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Poprawka  1 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 2 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając Protokół (nr 1) do 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE) w sprawie roli 

parlamentów narodowych w Unii 

Europejskiej, 

Or. el 

 

Poprawka  2 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 2 b (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając Protokół (nr 2) do 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE) w sprawie 

stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności, 

Or. el 

 

Poprawka  3 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 15 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając swoją rezolucję z 

dnia 13 maja 2015 r. w sprawie strategii 
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UE na rzecz równości kobiet i mężczyzn w 

okresie po 2015 r., 

Or. de 

 

Poprawka  4 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 21 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając międzynarodową 

analizę Światowego Ruchu Matek 

(MMM) „Co jest naprawdę ważne dla 

matek w Europie”, która została 

przeprowadzona w ramach projektu 

badawczego „Familyplatform” 7. 

programu ramowego UE (2011), 

Or. de 

 

Poprawka  5 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Motyw -A (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 -Aa. mając na uwadze, że prawdziwym 

skandalem nie jest możliwa luka płacowa, 

lecz nieuznawanie wykonywanej w równej 

mierze przez kobiety i mężczyzn pracy 

domowej, wychowawczej, opiekuńczej i 

rodzinnej oraz brak możliwości 

równowagi i wolności wyboru między 

życiem zawodowym a rodzinnym, co w 

równej mierze dotyka kobiet i mężczyzn; 

Or. de 
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Poprawka  6 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że w 2012 r. w 

28 państwach członkowskich UE różnica w 

świadczeniach emerytalnych między 

kobietami a mężczyznami [„zróżnicowanie 

emerytur ze względu na płeć”, które można 

zdefiniować jako różnicę między średnim 

wynagrodzeniem (brutto) pobieranym 

przez kobiety z tytułu świadczeń 

emerytalnych w stosunku do takiego 

samego wynagrodzenia pobieranego przez 

mężczyzn] wynosiła 38 % w przedziale 

wiekowym osób mających 65 lat i więcej; 

A. mając na uwadze, że w 2012 r. w 

28 państwach członkowskich UE różnica w 

świadczeniach emerytalnych między 

kobietami a mężczyznami [„zróżnicowanie 

emerytur ze względu na płeć”, które można 

zdefiniować jako różnicę między średnim 

wynagrodzeniem (brutto) pobieranym 

przez kobiety z tytułu świadczeń 

emerytalnych w stosunku do takiego 

samego wynagrodzenia pobieranego przez 

mężczyzn] wynosiła 38 % w przedziale 

wiekowym osób mających 65 lat i więcej; 

mając na uwadze, że liczba ta jest nie do 

zaakceptowania w UE, dla której 

równouprawnienie płci jest jedną z 

podstawowych zasad i prawo osób 

starszych do godnego życia, niezależności 

i udziału w życiu społecznym stanowi 

jedno z unijnych praw podstawowych; 

Or. en 

 

Poprawka  7 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że zgodnie ze 

sprawozdaniem Komisji w sprawie 

równości kobiet i mężczyzn w UE za rok 

2015 w połowie państw członkowskich 

zróżnicowanie emerytur ze względu na 

płeć wzrosło w ciągu ostatnich 5 lat, a w 

niektórych państwach członkowskich od 

11 do 36 % kobiet nie jest w ogóle 

uprawnionych do emerytury;  



 

PE592.340v01-00 6/119 AM\1107618PL.docx 

PL 

Or. en 

 

Poprawka  8 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że zwiększenie 

udziału kobiet w rynku pracy przyczynia 

się do zmniejszenia zróżnicowania 

emerytur ze względu na płeć w UE, 

ponieważ istnieje bezpośredni związek 

między udziałem w rynku pracy a 

poziomem emerytury; 

Or. en 

 

Poprawka  9 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że 

zróżnicowanie emerytur ze względu na 

płeć byłoby przypuszczalnie jeszcze 

większe, jeżeli wziąć pod uwagę tylko 

składkowe świadczenia emerytalne 

emerytury składkowe, a nie oparte na 

ostatnim wynagrodzeniu świadczenia 

emerytalne wypracowane przez kobiety w 

służbie publicznej; 

Or. de 

 

Poprawka  10 

Iratxe García Pérez 
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Projekt rezolucji 

Motyw A a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że równość 

kobiet i mężczyzn jest jedną ze wspólnych i 

podstawowych zasad zapisanych w art. 2 i 

art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 

art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej i art. 23 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej; mając 

też na uwadze, że równouprawnienie płci 

powinno stanowić część wszystkich 

polityk, inicjatyw, programów i działań 

Unii; 

Or. es 

 

Poprawka  11 

Iratxe García Pérez 

 

Projekt rezolucji 

Motyw A b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ab. mając na uwadze, że od czasu 

utworzenia Europejskiej Wspólnoty 

Gospodarczej poszanowanie prawa 

pracowników i pracownic do takiej samej 

płacy za taką samą pracę lub pracę o 

takiej samej wartości jest zagwarantowane 

na mocy Traktatu1a; 

 __________________ 

 1 a Dawny art. 119 TWE, obecnie art. 157 

TFUE. 

Or. es 

 

Poprawka  12 

Angelika Mlinar 
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Projekt rezolucji 

Motyw A b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ab. mając na uwadze, że 

zróżnicowanie emerytur ze względu na 

płeć w grupie ludności w wieku 65-74 lat 

szacuje się na średnio 40,2 % w UE-28 w 

2014 r., przy czym występowało znaczne 

zróżnicowanie między poszczególnymi 

krajami, od 3,7 % do 48,8 %, przy czym w 

14 państwach członkowskich 

zróżnicowanie emerytur ze względu na 

płeć przekracza 30 %; 

Or. en 

 

Poprawka  13 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Punkt B preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Β. mając na uwadze, że kobiety w 

mniejszym stopniu niż mężczyźni są objęte 

świadczeniami emerytalnymi i są 

jednocześnie nadreprezentowane w 

kategoriach najuboższych emerytów i 

niedostatecznie reprezentowane w 

kategoriach emerytów najbogatszych; 

Β. mając na uwadze, że w większości 

państw członkowskich UE kobiety w 

mniejszym stopniu niż mężczyźni są objęte 

świadczeniami emerytalnymi i są 

jednocześnie nadreprezentowane w 

kategoriach najuboższych emerytów i 

niedostatecznie reprezentowane w 

kategoriach emerytów najbogatszych; 

Or. el 

 

Poprawka  14 

Angelika Niebler 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B 
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Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że kobiety w 

mniejszym stopniu niż mężczyźni są objęte 

świadczeniami emerytalnymi i są 

jednocześnie nadreprezentowane w 

kategoriach najuboższych emerytów i 

niedostatecznie reprezentowane w 

kategoriach emerytów najbogatszych; 

B. mając na uwadze, że kobiety z 

reguły w mniejszym stopniu niż mężczyźni 

są objęte świadczeniami emerytalnymi i są 

jednocześnie nadreprezentowane w 

kategoriach najuboższych emerytów i 

niedostatecznie reprezentowane w 

kategoriach emerytów najbogatszych; 

Or. de 

 

Poprawka  15 

Anna Záborská 

 

Projekt rezolucji 

Motyw B a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że 

zróżnicowanie emerytur ze względu na 

płeć odzwierciedla większy odsetek kobiet 

zatrudnionych w niepełnym wymiarze 

czasu pracy, niższe stawki godzinowe i 

mniejszą liczbę lat zatrudnienia ze 

względu na nieodpłatną pracę 

wykonywaną przez kobiety jako matki i 

opiekunki w rodzinach; 

Or. en 

 

Poprawka  16 

Angelika Niebler 

 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że przemiany 

demograficzne prowadzą do tego, iż w 

przyszłości coraz mniejsza liczba osób 

aktywnych zawodowo będzie musiała 
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utrzymywać coraz większą liczbę 

emerytów, i że w tym kontekście rośnie 

znaczenie emerytury prywatnej i 

zakładowej; 

Or. de 

 

Poprawka  17 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że cel polityki 

emerytalnej polega na zapewnieniu 

wszystkim obywatelom europejskim w 

ramach systemu emerytalno-rentowego 

godnego wynagrodzenia, które pozwoli im 

zabezpieczyć się przed ryzykiem 

wykluczenia społecznego; 

D. mając na uwadze, że cel polityki 

emerytalnej polega na zapewnieniu 

wszystkim obywatelom europejskim 

niezależności ekonomicznej, która 
pozwoli im zabezpieczyć się przed 

ryzykiem wykluczenia społecznego; 

