7. podkreśla, że stabilność systemów 

emerytalnych może zostać umocniona 

poprzez uzupełnienie zabezpieczenia 

społecznego wkładem z podatków; 

7. podkreśla konieczność znalezienia 

instrumentów służących umocnieniu 

stabilności i możliwości trwałego 

finansowania systemów emerytalnych; 

Or. de 

 

Poprawka   172 

João Pimenta Lopes 

 

Projekt opinii 
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Ustęp 7 

 

Projekt opinii Poprawka 

7. podkreśla, że stabilność systemów 

emerytalnych może zostać umocniona 

poprzez uzupełnienie zabezpieczenia 

społecznego wkładem z podatków; 

7. podkreśla, że stabilność 

publicznych systemów zabezpieczenia 

społecznego i systemów emerytalnych jest 

konieczna dla utrzymania lub utworzenia 

publicznego, uniwersalnego i solidarnego 

systemu, a także że może i powinna zostać 

ona umocniona przez tworzenie miejsc 

pracy, waloryzację płac, a w konsekwencji 

również składek na ubezpieczenie 

społeczne; podkreśla również, że 

usprawnienie tych systemów musi 

obejmować właściwe zarządzanie 

przychodami generowanymi w ramach 

systemu ubezpieczeń pracowników, 

skuteczne zwalczanie oszustw 

podatkowych i długu z tytułu 

nieopłaconych składek; 

Or. pt 

 

Poprawka   173 

Marian Harkin, Yana Toom, Ivo Vajgl 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 

 

Projekt opinii Poprawka 

7. podkreśla, że stabilność systemów 

emerytalnych może zostać umocniona 

poprzez uzupełnienie zabezpieczenia 

społecznego wkładem z podatków; 

7. podkreśla, że stabilność systemów 

emerytalnych może zostać umocniona 

poprzez zapewnienie kobietom równego 

dostępu do wszystkich filarów 

emerytalnych; zachęca w tym kontekście 

państwa członkowskie do opracowania 

uświadamiających kampanii 

informacyjnych mających na celu 

zachęcanie kobiet do korzystania z 

programów emerytalnych w ramach 

drugiego i trzeciego filaru oraz ułatwiania 

im do nich dostępu, zwłaszcza w 

sfeminizowanych sektorach, w których 

stopień korzystania z tych filarów może 

być niski; 
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Or. en 

 

Poprawka   174 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 

 

Projekt opinii Poprawka 

7. podkreśla, że stabilność systemów 

emerytalnych może zostać umocniona 

poprzez uzupełnienie zabezpieczenia 

społecznego wkładem z podatków;  

7. podkreśla, że stabilność systemów 

emerytalnych może zostać umocniona 

poprzez uzupełnienie zwykłego 

finansowania systemu zabezpieczeń 

społecznych o charakterze składkowym 
wkładem z podatków ogólnych płaconych 

według stawki progresywnej lub z 

podatków celowych; 

Or. es 

 

Poprawka   175 

Notis Marias 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 

 

Projekt opinii Poprawka 

7. podkreśla, że stabilność systemów 

emerytalnych może zostać umocniona 

poprzez uzupełnienie zabezpieczenia 

społecznego wkładem z podatków; 

7. podkreśla, że na stabilność 

systemów emerytalnych w niektórych 

państwach członkowskich Unii, takich jak 

Grecja, mają wpływ środki 

oszczędnościowe przyjęte przez trojkę, 

podczas gdy dyskryminacja w obszarze 

emerytur względem kobiet jest coraz 

bardziej zauważalna; 

Or. el 

 

Poprawka   176 

Danuta Jazłowiecka, Krzysztof Hetman, Marek Plura 
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Projekt opinii 

Ustęp 7 

 

Projekt opinii Poprawka 

7. podkreśla, że stabilność systemów 

emerytalnych może zostać umocniona 

poprzez uzupełnienie zabezpieczenia 

społecznego wkładem z podatków; 

7. podkreśla, że stabilność i 

bezpieczeństwo systemów emerytalnych 

mogą zostać umocnione poprzez 

dywersyfikację źródeł oszczędzania i 

zbudowanie systemu opartego na filarach 

publicznych i prywatnych oraz przez 
uzupełnienie zabezpieczenia społecznego 

wkładem z podatków, a także przez 

wprowadzenie zachęt podatkowych; 

Or. en 

 

Poprawka   177 

Eleftherios Synadinos 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 

 

Projekt opinii Poprawka 

7. podkreśla, że stabilność systemów 

emerytalnych może zostać umocniona 

poprzez uzupełnienie zabezpieczenia 

społecznego wkładem z podatków; 

7. podkreśla, że stabilność systemów 

emerytalnych może zostać umocniona 

poprzez uzupełnienie zabezpieczenia 

społecznego wkładem z podatków lub 

wkładem z wyrażonych procentowo 

składek państwowych; 

Or. el 

 

Poprawka   178 

Sven Schulze 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 

 

Projekt opinii Poprawka 

7. podkreśla, że stabilność systemów 

emerytalnych może zostać umocniona 

poprzez uzupełnienie zabezpieczenia 

7. przyjmuje do wiadomości, że 

stabilność systemów emerytalnych może 

zostać umocniona poprzez uzupełnienie 
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społecznego wkładem z podatków; zabezpieczenia społecznego wkładem z 

podatków; 

