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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przedstawia Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, następujące poprawki:

Poprawka 1

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zasada 
równości płci to podstawowa wartość UE, 
zapisana w art. 2 i art. 3 ust. 3 Traktatu o 
Unii Europejskiej, oraz mając na uwadze, 
że art. 8 i 19 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej i art. 23 Karty praw 
podstawowych UE wyraźnie zobowiązuje 
Unię do uwzględniania aspektu płci jako 
narzędzia eliminowania nierówności, 
wspierania równości płci i zwalczania 
dyskryminacji we wszystkich unijnych 
obszarach polityki i działaniach;

Poprawka 2

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że utrzymujące 
się różnice w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn, np. luka w zatrudnieniu między 
kobietami a mężczyznami wynosząca 
11,5 %, luka płacowa między kobietami a 
mężczyznami wynosząca 16 % czy luka 
emerytalna między kobietami a 
mężczyznami wynosząca 35,7 %, a także 
niedostateczna reprezentacja kobiet w 
dobrze płatnych sektorach – co częściowo 
wynika z konieczności świadczenia przez 
kobiety opieki nieformalnej i 
wykonywania niepłatnej pracy domowej – 
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nie tylko są niesprawiedliwe, ale 
dodatkowo stawiają kobiety w trudnych 
lub niepewnych sytuacjach, jakimi są 
ubóstwo lub wykluczenie społeczne; 
mając na uwadze, że luka płacowa między 
kobietami a mężczyznami i luka 
emerytalna między kobietami a 
mężczyznami są większe w przypadku 
migrantek lub kobiet należących do 
mniejszości etnicznych, które zmagają się 
z dodatkowymi przeszkodami w 
zatrudnieniu i z wyższym poziomem 
dyskryminacji w zatrudnieniu i w miejscu 
pracy; mając na uwadze, że konieczne są 
pilne działania w celu zlikwidowania tych 
różnic, ponieważ stanowią one kilka z 
głównych przeszkód w osiągnięciu 
równouprawnienia płci i niedopuszczalną 
formę dyskryminacji ze względu na płeć;

Poprawka 3

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że luka płacowa 
między kobietami a mężczyznami i luka 
emerytalna między kobietami a 
mężczyznami – będące wynikiem 
kumulowania przez kobiety nierówności 
doświadczanych przez całe życie – oraz 
okresy nieobecności na rynku pracy są 
szczególnie duże; mając na uwadze, że 
większość z tych nierówności to 
konsekwencja faktu, że w UE 7 mln kobiet 
nie pracuje z powodu wykonywania 
obowiązków opiekuńczych (liczba 
mężczyzn w takiej sytuacji wynosi 0,5 
mln); mając na uwadze, że europejski 
semestr powinien przyspieszać wdrażanie 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
monitorować realizację wszystkich 20 
kluczowych zasad, ze szczególnym 
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naciskiem na zapewnienie jednakowego 
traktowania i jednakowych szans 
kobietom i mężczyznom, prawo do 
jednakowego wynagrodzenia za pracę o 
takiej samej wartości oraz prawo do usług 
opieki dobrej jakości po przystępnej cenie;

Poprawka 4

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że dostęp do 
usług, w tym usług opieki nad dziećmi i 
opieki długoterminowej, ma największy 
wpływ na kobiety, gdyż to one często 
muszą radzić sobie z brakami w 
świadczeniu opieki i wspieraniu rodziny, 
co tylko utrwala ich nieproporcjonalną 
odpowiedzialność za zapewnienie opieki;

Poprawka 5

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że OECD 
podkreśliła, iż inwestowanie w poprawę 
równości płci przyczynia się do wzrostu 
gospodarczego; mając na uwadze, że 
propagowanie równouprawnienia płci, 
zwiększanie możliwości zatrudnienia dla 
kobiet, zapewnianie przestrzegania zasady 
równości wynagrodzeń za pracę takiej 
samej wartości, ułatwianie kobietom i 
mężczyznom godzenia pracy i obowiązków 
opiekuńczych z życiem prywatnym, a także 
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zapobieganie przemocy wobec kobiet i 
zwalczanie jej to niektóre z działań o 
kluczowym znaczeniu dla unijnego 
wzrostu gospodarczego, wydajności, 
stabilności finansów publicznych oraz 
stabilności społecznej;