Or. en 

 

Poprawka  18 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że cel polityki 

emerytalnej polega na zapewnieniu 

wszystkim obywatelom europejskim w 

ramach systemu emerytalno-rentowego 

godnego wynagrodzenia, które pozwoli im 

zabezpieczyć się przed ryzykiem 

wykluczenia społecznego; 

D. mając na uwadze, że cel polityki 

emerytalnej polega na zapewnieniu 

wszystkim obywatelom i obywatelkom 

Unii w ramach systemu emerytalno-

rentowego stosownego wynagrodzenia, 

które zagwarantuje im na starość 

uczestnictwo w życiu społecznym, 

kulturalnym i politycznym oraz godną 

egzystencję; 

Or. de 
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Poprawka  19 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że cel polityki 

emerytalnej polega na zapewnieniu 

wszystkim obywatelom europejskim w 

ramach systemu emerytalno-rentowego 

godnego wynagrodzenia, które pozwoli im 

zabezpieczyć się przed ryzykiem 

wykluczenia społecznego; 

D. mając na uwadze, że cel polityki 

emerytalnej polega na zapewnieniu 

wszystkim obywatelom europejskim w 

ramach systemu emerytalno-rentowego 

godnego wynagrodzenia, aby zmniejszyć 

liczbę obywateli żyjących w ubóstwie i 

dotkniętych wykluczeniem społecznym, 

zwłaszcza w takich państwach 

członkowskich UE jak Grecja; 

Or. el 

 

Poprawka  20 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że cel polityki 

emerytalnej polega na zapewnieniu 

wszystkim obywatelom europejskim w 

ramach systemu emerytalno-rentowego 

godnego wynagrodzenia, które pozwoli im 

zabezpieczyć się przed ryzykiem 

wykluczenia społecznego; 

D. mając na uwadze, że cel polityki 

emerytalnej polega na zapewnieniu 

wszystkim obywatelom europejskim w 

ramach publicznego systemu 

zabezpieczenia społecznego, godnego 

wynagrodzenia, które pozwoli im 

zabezpieczyć się przed ryzykiem 

wykluczenia społecznego; 

Or. pt 

 

Poprawka  21 

Angelika Niebler 
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Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że cel polityki 

emerytalnej polega na zapewnieniu 

wszystkim obywatelom europejskim w 

ramach systemu emerytalno-rentowego 

godnego wynagrodzenia, które pozwoli im 

zabezpieczyć się przed ryzykiem 

wykluczenia społecznego; 

D. mając na uwadze, że cel polityki 

emerytalnej poszczególnych państw 

członkowskich polega na zapewnieniu 

wszystkim obywatelom Unii w ramach 

systemu emerytalno-rentowego godnego 

wynagrodzenia, które pozwoli im 

zabezpieczyć się przed ryzykiem 

wykluczenia społecznego; 

Or. de 

 

Poprawka  22 

Branislav Škripek 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że cel polityki 

emerytalnej polega na zapewnieniu 

wszystkim obywatelom europejskim w 

ramach systemu emerytalno-rentowego 

godnego wynagrodzenia, które pozwoli im 

zabezpieczyć się przed ryzykiem 

wykluczenia społecznego; 

D. mając na uwadze, że cel polityki 

emerytalnej polega na zapewnieniu 

wszystkim obywatelom europejskim w 

ramach systemu emerytalno-rentowego 

godnego wynagrodzenia, które pozwoli im 

zabezpieczyć się przed ryzykiem ubóstwa i 

wykluczenia społecznego; 

Or. en 

 

Poprawka  23 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że cel polityki 

emerytalnej polega na zapewnieniu 

wszystkim obywatelom europejskim w 

D. mając na uwadze, że cel polityki 

emerytalnej polega na zapewnieniu 

wszystkim obywatelom europejskim w 
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ramach systemu emerytalno-rentowego 

godnego wynagrodzenia, które pozwoli im 

zabezpieczyć się przed ryzykiem 

wykluczenia społecznego; 

ramach systemu emerytalno-rentowego 

godnego wynagrodzenia, które pozwoli im 

zabezpieczyć się przed ryzykiem 

wykluczenia społecznego, zapewni im 

sprawiedliwy udział w dobrobycie 

gospodarczym społeczeństwa oraz 

możliwość aktywnego uczestnictwa w 

życiu publicznym, społecznym i 

kulturalnym; 

Or. en 

 

Poprawka  24 

Anna Hedh 

 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że cel polityki 

emerytalnej polega na zapewnieniu 

wszystkim obywatelom europejskim w 

ramach systemu emerytalno-rentowego 

godnego wynagrodzenia, które pozwoli im 

zabezpieczyć się przed ryzykiem 

wykluczenia społecznego; 

D. mając na uwadze, że cel polityki 

emerytalnej polega na zapewnieniu 

wszystkim obywatelom europejskim w 

ramach systemu emerytalno-rentowego 

godnego wynagrodzenia, które pozwoli im 

zabezpieczyć się przed ryzykiem 

wykluczenia społecznego i pozostać 

częścią społeczeństwa dzięki gwarancji 

godnego życia; 

Or. sv 

 

Poprawka  25 

Anna Hedh 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych może 

stanowić dodatkowe ryzyko dla kobiet ze 

względu na ich słabą pozycję i zależność 

ekonomiczną; 

E. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych może 

pogorszyć sytuację kobiet ze względu na 

ich słabą pozycję i zależność ekonomiczną, 

co ma swój początek na długo przed 
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przejściem na emeryturę; 

Or. sv 

 

Poprawka  26 

Branislav Škripek 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych może 

stanowić dodatkowe ryzyko dla kobiet ze 

względu na ich słabą pozycję i zależność 

ekonomiczną; 

E. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych może 

stanowić dodatkowe ryzyko dla kobiet ze 

względu na ich ekonomiczne wykluczenie 

społeczne, słabą pozycję, ubóstwo i 

zależność ekonomiczną; 

Or. en 

 

Poprawka  27 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych może 

stanowić dodatkowe ryzyko dla kobiet ze 

względu na ich słabą pozycję i zależność 

ekonomiczną; 

E. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych może 

stanowić dodatkowe ryzyko dla kobiet ze 

względu na ich słabą pozycję 

ekonomiczną, zależność lub trwałe 

ubóstwo; 

Or. de 

 

Poprawka  28 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 
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Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych może 

stanowić dodatkowe ryzyko dla kobiet ze 

względu na ich słabą pozycję i zależność 

ekonomiczną; 

E. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych może 

stanowić dodatkowe ryzyko dla kobiet ze 

względu na ich słabą pozycję, zależność 

ekonomiczną i ubóstwo; 

Or. pt 

 

Poprawka  29 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Ε. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych może 

stanowić dodatkowe ryzyko dla kobiet ze 

względu na ich słabą pozycję i zależność 

ekonomiczną; 

Ε. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych stanowi 

dodatkowe ryzyko dla kobiet ze względu 

na ich słabą pozycję i zależność 

ekonomiczną; 

Or. el 

 

Poprawka  30 

Iratxe García Pérez 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że różnice w 

wysokości wynagrodzeń i emerytur są 

jeszcze wyraźniejsze w przypadku kobiet 

będących w trudnej sytuacji z wielu 

przyczyn jednocześnie, takich jak kobiety 

niepełnosprawne, opiekujące się osobami 

niesamodzielnymi, należące do 

mniejszości, uchodźczynie i kobiety 

ubiegające się o azyl, kobiety o 

niewielkich kwalifikacjach bądź bez 
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kwalifikacji itp.; 

Or. es 

 

Poprawka  31 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ea. mając na uwadze, że w niektórych 

systemach prawnych w UE stosowana jest 

praktyka braku indywidualizacji systemów 

podatkowych i systemów zabezpieczenia 

społecznego; brak indywidualizacji praw 

w zakresie zabezpieczenia społecznego 

sprawia, że kobiety są zależne od 

mężczyzn, ponieważ mogą mieć przyznane 

jedynie prawa pochodne poprzez swój 

związek z mężczyznami; 

Or. en 

 

Poprawka  32 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że ze względu na 

większą średnią długość życia kobiety 

mogą mieć większe średnie 

zapotrzebowanie na środki finansowe niż 

mężczyźni przez cały okres emerytalny; 

skreśla się 

Or. pt 

 

Poprawka  33 

Beatrix von Storch 
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Projekt rezolucji 