Or. de 

 

Poprawka   179 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 

 

Projekt opinii Poprawka 

7. podkreśla, że stabilność systemów 

emerytalnych może zostać umocniona 

poprzez uzupełnienie zabezpieczenia 

społecznego wkładem z podatków; 

7. podkreśla, że stabilność systemów 

emerytalnych może zostać umocniona 

poprzez uzupełnienie zabezpieczenia 

społecznego; 

Or. en 

 

Poprawka   180 

Terry Reintke 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 7a. ostrzega przed zagrożeniami, 

jakimi dla równouprawnienia płci są 

przejścia 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; 

wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

zbadania sposobów utrzymania i 

wzmocnienia równouprawnienia płci w 

zreformowanych systemach 
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emerytalnych; 

Or. en 

 

Poprawka   181 

Verónica Lope Fontagné 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 7a. podkreśla, że stabilność systemów 

emerytalnych zależy od wyzwań 

wynikających ze zmian demograficznych, 

starzenia się społeczeństwa, przyrostu 

naturalnego, proporcji między osobami 

czynnymi zawodowo a osobami w wieku 

emerytalnym oraz jest ściśle związana z 

liczbą przepracowanych lat i opłaconych 

składek; 

Or. es 

 

Poprawka   182 

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 7a. wyraża ubolewanie w związku z 

ogólną tendencją Komisji do promowania 

stopniowego podwyższania wieku 

emerytalnego w państwach 

członkowskich, co uniemożliwia wymianę 

pokoleniową i nie pozwala na osiągnięcie 

równowagi między życiem prywatnym i 

zawodowym, zwłaszcza w przypadku pracy 

w ciężkich i szczególnie uciążliwych 

warunkach, którą bardzo często wykonują 

właśnie kobiety; 

Or. it 
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Poprawka   183 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 7a. podkreśla, że osiągnięcie 

stabilności systemów emerytalnych jest 

możliwe, jeżeli priorytetem stanie się 

wzmocnienie systemów ochrony socjalnej, 

ograniczenie dotacji dla przemysłu 

niezrównoważonego pod względem 

ekologicznym oraz stanowcza walka z 

przedsiębiorstwami dopuszczającymi się 

oszustw podatkowych i unikających 

opodatkowania; 

Or. es 

 

Poprawka   184 

Csaba Sógor 

 

Projekt opinii 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 7a. mając na uwadze coraz dłuższe 

średnie dalsze trwanie życia w UE, wzywa 

państwa członkowskie do wdrożenia w 

trybie pilnym niezbędnych zmian 

strukturalnych w systemach emerytalnych 

w celu zapewnienia zrównoważonego 

zabezpieczenia społecznego; 

Or. en 

 

Poprawka   185 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 
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Ustęp 7 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 7b. wyraża ubolewanie z powodu 

ustanowienia czynnika stabilności, który 

wiąże rozwój emerytur ze średnim 

trwaniem życia oraz starzeniem się 

społeczeństwa; uważa, że czynniki 

związane z tak zwaną drugą fazą rozwoju 

demograficznego mogą spowodować 

wzrost obciążenia finansowego 

publicznych systemów zabezpieczenia 

społecznego i należy je wyeliminować 

przez prowadzenie polityki gospodarczej, 

która będzie wspierać rozwój oraz 

zwiększać zatrudnienie dzięki nowym 

inwestycjom publicznym, finansowanym z 

podatków płaconych według stawki 

progresywnej, lepszą dystrybucję dochodu 

oraz politykę poprawy produktywności 

pracowników przez wspieranie inwestycji 

w badania, rozwój i innowacje; 

Or. es 

 

Poprawka   186 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 

 

Projekt opinii Poprawka 

8. zwraca się do państw 

członkowskich o usunięcie przeszkód, 

takich jak podnoszenie minimalnej liczby 

lat składkowych potrzebnych do 

kwalifikowania się do otrzymania 

uprawnień emerytalnych lub uzależnianie 

świadczeń emerytalnych od wysokości 

opłacanych przez całe życie składek, aby 

zapewnić osobom (w większości 

kobietom), które przerwały kariery, dostęp 

do odpowiednich emerytur; 

skreśla się 

Or. fr 
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Poprawka   187 

Verónica Lope Fontagné 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 

 

Projekt opinii Poprawka 

8. zwraca się do państw 

członkowskich o usunięcie przeszkód, 

takich jak podnoszenie minimalnej liczby 

lat składkowych potrzebnych do 

kwalifikowania się do otrzymania 

uprawnień emerytalnych lub uzależnianie 

świadczeń emerytalnych od wysokości 

opłacanych przez całe życie składek, aby 

zapewnić osobom (w większości 

kobietom), które przerwały kariery, dostęp 

do odpowiednich emerytur; 

skreśla się 

Or. es 

 

Poprawka   188 

Heinz K. Becker 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 

 