Poprawka 6

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że jakość usług 
opieki i dostęp do nich są bardzo 
zróżnicowane w obrębie państw 
członkowskich i między nimi; mając na 
uwadze, że pomimo podjętych przez 
państwa członkowskie zobowiązań do 
osiągnięcia celów barcelońskich potrzeby 
jednej szóstej gospodarstw domowych w 
UE w zakresie usług opieki nad dziećmi 
nie są zaspokojone; mając na uwadze, że 
jedna trzecia gospodarstw domowych w 
UE nie ma dostępu do odpowiednich 
profesjonalnych usług opiekuńczych;

Poprawka 7

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że obecność 
większej liczby kobiet na stanowiskach 
decyzyjnych zwiększyłaby równość płci, 
oraz mając na uwadze, że wiążące kwoty 
są najlepszym narzędziem do osiągnięcia 
tego celu, jak pokazują dane EIGE1a;
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1a. Odsetek kobiet zasiadających w 
zarządach przedsiębiorstw wynosi 35,3 % 
w państwach członkowskich, które 
wprowadziły wiążące kwoty, 27 % w 
państwach członkowskich, w których 
zastosowano środki niewiążące, a 15,4 % 
w państwach członkowskich, w których 
nie przyjęto żadnych środków. Źródło: 
https://eige.europa.eu/news/ageing-
societies-migration-and-climate-change-
bring-new-challenges-gender-equality

Poprawka 8

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie do 
wyznaczania w krajowych programach 
reform konkretnych ilościowych celów 
służących osiągnięciu celów 
barcelońskich oraz do wdrożenia środków 
szczególnych ukierunkowanych na grupy 
kobiet o bardzo niskim wskaźniku 
zatrudnienia, takie jak kobiety młode, 
kobiety starsze, migrantki, kobiety z 
niepełnosprawnością, samotne matki i 
kobiety romskie; podkreśla, że luki w 
zatrudnieniu są szczególnie duże w 
przypadku matek i kobiet wypełniających 
obowiązki opiekuńcze;

Poprawka 9

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
https://eige.europa.eu/news/ageing-societies-migration-and-climate-change-bring-new-challenges-gender-equality
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
zwrócenia uwagi na wymiar płci w ich 
krajowych programach reform w ramach 
europejskiego semestru, zwłaszcza jeśli 
chodzi o regularne stosowanie środków 
służących dążeniu do równości kobiet i 
mężczyzn w obszarach zatrudnienia, 
włączenia społecznego, zwalczania 
ubóstwa, kształcenia oraz w badaniach i 
innowacjach; wzywa państwa 
członkowskie do przeprowadzania 
regularnej analizy reform strukturalnych 
z perspektywy płci;

Poprawka 10

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję do zwrócenia 
większej uwagi na problematykę płci przy 
formułowaniu zaleceń dla poszczególnych 
krajów, tak aby wyeliminować 
utrzymujące się różnice w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn;

Poprawka 11

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa do wprowadzenia filaru płci 
i nadrzędnego celu w zakresie równości 
płci do strategii będącej następcą strategii 
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„Europa 2020” oraz do włączenia celów i 
wskaźników dotyczących płci do wyzwań 
dla poszczególnych krajów zawartych w 
tablicy wyników zawierającej wskaźniki 
społeczne;

Poprawka 12

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla i z zadowoleniem 
przyjmuje apel zawarty w konkluzjach 
Rady z grudnia 2019 r. pt. „Gospodarki w 
UE uwzględniające równość płci: dalsze 
działania”, aby położyć większy nacisk na 
równość płci na różnych etapach procesu 
europejskiego semestru, w tym przez pracę 
nad istniejącymi wskaźnikami równości 
płci, opracowywanie nowych, a także 
poprzez dalsze rozwijanie gromadzenia 
danych z podziałem na płeć, metod 
statystycznych i analiz służących 
monitorowaniu postępów w zakresie 
równości płci;