Motyw F 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że ze względu na 

większą średnią długość życia kobiety 

mogą mieć większe średnie 

zapotrzebowanie na środki finansowe niż 

mężczyźni przez cały okres emerytalny; 

F. mając na uwadze, że ze względu na 

większą średnią długość życia kobiety 

mogą mieć większe średnie 

zapotrzebowanie na środki finansowe niż 

mężczyźni przez cały okres emerytalny i że 

środki te mogą być dostępne ze spadku 

pozostawionego przez zmarłego męża; 

Or. de 

 

Poprawka  34 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że ze względu na 

większą średnią długość życia kobiety 

mogą mieć większe średnie 

zapotrzebowanie na środki finansowe niż 

mężczyźni przez cały okres emerytalny; 

F. mając na uwadze, że wzrost 

średniej długości życia, zwłaszcza kobiet, 

nie ma żadnego związku z trwałością 

systemów zabezpieczenia społecznego, 

które uległy zubożeniu w wyniku 

określonych działań i strategii 

politycznych ukierunkowanych na ich 

prywatyzację; 

Or. pt 

 

Poprawka  35 

Branislav Škripek 

 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że ze względu na 

większą średnią długość życia kobiety 

F. mając na uwadze, że ze względu na 

większą średnią długość życia kobiety 
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mogą mieć większe średnie 

zapotrzebowanie na środki finansowe niż 

mężczyźni przez cały okres emerytalny; 

mogą mieć większe średnie 

zapotrzebowanie na dochody niż 

mężczyźni przez cały okres emerytalny; 

Or. en 

 

Poprawka  36 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że brak 

porównywalnych, pełnych, wiarygodnych i 

regularnie aktualizowanych danych, które 

umożliwiałyby ocenę skali różnic w 

świadczeniach emerytalnych i wagi 

poszczególnych elementów, które 

przyczyniają się do takiego stanu rzeczy, 

prowadzi do braku pewności co do 

najskuteczniejszych środków, które należy 

wdrożyć w celu zwalczenia tej różnicy; 

G. mając na uwadze godny 

ubolewania fakt, że brak 

porównywalnych, pełnych, wiarygodnych i 

regularnie aktualizowanych danych, które 

umożliwiałyby ocenę skali różnic w 

świadczeniach emerytalnych i wagi 

poszczególnych elementów, które 

przyczyniają się do takiego stanu rzeczy, 

prowadzi do braku pewności co do 

najskuteczniejszych środków, które należy 

wdrożyć w celu zwalczenia tej różnicy; 

Or. el 

 

Poprawka  37 

Anna Hedh 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że brak 

porównywalnych, pełnych, wiarygodnych i 

regularnie aktualizowanych danych, które 

umożliwiałyby ocenę skali różnic w 

świadczeniach emerytalnych i wagi 

poszczególnych elementów, które 

przyczyniają się do takiego stanu rzeczy, 

prowadzi do braku pewności co do 

najskuteczniejszych środków, które należy 

G. mając na uwadze, że brak 

porównywalnych, pełnych, wiarygodnych i 

regularnie aktualizowanych danych, które 

umożliwiałyby ocenę wagi poszczególnych 

elementów, które przyczyniają się do 

takiego stanu rzeczy, prowadzi do braku 

pewności co do najskuteczniejszych 

środków, które należy wdrożyć w celu 

zwalczenia tej różnicy; 
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wdrożyć w celu zwalczenia tej różnicy; 

Or. sv 

 

Poprawka  38 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że brak 

porównywalnych, pełnych, wiarygodnych i 

regularnie aktualizowanych danych, które 

umożliwiałyby ocenę skali różnic w 

świadczeniach emerytalnych i wagi 

poszczególnych elementów, które 

przyczyniają się do takiego stanu rzeczy, 

prowadzi do braku pewności co do 

najskuteczniejszych środków, które należy 

wdrożyć w celu zwalczenia tej różnicy; 

G. mając na uwadze, że na skutek 

braku porównywalnych, pełnych, 

wiarygodnych i regularnie 

aktualizowanych danych, które 

umożliwiałyby ocenę skali różnic w 

świadczeniach emerytalnych i wagi 

poszczególnych elementów, które 

przyczyniają się do takiego stanu rzeczy, 

nie jest wiarygodne twierdzenie, że istnieje 

„zróżnicowanie wynagrodzenia ze 

względu na płeć”; 

Or. de 

 

Poprawka  39 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Motyw G a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ga. mając na uwadze, że statystyki w 

bardzo prostych obliczeniach ujmują 

pensje brutto mężczyzn i kobiet, 

uwzględniając wszystkie branże, 

kwalifikacje, stanowiska i stany cywilne 

oraz że ten bardzo prosty rachunek nie 

odzwierciedla rzeczywistości; 

Or. de 
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Poprawka  40 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że w 2012 r. 

średnia różnica w świadczeniach 

emerytalnych w Unii Europejskiej 

skrywała ogromne rozbieżności między 

państwami członkowskimi; 

I. mając na uwadze, że w 2012 r. 

średnia różnica w świadczeniach 

emerytalnych w Unii Europejskiej 

skrywała ogromne rozbieżności między 

państwami członkowskimi; mając na 

uwadze, że w porównaniu najmniejsze 

zróżnicowanie emerytur ze względu na 

płeć wynosi 3,7 %, a największe 48,8 %; 

Or. de 

 

Poprawka  41 

Anna Hedh 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że w 2012 r. 

średnia różnica w świadczeniach 

emerytalnych w Unii Europejskiej 

skrywała ogromne rozbieżności między 

państwami członkowskimi; 

I. mając na uwadze, że w 2012 r. 

średnia różnica w świadczeniach 

emerytalnych w Unii Europejskiej 

skrywała ogromne rozbieżności między 

państwami członkowskimi, co powinno 

stanowić podstawę do wzmożenia dialogu 

między państwami członkowskimi w celu 

rozwiązania tego problemu; 

Or. sv 

 

Poprawka  42 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 Ia. mając na uwadze, że systemy 

emerytalno-rentowe są nadal oparte na 

modelu, w którym mężczyzna jest 

żywicielem rodziny, i są zorientowane na 

karierę zawodową wiązaną tradycyjnie 

raczej z mężczyznami, charakteryzującą 

się zatrudnieniem w pełnym wymiarze 

czasu pracy przez okres ok. 45 lat bez 

przerw; 

Or. de 

 

Poprawka  43 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw I b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ib. mając na uwadze, że kariera 

zawodowa kobiet rzadko odpowiada temu 

modelowi, na skutek wpływu tradycyjnych 

struktur i norm są one nadal zatrudniane 

rzadziej, na krótszy czas i przede 

wszystkim na bardziej niepewnych 

warunkach, a ponadto są w większym 

stopniu dyskryminowane na rynku pracy 

ze względu na wiek; mając na uwadze, że 

kobiety często posiadają w tym systemie 

tylko prawa pochodne, jak np. tzw. rentę 

wdowią; 

Or. de 

 

Poprawka  44 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 
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Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że wspomniana 

różnica, wynikająca z występowania wielu 

czynników, świadczy o zakłóceniach 

równowagi w sytuacji kobiet i mężczyzn, 

jeśli chodzi o ich ścieżkę zawodową i życie 

rodzinne, ich zdolności do wpłacania 

składek, pozycję w strukturze rodzinnej i 

zasady obliczania świadczeń wyznaczone 

w ramach systemu emerytalno-rentowego; 

J. mając na uwadze, że wspomniana 

różnica obejmuje wiele czynników, takich 

jak realna sytuacja kobiet pracujących w 

rozmaitych sektorach, stabilność 

publicznego systemu zabezpieczenia 

społecznego oraz okresy składkowe; 

Or. pt 

 

Poprawka  45 

Anna Záborská 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że wspomniana 

różnica, wynikająca z występowania wielu 

czynników, świadczy o zakłóceniach 

równowagi w sytuacji kobiet i mężczyzn, 

jeśli chodzi o ich ścieżkę zawodową i życie 

rodzinne, ich zdolności do wpłacania 

składek, pozycję w strukturze rodzinnej i 

zasady obliczania świadczeń wyznaczone 

w ramach systemu emerytalno-rentowego; 

J. mając na uwadze, że wspomniana 

różnica, wynikająca z występowania wielu 

czynników, świadczy o zakłóceniach 

równowagi między kobietami i 

mężczyznami, jeśli chodzi o ich ścieżkę 

zawodową i życie rodzinne, ich zdolności 

do wpłacania składek, pozycję w strukturze 

rodzinnej i zasady obliczania świadczeń 

wyznaczone w ramach systemu 

emerytalno-rentowego; 