Projekt opinii Poprawka 

8. zwraca się do państw 

członkowskich o usunięcie przeszkód, 

takich jak podnoszenie minimalnej liczby 

lat składkowych potrzebnych do 

kwalifikowania się do otrzymania 
uprawnień emerytalnych lub uzależnianie 

świadczeń emerytalnych od wysokości 

opłacanych przez całe życie składek, aby 

zapewnić osobom (w większości 

kobietom), które przerwały kariery, dostęp 

do odpowiednich emerytur; 

8. zwraca się do państw 

członkowskich o zaliczanie okresu 

przerwy w karierze zawodowej z powodu 

urlopu wychowawczego lub opieki nad 

członkami rodziny do obliczeń uprawnień 

emerytalnych; 

Or. de 
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Poprawka   189 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 

 

Projekt opinii Poprawka 

8. zwraca się do państw 

członkowskich o usunięcie przeszkód, 

takich jak podnoszenie minimalnej liczby 

lat składkowych potrzebnych do 

kwalifikowania się do otrzymania 

uprawnień emerytalnych lub uzależnianie 

świadczeń emerytalnych od wysokości 

opłacanych przez całe życie składek, aby 

zapewnić osobom (w większości 

kobietom), które przerwały kariery, dostęp 

do odpowiednich emerytur; 

8. zwraca się do państw 

członkowskich o usunięcie przeszkód, 

takich jak wydłużanie okresu oczekiwania 

potrzebnego do kwalifikowania się do 

otrzymania uprawnień emerytalnych lub 

uzależnianie świadczeń emerytalnych od 

wysokości opłacanych przez całe życie 

składek, zaostrzanie kryteriów 

uprawniających do świadczeń oraz 

wydłużanie wieku emerytalnego, aby 

zapewnić osobom (w większości 

kobietom), które przerwały kariery, 

pracowały krócej, w niepewnych 

warunkach, otrzymując niskie 

wynagrodzenia, dostęp do odpowiednich 

emerytur, zapewniających godne życie; 

Or. es 

 

Poprawka   190 

Sven Schulze 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 

 

Projekt opinii Poprawka 

8. zwraca się do państw 

członkowskich o usunięcie przeszkód, 

takich jak podnoszenie minimalnej liczby 

lat składkowych potrzebnych do 

kwalifikowania się do otrzymania 

uprawnień emerytalnych lub uzależnianie 

świadczeń emerytalnych od wysokości 

opłacanych przez całe życie składek, aby 

zapewnić osobom (w większości 

kobietom), które przerwały kariery, 

dostęp do odpowiednich emerytur; 

8. podkreśla, że podnoszenie 

minimalnej liczby lat składkowych 

potrzebnych do kwalifikowania się do 

otrzymania uprawnień emerytalnych lub 

uzależnianie świadczeń emerytalnych od 

wysokości opłacanych przez całe życie 

składek stanowi ważny element stabilizacji 

zabezpieczenia społecznego w czasach 

kryzysu; 
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Or. de 

 

Poprawka   191 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 

 

Projekt opinii Poprawka 

8. zwraca się do państw 

członkowskich o usunięcie przeszkód, 

takich jak podnoszenie minimalnej liczby 

lat składkowych potrzebnych do 

kwalifikowania się do otrzymania 

uprawnień emerytalnych lub uzależnianie 

świadczeń emerytalnych od wysokości 

opłacanych przez całe życie składek, aby 

zapewnić osobom (w większości 

kobietom), które przerwały kariery, dostęp 

do odpowiednich emerytur; 

8. zwraca się do państw 

członkowskich o usunięcie przeszkód, 

takich jak  podnoszenie minimalnej liczby 

lat składkowych – jako takie stanowiące 

przeszkodę – potrzebnych do 

kwalifikowania się do otrzymania 

uprawnień emerytalnych, tak aby zapewnić 

osobom (w większości kobietom), które 

przerwały kariery, dostęp do emerytur; 

Or. pt 

 

Poprawka   192 

Romana Tomc 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 

 

Projekt opinii Poprawka 

8. zwraca się do państw 

członkowskich o usunięcie przeszkód, 

takich jak podnoszenie minimalnej liczby 

lat składkowych potrzebnych do 

kwalifikowania się do otrzymania 

uprawnień emerytalnych lub uzależnianie 

świadczeń emerytalnych od wysokości 

opłacanych przez całe życie składek, aby 

zapewnić osobom (w większości 

kobietom), które przerwały kariery, dostęp 

do odpowiednich emerytur; 

8. zwraca się do państw 

członkowskich o usunięcie przeszkód, 

takich jak podnoszenie minimalnej liczby 

lat składkowych potrzebnych do 

kwalifikowania się do otrzymania 

uprawnień emerytalnych lub uzależnianie 

świadczeń emerytalnych od wysokości 

opłacanych przez całe życie składek, aby 

zapewnić osobom (w większości 

kobietom), które przerwały kariery, dostęp 

do odpowiednich emerytur; podkreśla, że 

nowe miejsca pracy tworzone przez 

gospodarkę stanowią najlepszą gwarancję 
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adekwatnych emerytur i zrównoważonych 

systemów emerytalnych; 

Or. sl 

 