Poprawka 13

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wyraża ubolewanie z powodu 
braku jeszcze szerszej perspektywy płci i 
dalszych wskaźników w ramach 
europejskiego semestru i wzywa Komisję 
do uwzględnienia wskaźnika 
równouprawnienia płci jako jednego z 
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narzędzi europejskiego semestru 
służących monitorowaniu postępów w 
osiąganiu celów społecznych i w zakresie 
zatrudnienia oraz do uznania wpływu 
polityki makroekonomicznej na 
problematykę płci;

Poprawka 14

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję do dalszego 
włączania tablicy wskaźników społecznych 
towarzyszącej europejskiemu filarowi 
praw socjalnych do procesu 
monitorowania europejskiego semestru; 

Poprawka 15

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie nowo wybranej Komisji do 
przedstawienia – w pierwszych 100 dniach 
jej mandatu – unijnej strategii na rzecz 
równouprawnienia płci, w tym wiążących 
środków w zakresie przejrzystości 
wynagrodzeń; wzywa Komisję do 
uzupełnienia tej inicjatywy narzędziami 
zapewniającymi obiektywne kryteria, 
które umożliwiają neutralne pod 
względem płci ocenę i porównanie 
wartości pracy w różnych sektorach w 
celu osiągnięcia jednakowej płacy za taką 
samą pracę i pracę o takiej samej wartości 
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między kobietami i mężczyznami we 
wszystkich sektorach i zawodach;

Poprawka 16

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do usunięcia wszelkich przeszkód 
dla udziału kobiet w rynku pracy i do 
uwzględnienia perspektywy płci w polityce 
podatkowej – łącznie z przeprowadzaniem 
kontroli polityki podatkowej pod kątem 
płci, aby wyeliminować nierówne 
traktowanie ze względu na płeć związane z 
opodatkowaniem – oraz do 
zagwarantowania, że nie zostaną 
ustanowione żadne nowe podatki, przepisy 
o wydatkowaniu, programy ani praktyki, 
które zwiększałyby zróżnicowanie sytuacji 
kobiet i mężczyzn na rynku lub w zakresie 
dochodu netto lub też umacniałyby model 
mężczyzny jako żywiciela rodziny;

Poprawka 17

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. ponownie wzywa do wzbogacenia 
tablicy wyników dotyczącej zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej 
wskaźnikami społecznymi, w tym 
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dotyczącymi nierówności płci, które muszą 
być traktowane na równi ze wskaźnikami 
ekonomicznymi;

Poprawka 18

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. jest zaniepokojony faktem, że 
wertykalna i horyzontalna segregacja 
rynku pracy oraz utrzymujące się różnice 
w wynagrodzeniach i świadczeniach 
emerytalnych kobiet i mężczyzn nadal są 
powszechne w całej Unii Europejskiej 
oraz że brakuje kobiet zaangażowanych w 
procesy decyzyjne, zwłaszcza gospodarcze, 
w tym w dialog społeczny; podkreśla, że te 
i inne nierówności są najbardziej 
odczuwalne przez grupy kobiet 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
i w związku z tym wzywa do włączenia 
podejścia przekrojowego do polityki 
zatrudnienia i ochrony socjalnej w celu 
wspierania szczególnie narażonych grup 
kobiet, w tym kobiet z 
niepełnosprawnościami; uważa, że aby z 
powodzeniem wdrożyć takie podejście 
przekrojowe, konieczne jest uzyskanie 
danych i informacji z podziałem na płeć, 
zwłaszcza w odniesieniu do m.in. pracy za 
pośrednictwem platform internetowych i 
pracy nierejestrowanej, aktywnej polityki 
zatrudnienia, mobilności, indywidualnych 
planów działania lub zasiłków dla 
bezrobotnych;

Poprawka 19
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Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia przepisów zapewniających – 
m.in. za pomocą publicznego wskaźnika 
skuteczności działania przedsiębiorstw w 
dziedzinie równości płci poprzez nałożenie 
kar na przedsiębiorstwa, które nie 
osiągają celów w zakresie równości – 
równą reprezentację kobiet w organach 
decyzyjnych spółek, równe wynagrodzenia 
dla kobiet i mężczyzn oraz takie same 
szanse na rozwój kariery zawodowej;