Or. en 

 

Poprawka  46 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że wspomniana J. mając na uwadze, że wspomniana 



 

AM\1107618PL.docx 23/119 PE592.340v01-00 

 PL 

różnica, wynikająca z występowania wielu 

czynników, świadczy o zakłóceniach 

równowagi w sytuacji kobiet i mężczyzn, 

jeśli chodzi o ich ścieżkę zawodową i życie 

rodzinne, ich zdolności do wpłacania 

składek, pozycję w strukturze rodzinnej i 

zasady obliczania świadczeń wyznaczone 

w ramach systemu emerytalno-rentowego; 

różnica, wynikająca z występowania wielu 

czynników, świadczy o zakłóceniach 

równowagi w sytuacji kobiet i mężczyzn, 

jeśli chodzi o ich ścieżkę zawodową i życie 

rodzinne, ich możliwości wpłacania 

składek, pozycję w strukturze rodzinnej i 

zasady obliczania świadczeń wyznaczone 

w ramach systemu emerytalno-rentowego; 

Or. de 

 

Poprawka  47 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że efekt 

występowania różnicy w świadczeniach 

emerytalnych – na którą składają się 

zakłócenia równowagi i nierówności w 

sytuacjach kobiet i mężczyzn występujące 

w ciągu całej aktywności zawodowej – 

można złagodzić za pomocą 

mechanizmów korygujących; 

skreśla się 

Or. pt 

 

Poprawka  48 

Anna Hedh 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że efekt 

występowania różnicy w świadczeniach 

emerytalnych – na którą składają się 

zakłócenia równowagi i nierówności w 

sytuacjach kobiet i mężczyzn występujące 

w ciągu całej aktywności zawodowej – 

można złagodzić za pomocą mechanizmów 

K. mając na uwadze, że na efekt 

występowania różnicy w świadczeniach 

emerytalnych składają się zakłócenia 

równowagi i nierówności w sytuacjach 

kobiet i mężczyzn, między innymi pod 

względem dostępu do sprawowania władzy 

i do zasobów gospodarczych, występujące 
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korygujących; w ciągu całej aktywności zawodowej, oraz 

że ta sytuacja wpływa niekorzystnie na 

kobiety, ponieważ jest tuszowana za 

pomocą mechanizmów korygujących; 

Or. sv 

 

Poprawka  49 

Anna Záborská 

 

Projekt rezolucji 

Motyw K 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że efekt 

występowania różnicy w świadczeniach 

emerytalnych – na którą składają się 

zakłócenia równowagi i nierówności w 

sytuacjach kobiet i mężczyzn występujące 

w ciągu całej aktywności zawodowej – 

można złagodzić za pomocą mechanizmów 

korygujących; 

K. mając na uwadze, że efekt 

występowania różnicy w świadczeniach 

emerytalnych – na którą składają się 

zakłócenia równowagi i nierówności 

między kobietami i mężczyznami 
występujące w ciągu całej aktywności 

zawodowej – można złagodzić za pomocą 

mechanizmów korygujących; 

Or. en 

 

Poprawka  50 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych ma różne 

cechy w zależności od statusu społecznego, 

stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej 

poszczególnych emerytek; mając na 

uwadze, że w tym kontekście ujednolicone 

podejście nie zawsze daje najlepsze 

wyniki; 

M. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych ma różne 

cechy w zależności od statusu społecznego, 

stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej 

poszczególnych emerytek; 

Or. pt 
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Poprawka  51 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych ma różne 

cechy w zależności od statusu społecznego, 

stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej 

poszczególnych emerytek; mając na 

uwadze, że w tym kontekście ujednolicone 

podejście nie zawsze daje najlepsze 

wyniki;  

M. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych ma różne 

cechy w zależności od statusu społecznego, 

stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej 

poszczególnych emerytek oraz w większym 

stopniu dotyka osoby o niskich dochodach 

i zatrudnione w niepełnym wymiarze 

czasu pracy; mając na uwadze, że w tym 

kontekście ujednolicone podejście nie 

zawsze daje najlepsze wyniki; 

Or. el 

 

Poprawka  52 

Iratxe García Pérez 

 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych ma różne 

cechy w zależności od statusu społecznego, 

stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej 

poszczególnych emerytek; mając na 

uwadze, że w tym kontekście ujednolicone 

podejście nie zawsze daje najlepsze 

wyniki; 

M. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych ma różne 

cechy w zależności od sytuacji osobistej, 

statusu społecznego, stanu cywilnego, 

sytuacji rodzinnej poszczególnych 

emerytek; mając na uwadze, że w tym 

kontekście ujednolicone podejście nie 

zawsze daje najlepsze wyniki; 

Or. es 

 

Poprawka  53 

Anna Hedh 
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Projekt rezolucji 

Motyw N 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych wydaje się 

być pozytywnie skorelowana z liczbą dzieci 

wychowanych w ciągu życia; mając na 

uwadze, że z tego punktu widzenia 
nierówności dotyczące samotnych matek 

mogą pogłębić się w momencie przejścia 

tych matek na emeryturę; 

N. mając na uwadze, że nierówności 

dotyczące samotnych matek mogą pogłębić 

się w momencie przejścia tych matek na 

emeryturę ze względu na wykluczenie z 

rynku pracy i niezadowalające struktury 

opieki nad dziećmi w państwach 

członkowskich; mając na uwadze, że 

zjawisko wielowymiarowego narażenia 

samotnych matek intensyfikują także stale 

konserwatywne i tradycyjne wzorce płci, w 

ramach których wyżej stawia się 

pozostawanie kobiet w domu niż ich 

uczestnictwo w rynku pracy po okresie 

ciąży; 

Or. sv 

 

Poprawka  54 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Motyw N 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych wydaje się 

być pozytywnie skorelowana z liczbą dzieci 

wychowanych w ciągu życia; mając na 

uwadze, że z tego punktu widzenia 
nierówności dotyczące samotnych matek 

mogą pogłębić się w momencie przejścia 

tych matek na emeryturę; 

N. mając na uwadze, że ze względu na 

skumulowane skutki różnicy w 

wynagrodzeniach między kobietami i 

mężczyznami, różnicy w ilości czasu 

wolnego w stosunku do czasu pracy oraz 

zagrożenia bezrobociem nierówności 

dotyczące samotnych matek mogą pogłębić 

się w momencie przejścia tych matek na 

emeryturę; 

Or. en 

 

Poprawka  55 

Maria Noichl 
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Projekt rezolucji 

Motyw N 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych wydaje się 

być pozytywnie skorelowana z liczbą 

dzieci wychowanych w ciągu życia; mając 

na uwadze, że z tego punktu widzenia 

nierówności dotyczące samotnych matek 

mogą pogłębić się w momencie przejścia 

tych matek na emeryturę; 

N. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych wydaje się 

być pozytywnie skorelowana z liczbą 

dzieci wychowanych w ciągu życia i że 

zróżnicowanie emerytur ze względu na 

płeć w przypadku zamężnych kobiet i 

matek jest o wiele większe niż w 

przypadku samotnych kobiet bezdzietnych; 

mając na uwadze, że z tego punktu 

widzenia nierówności dotyczące 

samotnych matek mogą pogłębić się w 

momencie przejścia tych matek na 

emeryturę; 

Or. de 

 

Poprawka  56 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Motyw N 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych wydaje się 

być pozytywnie skorelowana z liczbą 

dzieci wychowanych w ciągu życia; mając 

na uwadze, że z tego punktu widzenia 

nierówności dotyczące samotnych matek 

mogą pogłębić się w momencie przejścia 

tych matek na emeryturę; 

N. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych może być 

pozytywnie skorelowana z liczbą dzieci 

wychowanych w ciągu życia; mając na 

uwadze, że z tego punktu widzenia 

nierówności dotyczące samotnych matek 

mogą pogłębić się w momencie przejścia 

tych matek na emeryturę; 

Or. pt 

 

Poprawka  57 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Motyw N 
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Projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych wydaje się 

być pozytywnie skorelowana z liczbą 

dzieci wychowanych w ciągu życia; mając 

na uwadze, że z tego punktu widzenia 

nierówności dotyczące samotnych matek 

mogą pogłębić się w momencie przejścia 

tych matek na emeryturę; 

N. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych jest 

pozytywnie skorelowana z liczbą dzieci 

wychowanych w ciągu życia; mając na 

uwadze, że z tego punktu widzenia 

nierówności dotyczące samotnych matek 

mogą pogłębić się w momencie przejścia 

tych matek na emeryturę; 

Or. en 

 

Poprawka  58 

Anna Záborská 

 

Projekt rezolucji 

Motyw N 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych wydaje się 

być pozytywnie skorelowana z liczbą 

dzieci wychowanych w ciągu życia; mając 

na uwadze, że z tego punktu widzenia 

nierówności dotyczące samotnych matek 

mogą pogłębić się w momencie przejścia 

tych matek na emeryturę; 

N. mając na uwadze, że różnica w 

świadczeniach emerytalnych wydaje się 

być pozytywnie skorelowana z liczbą 

dzieci wychowanych w ciągu życia; mając 

na uwadze, że z tego punktu widzenia 

nierówności dotyczące matek mogą 

pogłębić się w momencie przejścia tych 

matek na emeryturę; 

Or. en 

 

Poprawka  59 

Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Motyw N a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Na. mając na uwadze, że wskaźnik 

bezrobocia kobiet jest zaniżony, ponieważ 

wiele kobiet nie jest zarejestrowanych jako 

bezrobotne, co dotyczy w szczególności 
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kobiet mieszkających na obszarach 

wiejskich lub oddalonych i w wielu 

przypadkach zajmujących się tylko 

prowadzeniem domu i opieką nad 

dziećmi; mając na uwadze, że prowadzi to 

do dysproporcji w wysokości ich emerytur; 

Or. ro 

 

Poprawka  60 

Branislav Škripek 

 

Projekt rezolucji 

Motyw N a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Na. mając na uwadze długotrwałą 

nieobecność na rynku pracy kobiet 

świadczących długoterminową 

nieformalną opiekę nad członkami 

rodziny, zwłaszcza dziećmi pozostającymi 

na utrzymaniu, osobami starszymi lub 

niepełnosprawnymi; 

Or. en 

 

Poprawka  61 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw N a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Na. mając na uwadze, że liczba dzieci 

nie ma żadnego wpływu lub może mieć 

nawet pozytywny wpływ na płacę i przez to 

również na uprawnienia emerytalne 

ojców; 

Or. de 
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Poprawka  62 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że tzw. klasyczne 

zasady organizacji pracy nie pozwalają 

parze pracowników, która chce 

wykonywać działalność zawodową w 

pełnym wymiarze czasu pracy, 

harmonijnie pogodzić życia rodzinnego z 

życiem zawodowym; 

skreśla się 

Or. pt 

 

Poprawka  63 

Margot Parker 

 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że tzw. klasyczne 

zasady organizacji pracy nie pozwalają 

parze pracowników, która chce 

wykonywać działalność zawodową w 

pełnym wymiarze czasu pracy, 

harmonijnie pogodzić życia rodzinnego z 

życiem zawodowym; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  64 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że tzw. klasyczne O. mając na uwadze, że tzw. 
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zasady organizacji pracy nie pozwalają 

parze pracowników, która chce 

wykonywać działalność zawodową w 

pełnym wymiarze czasu pracy, 

harmonijnie pogodzić życia rodzinnego z 

życiem zawodowym; 

tradycyjne zasady organizacji pracy nie 

pozwalają parze pracowników, która chce 

wykonywać działalność zawodową w 

pełnym wymiarze czasu pracy, pogodzić 

na co dzień życia rodzinnego z życiem 

zawodowym; 

Or. de 

 

Poprawka  65 

Anna Záborská 

 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że tzw. klasyczne 

zasady organizacji pracy nie pozwalają 

parze pracowników, która chce 

wykonywać działalność zawodową w 

pełnym wymiarze czasu pracy, 

harmonijnie pogodzić życia rodzinnego z 

życiem zawodowym; 

O. mając na uwadze, że tzw. klasyczne 

zasady organizacji pracy utrudniają parze 

rodziców, którzy chcą wykonywać 

działalność zawodową w pełnym wymiarze 

czasu pracy, harmonijne pogodzenie życia 

rodzinnego z życiem zawodowym; 

Or. en 

 

Poprawka  66 

Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że tzw. klasyczne 

zasady organizacji pracy nie pozwalają 

parze pracowników, która chce 

wykonywać działalność zawodową w 

pełnym wymiarze czasu pracy, harmonijnie 

pogodzić życia rodzinnego z życiem 

zawodowym; 

O. mając na uwadze, że tzw. klasyczne 

zasady organizacji pracy nie pozwalają 

parze pracowników, która chce 

wykonywać działalność zawodową w 

pełnym wymiarze czasu pracy, harmonijnie 

pogodzić życia rodzinnego z życiem 

zawodowym; mając na uwadze, że 

przerwy w karierze zawodowej w celu 

godzenia życia prywatnego z życiem 

zawodowym pogłębiają problemy kobiet 
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zwiększając trudności finansowe oraz 

nasilają niepewność w życiu codziennym 

w związku z zależnością ekonomiczną; 

Or. ro 

 

Poprawka  67 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że tzw. klasyczne 

zasady organizacji pracy nie pozwalają 

parze pracowników, która chce 

wykonywać działalność zawodową w 

pełnym wymiarze czasu pracy, harmonijnie 

pogodzić życia rodzinnego z życiem 

zawodowym; 

O. mając na uwadze, że tzw. klasyczne 

zasady organizacji pracy nie pozwalają 

parze pracowników, która chce 

wykonywać działalność zawodową w 

pełnym wymiarze czasu pracy, harmonijnie 

pogodzić życia rodzinnego z życiem 

zawodowym, ponieważ rodzaje urlopów z 

przyczyn rodzinnych są różne dla 

mężczyzn i dla kobiet; 

Or. el 

 

Poprawka  68 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Motyw P 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, że pomimo 

wysiłków mających na celu zaradzenie tej 

sytuacji, odsetek kobiet obecnych na rynku 

pracy jest nieustannie niższy od celów 

przyjętych w strategii „Europa 2020”, a 

także niższy od odsetka mężczyzn; 

P. mając na uwadze, że odsetek kobiet 

obecnych na rynku pracy jest nieustannie 

niższy od mało ambitnych celów 

przyjętych w strategii „Europa 2020”, a 

także niższy od odsetka mężczyzn; 

Or. pt 
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Poprawka  69 

Anna Hedh 

 

Projekt rezolucji 

Motyw P 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, że pomimo 

wysiłków mających na celu zaradzenie tej 

sytuacji, odsetek kobiet obecnych na rynku 

pracy jest nieustannie niższy od celów 

przyjętych w strategii „Europa 2020”, a 

także niższy od odsetka mężczyzn; 

P. mając na uwadze, że pomimo 

pewnych wysiłków mających na celu 

zaradzenie tej sytuacji, odsetek kobiet 

obecnych na rynku pracy jest nieustannie 

niższy od celów przyjętych w strategii 

„Europa 2020”, a także niższy od odsetka 

mężczyzn; 

Or. sv 

 

Poprawka  70 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Motyw P 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, że pomimo 

wysiłków mających na celu zaradzenie tej 

sytuacji, odsetek kobiet obecnych na rynku 

pracy jest nieustannie niższy od celów 

przyjętych w strategii „Europa 2020”, a 

także niższy od odsetka mężczyzn; 

P. mając na uwadze, że pomimo 

wysiłków mających na celu zaradzenie tej 

sytuacji, odsetek kobiet obecnych na rynku 

pracy jest nieustannie wyraźnie niższy od 

celów przyjętych w strategii „Europa 

2020”, a także wyraźnie niższy od odsetka 

mężczyzn; 

Or. el 

 

Poprawka  71 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw P 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, że pomimo P. mając na uwadze, że pomimo 
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wysiłków mających na celu zaradzenie tej 

sytuacji, odsetek kobiet obecnych na rynku 

pracy jest nieustannie niższy od celów 

przyjętych w strategii „Europa 2020”, a 

także niższy od odsetka mężczyzn; 

wysiłków mających na celu zaradzenie tej 

sytuacji, odsetek kobiet obecnych na rynku 

pracy jest nieustannie niższy od celów 

przyjętych w strategii „Europa 2020”, a 

także niższy od odsetka mężczyzn; mając 

na uwadze, że wskaźnik zatrudnienia nie 

uwzględnia czasu trwania i rodzaju 

zatrudnienia i jest przez to tylko częściowo 

trafny, jeśli chodzi o poziom płac i 

emerytur; 