Poprawka   193 

Terry Reintke 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zapewnienia, aby 

zarówno mężczyźni, jak i kobiety mieli 

możliwość osiągnięcia pełnych okresów 

składkowych i uzyskania uprawnień do 

pełnych świadczeń emerytalnych przez 

zwalczanie dyskryminacji ze względu na 

płeć w zatrudnieniu, zwiększaniu ich 

zdolności do łączenia pracy z 

obowiązkami rodzinnymi, usprawnienie 

inwestycji w opiekę nad dziećmi i osobami 

w podeszłym wieku, ustanowienie 

rzetelnych przepisów dotyczących zdrowia 

i bezpieczeństwa w miejscu pracy 

uwzględniających zróżnicowane ze 

względu na płeć ryzyko zawodowe oraz 

zagrożenia psychospołeczne, 

inwestowanie w publiczne służby 

zatrudnienia, które będą w stanie 

pokierować kobiety w każdym wieku 

podczas ich poszukiwań zatrudnienia, 

wprowadzenie elastycznych zasad 

przechodzenia z okresu aktywności 

zawodowej w okres emerytalny i zaliczanie 

okresów sprawowania opieki jako 

okresów składkowych; 

Or. en 

 

Poprawka   194 

Tania González Peñas 
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Projekt opinii 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8a. przypomina, że Komitet Praw 

Gospodarczych, Społecznych i 

Kulturalnych ONZ w art. 3 uwagi ogólnej 

nr 16 (2005) w sprawie 

równouprawnienia mężczyzn i kobiet w 

zakresie korzystania z praw 

gospodarczych, społecznych i 

kulturalnych wskazał wymogi art. 3 w 

powiązaniu z art. 9 Międzynarodowego 

paktu praw gospodarczych, społecznych i 

kulturalnych, w tym wymóg zrównania 

ustawowego wieku emerytalnego dla 

mężczyzn i kobiet; a także 

zagwarantowania, aby kobiety 

otrzymywały takie same świadczenia 

zarówno w ramach państwowych, jak i 

prywatnych planów emerytalnych; 

Or. es 

 

Poprawka   195 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, Javi López, Brando 

Benifei, Jutta Steinruck, Siôn Simon, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do podjęcia działań 

następczych w związku z konkluzjami 

Rady z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie 

równości szans w wynagrodzeniu dla 

kobiet i mężczyzn: zlikwidowanie 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć, zawierającymi apel o uwzględnianie 

okresów sprawowania opieki przy 

obliczaniu uprawnień do ochrony 

socjalnej, inwestycje w łatwo dostępne i 

przystępne cenowo systemy opieki, 



 

AM\1105278PL.docx 95/113 PE589.439v01-00 

 PL 

opracowanie wskaźników dotyczących 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć oraz propagowanie dalszych badań 

dotyczących przyczyn tego zjawiska1b; 

 _________________ 

 1b Konkluzje Rady z dnia 18 czerwca 2016 

r. pt. „Równość szans w wynagrodzeniu 

dla kobiet i mężczyzn: zlikwidowanie 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć”, 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu

ment/ST-9302-2015-INIT/pl/pdf 

Or. en 

 

Poprawka   196 

Jana Žitňanská 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do podjęcia działań 

następczych w związku z konkluzjami 

Rady z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie 

równości szans w wynagrodzeniu dla 

kobiet i mężczyzn: zlikwidowanie 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć, zawierającymi apel o uwzględnianie 

okresów sprawowania opieki przy 

obliczaniu uprawnień do ochrony 

socjalnej, inwestycje w łatwo dostępne i 

przystępne cenowo systemy opieki, 

opracowanie wskaźników dotyczących 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć oraz propagowanie dalszych badań 

dotyczących przyczyn tego zjawiska; 

Or. en 

 

Poprawka   197 

Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato 
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Projekt opinii 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8a. zaleca wspieranie pierwszego z 

trzech filarów emerytalnych w celu 

wyeliminowania nierówności w zakresie 

emerytur, w szczególności tych 

związanych z płcią, przez rezygnację z 

praktyki prywatnych ubezpieczeń 

społecznych i wprowadzenie jej jako 

dobrowolnej możliwości, a nie jako 

uprzywilejowanej opcji; 

Or. it 

Poprawka   198 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8b. podkreśla, że różnice w średnim 

trwaniu życia kobiet i mężczyzn również 

mogą prowadzić, bezpośrednio lub 

pośrednio, do dyskryminacji w zakresie 

świadczeń (szczególnie świadczeń 

emerytalnych), dlatego też należy o nich 

pamiętać; podobnie w przypadku planów 

nieskładkowych należy mieć na uwadze 

fakt, że kobiety są bardziej zagrożone 

ubóstwem niż mężczyźni, a często to 

wyłącznie one są odpowiedzialne za 

opiekę nad dziećmi; 

Or. es 

 

Poprawka   199 

Terry Reintke 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 b (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka 

 8b. wzywa państwa członkowskie do 

zapewnienia instrumentów prawnych 

mających zagwarantować udział w 

uprawnieniach emerytalnych w przypadku 

rozwodu lub separacji; 

Or. en 

 

Poprawka   200 

Terry Reintke 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 c (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8c. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do przeanalizowania 

skutków, jakie różne systemy 

zapewniające renty rodzinne – w 

kontekście wysokiego odsetka rozwodów i 

par żyjących w związkach nieformalnych 

– wywierają na ubóstwo i wykluczenie 

społeczne kobiet w podeszłym wieku; 