Poprawka 20

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. podkreśla, jak ważne dla 
zwiększenia zatrudnienia kobiet jest 
zapewnienie powszechnych, wysokiej 
jakości, dostępnych i przystępnych cenowo 
placówek opieki nad dziećmi; wyraża 
zaniepokojenie w związku z tym, że od 
2002 r. jedynie 12 państw członkowskich 
osiągnęło spośród celów barcelońskich cel 
1, jakim jest zapewnienie, aby 33 % dzieci 
w wieku poniżej trzech lat znajdowało się 
w placówkach opieki, oraz cel 2, jakim jest 
zapewnienie, aby 90 % dzieci w wieku od 
3 lat do wieku objęcia obowiązkiem 
szkolnym znajdowało się w placówkach 
oświatowych; wzywa państwa 
członkowskie do szybkiej i skutecznej 
transpozycji do prawa krajowego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym rodziców i opiekunów; wzywa 
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do opracowania unijnych ram usług 
opiekuńczych, które regulowałyby 
minimalny poziom opieki nad osobami 
starszymi i pozostającymi na utrzymaniu 
w sposób podobny do celów 
barcelońskich, a także do ustalenia 
wytycznych dotyczących jakości w 
odniesieniu do profesjonalizacji pracy 
domowej i opiekuńczej;

Poprawka 21

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. apeluje do Komisji o zapewnienie, 
by proces europejskiego semestru służył 
realizacji Europejskiego filaru praw 
socjalnych, a jednocześnie pozostawienie 
państwom członkowskim wystarczającej 
swobody finansowania i utrzymania 
finansowania usług opiekuńczych;

Poprawka 22

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. mając na uwadze, że choć 
odpowiedzialność za organizację i 
zawartość systemów wczesnej edukacji i 
opieki nad dzieckiem oraz świadczenie 
usług opieki długoterminowej spoczywa 
na poszczególnych państwach 
członkowskich, to współpraca na szczeblu 
UE i wydajne korzystanie z funduszy 
unijnych może przyczynić się do rozwoju 
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usług opiekuńczych wysokiej jakości 
dzięki wspieraniu i uzupełnianiu środków 
podjętych na szczeblu regionalnym i 
krajowym, a także pomóc państwom 
członkowskim w podejmowaniu 
wspólnych wyzwań;

Poprawka 23

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wyraża zaniepokojenie z powodu 
niedostatecznej reprezentacji kobiet na 
kierunkach kształcenia związanych z 
naukami przyrodniczymi, technologią, 
inżynierią i matematyką (STEM) i w 
zawodach związanych z tymi dziedzinami 
oraz wzywa państwa członkowskie do 
zwalczania stereotypów opartych na płci, 
a także do zwiększenia udziału dziewcząt i 
kobiet w kształceniu i zawodach z zakresu 
STEM w celu zmniejszenia różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn w tych 
zawodach; podkreśla, jak ważne dla 
kobiet jest uczenie się przez całe życie, 
gdyż daje ono możliwość 
przekwalifikowania na stale zmieniającym 
się rynku pracy;

Poprawka 24

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zwraca uwagę na znaczenie 
monitorowania odsetka młodzieży (15–24 
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lata) niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się (młodzież NEET) wraz z 
innymi wskaźnikami pomocniczymi oraz 
podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na młode kobiety i dziewczęta, 
ponieważ wśród młodzieży NEET 
występują znaczne różnice, jeśli chodzi o 
proporcje kobiet i mężczyzn;

Poprawka 25

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia pozytywnej konwergencji w 
zakresie równych, nieprzenoszalnych i w 
pełni płatnych urlopów macierzyńskich i 
ojcowskich jako środka na rzecz poprawy 
równości kobiet i mężczyzn w zakresie 
pracy opiekuńczej, dzięki ułatwieniu 
egalitarnego udziału kobiet i mężczyzn w 
rynku pracy oraz bardziej sprawiedliwego 
podziału niepłatnej opieki i pracy w 
gospodarstwach domowych, co zlikwiduje 
różnice związane z zatrudnieniem na czas 
określony i w niepełnym wymiarze godzin;