Or. de 

 

Poprawka  72 

Angelika Niebler 

 

Projekt rezolucji 

Motyw P a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Pa. mając na uwadze, że finansowanie 

szkół, przedszkoli, uniwersytetów i opieki 

nad osobami starszymi prowadzi w 

perspektywie długoterminowej nie tylko 

do tworzenia nowych miejsc pracy, lecz 

również do zatrudniania kobiet na 

dobrych warunkach, co może 

długoterminowo przynieść pozytywny 

efekt dla emerytur tych kobiet; 

Or. de 

 

Poprawka  73 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, że kobiety w 

większym stopniu niż mężczyźni 

doświadczają powtarzających się przerw w 

karierze i częściej są zmuszone pracować 

Q. mając na uwadze, że kobiety w 

większym stopniu niż mężczyźni 

doświadczają przerw w karierze i częściej 

pracują w niepełnym wymiarze czasu lub 
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w niepełnym wymiarze czasu, jako że w 

gospodarstwie domowym ponoszą 

nieproporcjonalną odpowiedzialność za 

opiekę; 

nieodpłatnie, opiekując się krewnymi lub 

innymi osobami; 

Or. en 

 

Poprawka  74 

Anna Záborská 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, że kobiety w 

większym stopniu niż mężczyźni 

doświadczają powtarzających się przerw w 

karierze i częściej są zmuszone pracować 

w niepełnym wymiarze czasu, jako że w 

gospodarstwie domowym ponoszą 

nieproporcjonalną odpowiedzialność za 

opiekę; 

Q. mając na uwadze, że kobiety 

będące matkami w znacznie większym 

stopniu niż mężczyźni doświadczają 

przerw w karierze i częściej pracują w 

niepełnym wymiarze czasu ze względu na 

podjętą decyzję o opiece nad dziećmi i 

pracy w gospodarstwie domowym; 

Or. en 

 

Poprawka  75 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, że kobiety w 

większym stopniu niż mężczyźni 

doświadczają powtarzających się przerw w 

karierze i częściej są zmuszone pracować 

w niepełnym wymiarze czasu, jako że w 

gospodarstwie domowym ponoszą 

nieproporcjonalną odpowiedzialność za 

opiekę; 

Q. mając na uwadze, że kobiety w 

większym stopniu niż mężczyźni 

doświadczają powtarzających się przerw w 

karierze i częściej są zmuszone pracować 

w niepełnym wymiarze czasu, jako że 

niemal wyłącznie one ponoszą 

odpowiedzialność za prace opiekuńcze, 

pielęgnacyjne i domowe; 

Or. de 
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Poprawka  76 

Branislav Škripek 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, że kobiety w 

większym stopniu niż mężczyźni 

doświadczają powtarzających się przerw w 

karierze i częściej są zmuszone pracować 

w niepełnym wymiarze czasu, jako że w 

gospodarstwie domowym ponoszą 

nieproporcjonalną odpowiedzialność za 

opiekę; 

Q. mając na uwadze, że kobiety 

częściej niż mężczyźni decydują się na 

przerwy w karierze i pracę w niepełnym 

wymiarze czasu, jako że w gospodarstwie 

domowym ponoszą odpowiedzialność za 

opiekę; 

Or. en 

 

Poprawka  77 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, że kobiety w 

większym stopniu niż mężczyźni 

doświadczają powtarzających się przerw w 

karierze i częściej są zmuszone pracować 

w niepełnym wymiarze czasu, jako że w 

gospodarstwie domowym ponoszą 

nieproporcjonalną odpowiedzialność za 

opiekę; 

Q. mając na uwadze, że kobiety w 

większym stopniu niż mężczyźni 

doświadczają powtarzających się przerw w 

karierze, pracują na podstawie 

niepewnych umów o pracę i częściej są 

zmuszone pracować w niepełnym 

wymiarze czasu, z powodu utrzymujących 

się nierówności między płciami w zakresie 

odpowiedzialności za opiekę 
gospodarstwie domowym;  

Or. en 

 

Poprawka  78 

Anna Hedh 
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Projekt rezolucji 

Motyw Q 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Q. mając na uwadze, że kobiety w 

większym stopniu niż mężczyźni 

doświadczają powtarzających się przerw w 

karierze i częściej są zmuszone pracować 

w niepełnym wymiarze czasu, jako że w 

gospodarstwie domowym ponoszą 

nieproporcjonalną odpowiedzialność za 

opiekę; 

Q. mając na uwadze, że kobiety w 

większym stopniu niż mężczyźni 

doświadczają powtarzających się przerw w 

karierze i częściej są zmuszone pracować 

w niepełnym wymiarze czasu oraz na 

podstawie nietypowych form zatrudnienia, 

jako że w gospodarstwie domowym 

ponoszą nieproporcjonalną 

odpowiedzialność za opiekę lub między 

innymi pracodawcy oczekują od nich, aby 

ponosiły tę odpowiedzialność na 

późniejszym etapie życia; 

Or. sv 

 

Poprawka  79 

Pina Picierno 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Qa. mając na uwadze, że według 

różnych analiz nowe pokolenia, a w 

szczególności młode kobiety, będą w dużo 

gorszej sytuacji niż wcześniejsze 

pokolenia, zarówno jeśli chodzi o wiek 

emerytalny, jak i wysokość ich emerytur; 

Or. it 

 

Poprawka  80 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw Q a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 Qa. mając na uwadze, że wolontariat, 

w którym często uczestniczą kobiety, 

będący jednym z głównych filarów 

naszego społeczeństwa, prowadzi do 

rezygnacji zarówno z czasu, jak i z 

wynagrodzenia, co znajduje na starość 

odzwierciedlenie również w zróżnicowaniu 

emerytur ze względu na płeć; 

Or. de 

 

Poprawka  81 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Motyw R 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

R. mając na uwadze, że czas trwania 

kariery zawodowej ma bezpośredni wpływ 

na różnicę w świadczeniach emerytalnych, 

że kobiety średnio pracują o ponad 10 lat 

krócej niż mężczyźni, a kobiety, których 

łączny czas pracy nie przekracza 14 lat, są 

ofiarami dwukrotnie większej różnicy w 

świadczeniach emerytalnych (64 %) niż 

kobiety pracujące dłużej (32 %); 

R. mając na uwadze, że czas trwania 

kariery zawodowej i wartość pracy mają 

bezpośredni wpływ na różnicę w wartości 

świadczeń emerytalnych, że kobiety 

średnio pracują o ponad 10 lat krócej niż 

mężczyźni, a kobiety, których łączny czas 

pracy nie przekracza 14 lat, są ofiarami 

dwukrotnie większej różnicy w 

świadczeniach emerytalnych (64 %) niż 

kobiety pracujące dłużej (32 %); mając na 

uwadze, że ta sytuacja wynika z 

preferencyjnego traktowania niektórych 

klas oraz strategii politycznych 

promujących dyskryminację między 

mężczyznami a kobietami, niepewne 

warunki zatrudnienia i niskie 

wynagrodzenia w szczególności wśród 

kobiet, nieuregulowane warunki 

zatrudnienia i ataki na układy zbiorowe; 

Or. pt 
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Poprawka  82 

Daniela Aiuto 

 

Projekt rezolucji 

Motyw R a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ra. mając na uwadze, że cele 

barcelońskie mogą przyczynić się do 

lepszego godzenia przez kobiety życia 

rodzinnego z życiem zawodowym, 

przedłużając ich obecność na rynku pracy 

bez przerw lub konieczności rezygnacji z 

pracy; 

Or. it 

 

Poprawka  83 

Branislav Škripek 

 

Projekt rezolucji 

Motyw R a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ra. mając na uwadze, że okres opieki 

nad niesamodzielnymi członkami rodziny, 

głównie dziećmi, lecz także osobami 

starszymi i niepełnosprawnymi członkami 

rodziny, nie jest odpowiednio 

uwzględniany przy obliczaniu uprawnień 

do emerytury; 

Or. en 

 

Poprawka  84 

Daniela Aiuto 

 

Projekt rezolucji 

Motyw R b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Rb. mając na uwadze, że urlopy 



 

PE592.340v01-00 40/119 AM\1107618PL.docx 

PL 

macierzyńskie, ojcowskie i rodzicielskie są 

koniecznymi i podstawowymi elementami 

umożliwiającymi ograniczenie do 

minimum zjawiska przerywania kariery 

przez kobiety; 