Or. en 

 

Poprawka   201 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 c (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8c. nalega, by Komisja podjęła pilne 

działania na rzecz usunięcia czynników, 

które uniemożliwiają dostęp do godnej 

emerytury, a które dotyczą głównie kobiet, 

osób młodych i imigrantów; 

Or. es 
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Poprawka   202 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 e (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 8e. popiera utrzymanie wcześniejszej 

emerytury dla pracowników, którzy 

narażeni są na ryzyko lub trudne warunki 

pracy; 

Or. es 

 

Poprawka   203 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 9 

 

Projekt opinii Poprawka 

9. apeluje do Komisji o 

przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu 
zaleceń skierowanych do państw 

członkowskich w sprawie emerytur na 

osoby w najtrudniejszej sytuacji; 

9. apeluje do Komisji o ustanowienie 

formalnego wskaźnika dotyczącego 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć oraz o przeprowadzanie 

systematycznego monitorowania, a także o 

wydanie zaleceń dla poszczególnych 

krajów mających na celu zwalczanie 

przyczyn zróżnicowania emerytur ze 

względu na płeć; 

Or. en 

 

Poprawka   204 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 9 

 

Projekt opinii Poprawka 



 

AM\1105278PL.docx 99/113 PE589.439v01-00 

 PL 

9. apeluje do Komisji o 

przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu 

zaleceń skierowanych do państw 

członkowskich w sprawie emerytur na 

osoby w najtrudniejszej sytuacji; 

9. apeluje do Komisji o 

przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu 

zaleceń skierowanych do państw 

członkowskich w sprawie emerytur oraz 

zaleceń zebranych w białej księdze z 2012 

r. na osoby w najtrudniejszej sytuacji, w 

szczególności kobiety, oraz o 

przeprowadzenie ocen ex ante i ex post i 

monitorowanie, jaki wypływ na 

równouprawnienie płci mają zalecenia 

oraz propozycje reform przeprowadzonych 

do tej pory; 

Or. es 

 

Poprawka   205 

Georgi Pirinski 

 

Projekt opinii 

Ustęp 9 

 

Projekt opinii Poprawka 

9. apeluje do Komisji o 

przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu 

zaleceń skierowanych do państw 

członkowskich w sprawie emerytur na 

osoby w najtrudniejszej sytuacji; 

9. wyraża głębokie zaniepokojenie 

wpływem ukierunkowanych na politykę 

oszczędnościową zaleceń dla 

poszczególnych krajów na systemy 

emerytalne oraz negatywnymi skutkami, 

jakie społeczna odpowiedzialność 

przedsiębiorstw wywiera na poziomy 

dochodów oraz na transfery socjalne 

niezbędne do wyeliminowania ubóstwa i 

wykluczenia społecznego; apeluje do 

Komisji o przeprowadzenie dokładnej 

oceny wpływu zaleceń skierowanych do 

państw członkowskich w sprawie emerytur 

na osoby w najtrudniejszej sytuacji; 

Or. en 

 

Poprawka   206 

Eleftherios Synadinos 

 

Projekt opinii 

Ustęp 9 



 

PE589.439v01-00 100/113 AM\1105278PL.docx 

PL 

 

Projekt opinii Poprawka 

9. apeluje do Komisji o 

przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu 

zaleceń skierowanych do państw 

członkowskich w sprawie emerytur na 

osoby w najtrudniejszej sytuacji; 

9. apeluje do Komisji o 

przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu 

zaleceń oraz wprowadzenie klauzul 

dotyczących egzekwowania skierowanych 

do państw członkowskich w sprawie 

emerytur na osoby w najtrudniejszej 

sytuacji; 

Or. el 

 

Poprawka   207 

Notis Marias 

 

Projekt opinii 

Ustęp 9 

 

Projekt opinii Poprawka 

9. apeluje do Komisji o 

przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu 

zaleceń skierowanych do państw 

członkowskich w sprawie emerytur na 

osoby w najtrudniejszej sytuacji; 

9. apeluje do Komisji o bezzwłoczne 

przeprowadzenie dokładnej oceny wpływu 

zaleceń skierowanych do państw 

członkowskich w sprawie emerytur na 

osoby w najtrudniejszej sytuacji; 

Or. el 

 

Poprawka   208 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 9a. apeluje do Komisji o 

uwzględnienie w zaleceniach dla 

poszczególnych krajów dotyczących 

reformy systemów emerytalnych państw 

członkowskich konkretnych zaleceń 

obejmujących potrzebę wdrożenia 

środków mających wpływ na uczestnictwo 

kobiet w rynku pracy; godzenie życia 
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zawodowego z życiem prywatnym; 

zrównoważenie ról mężczyzn i kobiet w 

pracach domowych i opiece nad dziećmi i 

osobami niesamodzielnymi; jak również 

tworzenie państwowych systemów 

emerytalnych i uregulowań dotyczących 

systemów prywatnych i pracowniczych, 

które ograniczą zróżnicowanie 

wynagrodzeń i emerytur ze względu na 

płeć; 