Poprawka 26

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa państwa członkowskie do 
odblokowania dyrektywy w sprawie kobiet 
w zarządach;
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Poprawka 27

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do usprawnienia gromadzenia 
danych segregowanych według kryterium 
płci, zwłaszcza w odniesieniu do 
podstawowych przyczyn różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku 
pracy, takich jak korzystanie z różnych 
rodzajów urlopu opiekuńczego, lub 
porównywalnych danych na temat 
różnych przyczyn zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć w 
państwach członkowskich; jest 
przekonany, że przegląd wykorzystania 
czasu należy przeprowadzać z 
wystarczającą częstotliwością i 
wystarczającą liczebnością próby, aby 
uzyskiwać informacje na temat różnic 
między kobietami i mężczyznami w 
odniesieniu do bezpłatnej opieki i pracy 
domowej; zdecydowanie podkreśla w 
związku z tym potrzebę monitorowania 
postępów w dziedzinie płci oraz skutków 
reform na przestrzeni czasu; ponadto 
wzywa Komisję do monitorowania udziału 
kobiet w rynku pracy pod względem liczby 
przepracowanych godzin w tygodniu, 
rodzajów umów i niezależności 
finansowej;

Poprawka 28

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że istotne jest 
ukierunkowanie polityki na transformację 
ekologiczną i cyfrową, aby osiągnąć cele w 
zakresie równości płci; wzywa do włączenia 
systematycznej oceny wpływu w aspekcie 
płci oraz przydziału specjalnych funduszy 
na rzecz równości płci w celu osiągnięcia 
uczciwej i sprawiedliwej transformacji 
ekologicznej i cyfrowej, która nie 
pozostawia nikogo w tyle i ma na celu 
zwalczanie wszelkich form dyskryminacji; 
zachęca państwa członkowskie do 
określenia skutecznych modeli 
finansowania dostosowanych do 
warunków krajowych i lokalnych;

Poprawka 29

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie do lepszego 
uwzględniania aspektu płci i sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz rzeczywistego stosowania tych 
aspektów we wszystkich obszarach 
polityki, a w szczególności w ramach 
europejskiego semestru;

Poprawka 30

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23a. przypomina o znaczeniu 
europejskiego semestru, a w szczególności 
sprawozdań krajowych z monitorowania 
postępów państw członkowskich w 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju, 
w szczególności celu zrównoważonego 
rozwoju nr 5 i jego celów 5.4 i 5.5;

Poprawka 31

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. wzywa Radę do odblokowania 
negocjacji w sprawie horyzontalnej 
dyrektywy dotyczącej przeciwdziałania 
dyskryminacji, aby zagwarantować, że 
kobiety i inne słabsze grupy są chronione 
we wszystkich sferach życia społecznego;

Poprawka 32

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa państwa członkowskie do 
ratyfikowania konwencji stambulskiej w 
sprawie likwidacji przemocy wobec kobiet 
i dziewcząt, ponieważ przemoc ze względu 
na płeć stanowi dodatkową przeszkodę dla 
uczestnictwa kobiet w rynku pracy i ich 
niezależności ekonomicznej;
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Poprawka 33

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia konkretnych kroków w celu 
zwalczania molestowania seksualnego i 
molestowania ze względu na płeć przy 
zatrudnianiu pracowników i w miejscach 
pracy, w tym do wprowadzenia wymogów 
dotyczących niezależnych mechanizmów 
sprawozdawczości; wzywa państwa 
członkowskie do zajęcia się rosnącą 
wrogością wobec kobiet w polityce i w 
branży medialnej, w tym nękaniem i 
molestowaniem przez internet i w miejscu 
pracy, co prowadzi do odchodzenia kobiet 
z życia publicznego i przyczynia się do 
powstawania szkodliwego i 
wykluczającego otoczenia dla kobiet 
pracujących w tych sektorach;

Poprawka 34

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. apeluje o strategie polityczne, które 
wspierają przedsiębiorczość kobiet, 
ułatwiają im dostęp do finansowania i 
możliwości biznesowych, oferują 
dostosowane do potrzeb szkolenia i tworzą 
środki umożliwiające godzenie życia 
zawodowego z prywatnym;
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