Or. it 

 

Poprawka  85 

Branislav Škripek 

 

Projekt rezolucji 

Motyw R b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Rb. mając na uwadze, że znaczenie i 

wartość pracy nieformalnie świadczonej 

przez kobiety opiekujące się dziećmi i 

innymi niesamodzielnymi członkami 

rodziny powinny być uwzględniane i 

odzwierciedlane w uprawnieniach do 

emerytury; 

Or. en 

 

Poprawka  86 

Anna Záborská 

 

Projekt rezolucji 

Motyw S 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

S. mając na uwadze, że w Unii wciąż 

utrzymują się różnice w wynagrodzeniu 

między kobietami a mężczyznami i w 2014 

r. wynosiły 16,3 %, przede wszystkim z 

powodu zjawiska dyskryminacji i 

segregacji, które prowadzą do 

nadreprezentacji kobiet w sektorach, w 

których poziom wynagrodzenia jest niższy 

niż w innych, zasadniczo zdominowanych 

przez mężczyzn; 

S. mając na uwadze, że w Unii wciąż 

utrzymują się różnice w wynagrodzeniu 

między kobietami a mężczyznami i w 2014 

r. wynosiły 16,3 %, co stanowi 

odzwierciedlenie nadmiernej reprezentacji 
kobiet w sektorach oferujących lepszą 

równowagę między życiem rodzinnym a 

zawodowym, w których jednak zarobki są 

niższe niż w sektorach zasadniczo 

zdominowanych przez mężczyzn; 
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Or. en 

 

Poprawka  87 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Motyw S 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

S. mając na uwadze, że w Unii wciąż 

utrzymują się różnice w wynagrodzeniu 

między kobietami a mężczyznami i w 2014 

r. wynosiły 16,3 %, przede wszystkim z 

powodu zjawiska dyskryminacji i 

segregacji, które prowadzą do 

nadreprezentacji kobiet w sektorach, w 

których poziom wynagrodzenia jest niższy 

niż w innych, zasadniczo zdominowanych 

przez mężczyzn; 

S. mając na uwadze, że w Unii wciąż 

utrzymują się znaczne różnice w 

wynagrodzeniu między kobietami a 

mężczyznami i w 2014 r. wynosiły 16,3 %, 

przede wszystkim z powodu zjawiska 

dyskryminacji i segregacji, które prowadzą 

do nadreprezentacji kobiet w sektorach, w 

których poziom wynagrodzenia jest niższy 

niż w innych, zasadniczo zdominowanych 

przez mężczyzn; 

Or. el 

 

Poprawka  88 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Motyw S 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

S. mając na uwadze, że w Unii wciąż 

utrzymują się różnice w wynagrodzeniu 

między kobietami a mężczyznami i w 2014 

r. wynosiły 16,3 %, przede wszystkim z 

powodu zjawiska dyskryminacji i 

segregacji, które prowadzą do 

nadreprezentacji kobiet w sektorach, w 

których poziom wynagrodzenia jest niższy 

niż w innych, zasadniczo zdominowanych 

przez mężczyzn; 

S. mając na uwadze, że w Unii wciąż 

utrzymują się różnice w wynagrodzeniu 

między kobietami a mężczyznami i w 2014 

r. wynosiły 16,3 %, przede wszystkim z 

powodu zjawiska dyskryminacji i 

segregacji, które prowadzą do 

nadreprezentacji kobiet w sektorach, w 

których poziom wynagrodzenia jest niższy 

niż w innych, zasadniczo zdominowanych 

przez mężczyzn; mając na uwadze, że te 

różnice stanowią element pogłębiających 

się nierówności społecznych, 

gospodarczych oraz nierówności między 

mężczyznami i kobietami w Unii 
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Europejskiej, a sytuacji tej nie należy 

oddzielać od neoliberalnych i 

oszczędnościowych polityk narzuconych 

przez Komisję Europejską i UE, które 

ponoszą odpowiedzialność za wzrost 

ubóstwa (dziś w UE-28 żyją 124 mln osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym), wzrost bezrobocia (ponad 20 

mln bezrobotnych w UE-28) oraz 

pogłębienie nierówności w podziale 

bogactwa; 

Or. pt 

 

Poprawka  89 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Motyw S 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

S. mając na uwadze, że w Unii wciąż 

utrzymują się różnice w wynagrodzeniu 

między kobietami a mężczyznami i w 2014 

r. wynosiły 16,3 %, przede wszystkim z 

powodu zjawiska dyskryminacji i 

segregacji, które prowadzą do 

nadreprezentacji kobiet w sektorach, w 

których poziom wynagrodzenia jest niższy 

niż w innych, zasadniczo zdominowanych 

przez mężczyzn; 

S. mając na uwadze, że w Unii wciąż 

utrzymują się różnice w wynagrodzeniu 

między kobietami a mężczyznami i w 2014 

r. wynosiły 16,3 %, przede wszystkim z 

powodu zjawiska dyskryminacji i 

segregacji, które prowadzą do 

nadreprezentacji kobiet w sektorach, w 

których poziom wynagrodzenia jest niższy 

niż w innych, zasadniczo zdominowanych 

przez mężczyzn; mając na uwadze, że inne 

czynniki, takie jak przerwy w karierze 

zawodowej, wymuszona praca w 

niepełnym wymiarze godzin w celu 

godzenia obowiązków zawodowych i 

rodzinnych, stereotypy, niedocenianie 

pracy wykonywanej przez kobiety oraz 

różnice w poziomie edukacji i 

doświadczenia zawodowego także 

przyczyniają się do różnic w 

wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn; 

Or. en 
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Poprawka  90 

Daniela Aiuto 

 

Projekt rezolucji 

Motyw S a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Sa. mając na uwadze, że w większości 

przypadków za taką samą pracę kobiety 

otrzymują niższe wynagrodzenie niż 

mężczyźni, że są one zmuszone wybierać 

pracę w niepełnym wymiarze czasu, aby 

lepiej godzić życie zawodowe z życiem 

rodzinnym, oraz że to wszystko ma 

negatywny wpływ na ich przyszłą 

emeryturę; 

Or. it 

 

Poprawka  91 

Branislav Škripek 

 

Projekt rezolucji 

Motyw S a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Sa. mając na uwadze, że zawieranie 

kolejnych umów o pracę na czas 

określony może stanowić narzędzie 

pośredniej dyskryminacji; 

Or. en 

 

Poprawka  92 

Branislav Škripek 

 

Projekt rezolucji 

Motyw S b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Sb. mając na uwadze, że kobiety 

zatrudnione na zastępstwo nie mają prawa 
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do urlopu macierzyńskiego, nawet jeśli 

umowa wygasa jeden dzień przed 

urodzeniem dziecka; 

Or. en 

 

Poprawka  93 

Branislav Škripek 

 

Projekt rezolucji 

Motyw S c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Sc. mając na uwadze, że 

dyskryminacja związana z ciążą i urlopem 

rodzicielskim stanowi najbardziej 

zauważalną formę dyskryminacji w 

miejscu pracy na szczeblu UE, oraz mając 

na uwadze, że kobiety wciąż pozostają 

głównymi osobami odpowiedzialnymi za 

opiekę nad dziećmi; 

Or. en 

 

Poprawka  94 

Branislav Škripek 

 

Projekt rezolucji 

Motyw S d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Sd. mając na uwadze, że 79,76 % osób, 

które skróciły swój czas pracy, aby 

opiekować się najmłodszym dzieckiem w 

wieku poniżej ośmiu lat, to kobiety, oraz 

mając na uwadze, że naukowo 

udowodniono, iż praca zawodowa matki w 

trakcie pierwszego roku życia dziecka 

negatywnie wpływa na jego rozwój 

poznawczy; 

Or. en 
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Poprawka  95 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Motyw T 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

T. mając na uwadze, że wzmocnienie 

związku między składką a świadczeniem, 

któremu towarzyszy zwiększenie udziału 

drugiego i trzeciego filaru w organizacji 

systemów emerytalno-rentowych, 

prowadzi do przenoszenia na podmioty 

prywatne ryzyka pojawienia się czynników 

związanych z płcią w różnicy w 

świadczeniach emerytalnych; 