Or. es 

 

Poprawka   209 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 9a. przypomina, że istnieją dowody na 

to, że przejście na wielofilarowy system 

emerytalny, zgodnie z zaleceniem Komisji, 

powoduje dodatkowe nierówności 

emerytur ze względu na płeć, ponieważ 

kobiety mają mniejsze gwarancje dostępu 

do indywidualnych i pracowniczych 

planów emerytalnych; 

Or. es 

 

Poprawka   210 

Yana Toom, Ivo Vajgl, Marian Harkin 

 

Projekt opinii 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 9a. wzywa Komisję do wspierania 

rozwoju danych statystycznych 

segregowanych według kryterium płci 

oraz badań naukowych w celu 

usprawnienia monitorowania i oceny 
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skutków, jakie reformy emerytalne 

wywierają na dobrobyt i dobrostan kobiet; 

Or. en 

 

Poprawka   211 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 9 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 9b. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, aby wydłużenie średniego 

trwania życia kobiet nie było powodem do 

dyskryminacji przy obliczaniu emerytur; 

Or. es 

 

Poprawka   212 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 9 c (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 9c. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do postępowania zgodnie z 

konkluzjami Rady z dnia 18 czerwca 2015 

r. zatytułowanymi „Równość szans w 

wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn: 

zlikwidowanie zróżnicowania emerytur ze 

względu na płeć” przyjętymi podczas 

prezydencji łotewskiej, w których wzywa 

się do uwzględnienia okresów opieki 

podczas ustalania uprawnień do opieki 

socjalnej, inwestowania w rozwijanie 

systemów łatwo dostępnej i przystępnej 

cenowo opieki, zmian wskaźników 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć oraz wspierania badań dotyczących 

jego przyczyn; 
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Or. es 

 

Poprawka   213 

Joëlle Mélin, Mara Bizzotto, Dominique Martin 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 

 

Projekt opinii Poprawka 

10. pilnie wzywa państwa 

członkowskie do wycofania wszelkich 

reform systemów emerytalnych, które 

mogą pogłębić nierówności w 

świadczeniach emerytalnych (w 

szczególności nierówności ze względu na 

płeć). 

skreśla się 

Or. fr 

Poprawka   214 

Romana Tomc 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 

 

Projekt opinii Poprawka 

10. pilnie wzywa państwa 

członkowskie do wycofania wszelkich 

reform systemów emerytalnych, które 

mogą pogłębić nierówności w 

świadczeniach emerytalnych (w 

szczególności nierówności ze względu na 

płeć). 

skreśla się 

Or. sl 

Poprawka   215 

Sven Schulze 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 

 

Projekt opinii Poprawka 

10. pilnie wzywa państwa 10. wzywa państwa członkowskie do 



 

PE589.439v01-00 104/113 AM\1105278PL.docx 

PL 

członkowskie do wycofania wszelkich 

reform systemów emerytalnych, które 

mogą pogłębić nierówności w 

świadczeniach emerytalnych (w 

szczególności nierówności ze względu na 

płeć). 

zbierania większej ilości lepszych danych 

dotyczących nierówności w świadczeniach 

emerytalnych ze względu na płeć, by lepiej 

zrozumieć problem i móc następnie 

opracować odpowiednie rozwiązania; 

wzywa Komisję do takiego wspierania 

państw członkowskich przy zbieraniu 

danych, by można je było porównać w 

kontekście europejskim. 

Or. de 

 

Poprawka   216 

Jana Žitňanská 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 

 

Projekt opinii Poprawka 

10. pilnie wzywa państwa 

członkowskie do wycofania wszelkich 

reform systemów emerytalnych, które 

mogą pogłębić nierówności w 

świadczeniach emerytalnych (w 

szczególności nierówności ze względu na 

płeć). 

10. pilnie wzywa państwa 

członkowskie do wyeliminowania 

potencjalnego nierównego traktowania ze 

względu na płeć w ramach systemów 

emerytalnych. 

Or. en 

 

Poprawka   217 

Heinz K. Becker 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 

 

Projekt opinii Poprawka 

10. pilnie wzywa państwa 

członkowskie do wycofania wszelkich 

reform systemów emerytalnych, które 

mogą pogłębić nierówności w 

świadczeniach emerytalnych (w 

szczególności nierówności ze względu na 

płeć). 

10. pilnie wzywa państwa 

członkowskie do dokonania oceny reform 

systemów emerytalnych, aby usunąć 

nierówności ze względu na płeć. 



 

AM\1105278PL.docx 105/113 PE589.439v01-00 

 PL 

Or. de 

Poprawka   218 

Marian Harkin, Yana Toom, Ivo Vajgl 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 

 

Projekt opinii Poprawka 

10. pilnie wzywa państwa 

członkowskie do wycofania wszelkich 

reform systemów emerytalnych, które 

mogą pogłębić nierówności w 

świadczeniach emerytalnych (w 

szczególności nierówności ze względu na 

płeć). 

10. pilnie wzywa państwa 

członkowskie, aby podczas analizowania 

odpowiedniości i zrównoważoności ich 

obecnych systemów emerytalnych 

przeprowadzały ocenę ex ante wpływu w 

aspekcie płci w celu wyeliminowania 

potencjalnego nierównego traktowania ze 

względu na płeć, które mogłoby pogłębić 

nierówności w świadczeniach 

emerytalnych. 

Or. en 

 

Poprawka   219 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 

 

Projekt opinii Poprawka 

10. pilnie wzywa państwa 

członkowskie do wycofania wszelkich 

reform systemów emerytalnych, które 

mogą pogłębić nierówności w 

świadczeniach emerytalnych (w 

szczególności nierówności ze względu na 

płeć). 

10. pilnie wzywa państwa 

członkowskie do wyeliminowania 

wszelkich elementów ich systemów 

emerytalnych, które mogą pogłębić 

nierówności w świadczeniach 

emerytalnych (w szczególności 

nierówności ze względu na płeć) oraz do 

uwzględniania wpływu w aspekcie płci 

wszelkich przyszłych reform 

emerytalnych. 

Or. en 

 

Poprawka   220 
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Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 

 

Projekt opinii Poprawka 

10. pilnie wzywa państwa 

członkowskie do wycofania wszelkich 

reform systemów emerytalnych, które 

mogą pogłębić nierówności w 

świadczeniach emerytalnych (w 

szczególności nierówności ze względu na 

płeć). 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

Or. es 

 

Poprawka   221 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, Javi López, Brando 

Benifei, Jutta Steinruck, Siôn Simon, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 

 

Projekt opinii Poprawka 

10. pilnie wzywa państwa 

członkowskie do wycofania wszelkich 

reform systemów emerytalnych, które 

mogą pogłębić nierówności w 

świadczeniach emerytalnych (w 

szczególności nierówności ze względu na 

płeć). 

10. pilnie wzywa państwa 

członkowskie do wycofania wszelkich 

reform systemów emerytalnych, które 

mogą pogłębić nierówności w 

świadczeniach emerytalnych, w 

szczególności nierówności ze względu na 

płeć; podkreśla, że wszelkie zmiany 

polityki dotyczącej emerytur powinny 

zawsze być analizowane pod kątem ich 

wpływu na różnice w traktowaniu kobiet i 

mężczyzn z uwzględnieniem specjalnej 

analizy porównującej wpływ 

proponowanych zmian na kobiety i 

mężczyzn oraz że powinien to być 

kluczowy element procesu planowania, 

projektowania, wdrażania i oceny polityki 

publicznej; 

Or. en 
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Poprawka   222 

Notis Marias 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 

 

Projekt opinii Poprawka 

10. pilnie wzywa państwa 

członkowskie do wycofania wszelkich 

reform systemów emerytalnych, które 

mogą pogłębić nierówności w 

świadczeniach emerytalnych (w 

szczególności nierówności ze względu na 

płeć). 

10. pilnie wzywa państwa 

członkowskie do wycofania wszelkich 

reform systemów emerytalnych, które 

mogą pogłębić nierówności w 

świadczeniach emerytalnych (w 

szczególności nierówności ze względu na 

płeć) oraz do natychmiastowego przyjęcia 

środków w celu wyeliminowania takiej 

dyskryminacji. 

Or. el 

Poprawka   223 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 10a. przestrzega, że przejście od 

emerytur z systemu zabezpieczenia 

społecznego do systemu emerytur 

kapitałowych, które opierają się na 

składkach indywidualnych i nie 

rekompensują okresów poświęconych na 

opiekę, okresów bezrobocia, zwolnień 

chorobowych lub z tytułu 

niepełnosprawności, może stanowić 

zagrożenie dla równouprawnienia płci; 

apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o poszukiwanie sposobów 

na utrzymanie i umocnienie 

równouprawnienia płci w 

zreformowanych systemach 

emerytalnych; 

Or. es 
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Poprawka   224 

Terry Reintke 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 10a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do podjęcia działań 

następczych w związku z konkluzjami 

Rady z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie 

równości szans w wynagrodzeniu dla 

kobiet i mężczyzn: zlikwidowanie 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć, przyjętymi podczas prezydencji 

łotewskiej, zawierającymi apel o 

uwzględnianie okresów sprawowania 

opieki przy obliczaniu uprawnień do 

ochrony socjalnej, inwestycje w łatwo 

dostępne i przystępne cenowo systemy 

opieki, opracowanie wskaźników 

dotyczących zróżnicowania emerytur ze 

względu na płeć oraz propagowanie 

dalszych badań dotyczących przyczyn tego 

zjawiska; 

Or. en 

 

Poprawka   225 

Sofia Ribeiro 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 10a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by dokonały przeglądu 

systemów ochrony macierzyństwa i 

ojcostwa, tak aby ewoluowały one w 

kierunku urlopu rodzicielskiego dającego 

możliwość wyboru rodzicom, oraz by 

ciężarem opieki nad dziećmi nie 

obarczano wyłącznie jednego członka 

rodziny, co do tej pory miało miejsce 

szczególnie w przypadku kobiet; należy 
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jednak pamiętać, że tego rodzaju system 

nie może zastąpić urlopów rodzicielskich 

przewidujących wyłączną opiekę ojca lub 

matki, a systemy te powinny współistnieć; 

Or. pt 

Poprawka   226 

Vilija Blinkevičiūtė, Emilian Pavel, Agnes Jongerius, Elena Gentile, Javi López, Brando 

Benifei, Siôn Simon, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 10a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do podnoszenia wiedzy na 

temat ogólnego zagadnienia 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć wśród decydentów politycznych, 

przedsiębiorstw i społeczeństwa 

obywatelskiego, a także apeluje o 

dostosowane do potrzeb wiedzę finansową, 

informacje i rady dla kobiet mające 

pomóc im w podejmowaniu właściwych 

decyzji inwestycyjnych. 

Or. en 

 

Poprawka   227 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 10a. wzywa państwa członkowskie do 

inwestowania w przystępną cenowo i 

łatwo dostępną wysokiej jakości opiekę 

nad dziećmi i innymi osobami 

pozostającymi na utrzymaniu jako formę 

wspierania kobiet, które często mają 

więcej przerw w karierze niż mężczyźni 

oraz częściej biorą na siebie obowiązki 

związane ze sprawowaniem opieki w 
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rodzinie. 

Or. en 

 

Poprawka   228 

Ivan Jakovčić 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 10a. podkreśla znaczenie roli władz 

lokalnych i regionalnych w obszarze 

zabezpieczenia społecznego i usług 

społecznych; 

Or. hr 

Poprawka   229 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 10b. odrzuca strukturalne reformy 

systemów emerytalnych, które zachęcają 

do zastąpienia programów o 

zdefiniowanym świadczeniu systemami o 

zdefiniowanej składce bądź stworzenia 

obowiązkowych filarów kapitałowych; 

podkreśla, że kryzys finansowy pokazał, iż 

prywatne systemy kapitałowe nie są ani 

pewne, ani opłacalne; przypomina, że 

takie formy dodatkowego zabezpieczenia 

społecznego są skierowane do mężczyzn o 

wysokich dochodach, pracujących w 

pełnym wymiarze godzin, bez przerw w 

karierze; 

Or. es 

 

Poprawka   230 
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Terry Reintke 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 10b. wzywa państwa członkowskie do 

wdrożenia zapewniających szacunek i 

zapobiegających ubóstwu przepisów dla 

pracowników, którym stan zdrowia nie 

pozwala na pracę do osiągnięcia 

wymaganego prawem wieku 

emerytalnego; podkreśla, że 

niedopuszczalne jest podnoszenie wieku 

emerytalnego bez podejmowania środków 

służących włączeniu starszych 

pracowników w rynek pracy zapewniający 

zatrudnienie wysokiej jakości; uważa, że 

podnoszenie stopy zatrudnienia dzięki 

wysokiej jakości miejscom pracy mogłoby 

pomóc w znaczącym ograniczeniu 

przyszłych wzrostów tego wskaźnika, a 

tym samym zmniejszyć obciążenia 

finansowe związane ze starzeniem się; 

Or. en 

 

Poprawka   231 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Marek Plura 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 b (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 10b. wzywa Komisję Europejską i 

państwa członkowskie do 

przeprowadzania kampanii 

informacyjnych i stałego podnoszenia  

wiedzy na temat systemów emerytalnych 

wśród kobiet i mężczyzn. 

Or. en 

Poprawka   232 

Tania González Peñas 
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Projekt opinii 

Ustęp 10 c (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 10c. wyraża ubolewanie, że wnioski 

dotyczące reformy systemów emerytalnych 

zebrane w białej księdze skłaniają do 

łączenia świadczeń społecznych z 

wzrostem gospodarczym oraz sytuacją na 

rynku pracy i rynkach finansowych, 

koncentrując się na aspektach 

makroekonomicznych, a nie na 

społecznym celu samych emerytur; zaleca 

poszerzenie zakresu emerytur, 

podniesienie emerytury minimalnej i 

wspieranie działań naprawczych; 

Or. es 

 

Poprawka   233 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 d (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 10d. wyraża ubolewanie, że linia 

działań i mechanizmów mających 

zagwarantować stabilność emerytur, 

zaproponowana przez Komisję Europejską 

w ramach europejskiego semestru, jak 

również jej przełożenie na państwowe 

reformy systemów zabezpieczeń 

społecznych spowodowały, że w coraz 

większej liczbie państw członkowskich 

dostęp do emerytur składkowych jest 

utrudniony, a ich wysokość obniżyła się 

lub została zamrożona; 

Or. es 

 

Poprawka   234 
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Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 e (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 10e. zaleca opracowanie polityki 

aktywnego przechodzenia na emeryturę, 

która wzmocni podział pracy oraz transfer 

wiedzy i doświadczeń; wzywa państwa 

członkowskie, aby ustaliły maksymalną 

granicę wieku emerytalnego na poziomie 

65 lat; 

Or. es 

 

Poprawka   235 

Tania González Peñas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 10 f (nowy) 

 

Projekt opinii Poprawka 

 10f. wyzywa Komisję, aby zwiększyła i 

przekazała wystarczające środki na 

realizację unijnej strategii mającej na celu 

wyeliminowanie różnic w emeryturach ze 

względu na płeć i zapobieganie 

występowaniu takich różnic; 

Or. es 

 