T. mając na uwadze, że wzmocnienie 

związku między składką a świadczeniem, 

któremu towarzyszy zwiększenie udziału 

drugiego i trzeciego filaru w organizacji 

systemów emerytalno-rentowych, 

prowadzi do przenoszenia na podmioty 

prywatne ryzyka pojawienia się czynników 

związanych z płcią w różnicy w 

świadczeniach emerytalnych; mając na 

uwadze, że zróżnicowanie emerytur ze 

względu na płeć jest najmniejsze w 

pierwszym filarze, oraz mając na uwadze, 

że przejście od państwowych do 

prywatnych systemów emerytalnych 

stanowi dodatkowe zagrożenie dla 

równouprawnienia płci oraz zwiększa 

ryzyko ubóstwa w podeszłym wieku u 

kobiet, ponieważ prywatnie finansowane 

emerytury opierają się na indywidualnych 

składkach i nie obejmują rekompensat za 

urlopy związane z opieką, na które 

najczęściej decydują się kobiety; 

Or. en 

 

Poprawka  96 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw T a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ta. mając na uwadze, że niska 

emerytura w połączeniu z rosnącymi 

kosztami leczenia i opieki nie tylko odbija 

się na zdrowiu kobiet, lecz również 
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wpływa na budżet i możliwości 

zatrudnienia kobiet z następnego 

pokolenia i tym samym może mieć też 

dalszy negatywny wpływ na przyszłe 

emerytury kobiet; 

Or. de 

 

Poprawka  97 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Motyw T a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ta. mając na uwadze, że wcześniej 

istniejące nierówności na rynku pracy, jak 

na przykład zróżnicowanie wynagrodzenia 

ze względu na płeć, znajdują swoje 

odzwierciedlenie w niekorzystnych 

uwarunkowaniach skumulowanych w 

pierwszym i drugim filarze systemu 

emerytalno-rentowego, których skutkiem 

są niższe świadczenia emerytalne oraz 

zagrożenie ubóstwem w podeszłym wieku; 

Or. en 

 

Poprawka  98 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Motyw T b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Tb. mając na uwadze, że 

indywidualne, związane z miejscem 

zamieszkania minimalne zabezpieczenie 

emerytalne zdaje się służyć zwłaszcza 

równouprawnieniu płci, ponieważ jest ono 

wypłacane niezależnie od wcześniejszego 

zatrudnienia lub sytuacji rodzinnej i 

przeciwdziała w ten sposób szczególnie 
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wysokiemu ryzyku ubóstwa emerytek; 

Or. de 

 

Poprawka  99 

Margot Parker 

 

Projekt rezolucji 

Motyw U 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

U. mając na uwadze, że państwa 

członkowskie ponoszą wyłączną 

odpowiedzialność za organizację systemów 

emerytalno-rentowych; mając jednak na 

uwadze, że Unia posiada kompetencję w 

zakresie wspierania ich działań; 

U. mając na uwadze, że państwa 

członkowskie ponoszą wyłączną 

odpowiedzialność za organizację systemów 

emerytalno-rentowych; 

Or. en 

 

Poprawka  100 

Branislav Škripek 

 

Projekt rezolucji 

Motyw U 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

U. mając na uwadze, że państwa 

członkowskie ponoszą wyłączną 

odpowiedzialność za organizację systemów 

emerytalno-rentowych; mając jednak na 

uwadze, że Unia posiada kompetencję w 

zakresie wspierania ich działań; 

U. mając na uwadze, że państwa 

członkowskie ponoszą wyłączną 

odpowiedzialność za organizację systemów 

emerytalno-rentowych; mając jednak na 

uwadze, że Unia posiada kompetencję w 

zakresie wspierania ich działań oraz 

ułatwia wymianę doświadczeń i dobrych 

praktyk; 

Or. en 

 

Poprawka  101 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 
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Projekt rezolucji 

Motyw U 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

U. mając na uwadze, że państwa 

członkowskie ponoszą wyłączną 

odpowiedzialność za organizację systemów 

emerytalno-rentowych; mając jednak na 

uwadze, że Unia posiada kompetencję w 

zakresie wspierania ich działań; 

U. mając na uwadze, że państwa 

członkowskie ponoszą wyłączną 

odpowiedzialność za organizację 

publicznych systemów zabezpieczenia 

społecznego oraz systemów emerytalno-

rentowych; mając jednak na uwadze, że 

Unia posiada kompetencję w zakresie 

wspierania ich działań; 

Or. pt 

 

Poprawka  102 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Motyw U a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ua. mając na uwadze, że wysiłek 

osoby, która poświęca swój czas i 

umiejętności na wychowanie dzieci lub 

opiekę nad starszym człowiekiem, musi 

zostać uznany przez społeczeństwo; 

Or. de 

 

Poprawka  103 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Motyw U a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ua. mając na uwadze prawo osób w 

podeszłym wieku do bezpieczeństwa 

ekonomicznego w formie godziwej 

emerytury, jak również prawo do 

warunków mieszkalnych oraz więzi 
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rodzinnych i wspólnotowych 

zapewniających poszanowanie ich 

osobistej autonomii, położenie kresu 

izolacji lub marginalizacji społecznej i 

zapobiegające występowaniu tych zjawisk; 

mając na uwadze, że osoby te powinny 

mieć prawo do wysokiej jakości publicznej 

sieci wsparcia dla osób w podeszłym 

wieku, dostępnej dla wszystkich obywateli 

bez względu na ich sytuację społeczno-

ekonomiczną, a mianowicie do domów 

dziennego pobytu, domów seniora i usług 

świadczonych w domu; mając na uwadze, 

że osoby te mają prawo do wysokiej 

jakości usług publicznej służby zdrowia, 

które zapewnią wszystkim możliwość 

zdrowego starzenia się; 

Or. pt 

 

Poprawka  104 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Motyw U b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ub. mając na uwadze, że publiczne 

systemy zabezpieczenia społecznego 

stanowią jedyną gwarancję prawa do 

godziwych świadczeń emerytalnych; 

Or. pt 

 

Poprawka  105 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Motyw U c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Uc. mając na uwadze, że wzrost 

średniej długości życia, w szczególności 
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wśród kobiet, w żadnym razie nie może 

być wykorzystywany jako argument 

uzasadniający podniesienie wieku 

emerytalnego, jako że trwałość systemów 

zabezpieczenia społecznego nie jest 

powiązana z tym zjawiskiem; 

Or. pt 

 

Poprawka  106 

Angelika Niebler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. zwraca się do Komisji, aby w ścisłej 

współpracy z państwami członkowskimi 

wdrożyła strategię mającą na celu 

wyeliminowanie różnicy w świadczeniach 

emerytalnych między kobietami i 

mężczyznami w Unii Europejskiej (zwaną 

dalej „strategią”); 

1. zwraca się do poszczególnych 

państw członkowskich, aby opracowały 

wytyczne mające na celu wyeliminowanie 

różnicy w świadczeniach emerytalnych 

między kobietami i mężczyznami w całej 

Unii Europejskiej (zwane dalej 

„wytycznymi1a”); 

 __________________ 

 1a Poprawka ta ma zastosowanie do całego 

tekstu 

Or. de 

 

Poprawka  107 

Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. zwraca się do Komisji, aby w 

ścisłej współpracy z państwami 

członkowskimi wdrożyła strategię mającą 

na celu wyeliminowanie różnicy w 

świadczeniach emerytalnych między 

kobietami i mężczyznami w Unii 

1. podkreśla nadrzędną potrzebę 

zmniejszenia dysproporcji między 

kobietami i mężczyznami w zakresie 

emerytur oraz zwraca się do Komisji, aby 

w ścisłej współpracy z państwami 

członkowskimi wdrożyła strategię mającą 
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Europejskiej (zwaną dalej „strategią”); na celu wyeliminowanie różnicy w 

świadczeniach emerytalnych między 

kobietami i mężczyznami w Unii 

Europejskiej (zwaną dalej „strategią”); 

Or. ro 

 

Poprawka  108 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. zwraca się do Komisji, aby w 

ścisłej współpracy z państwami 

członkowskimi wdrożyła strategię mającą 

na celu wyeliminowanie różnicy w 

świadczeniach emerytalnych między 

kobietami i mężczyznami w Unii 

Europejskiej (zwaną dalej „strategią”); 

1. zwraca się do Komisji, aby w 

ścisłej współpracy z państwami 

członkowskimi wdrożyła strategię mającą 

na celu wyeliminowanie różnicy w 

wynagrodzeniach i świadczeniach 

emerytalnych między kobietami i 

mężczyznami w Unii Europejskiej (zwaną 

dalej „strategią”); 

Or. el 

 

Poprawka  109 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. zwraca się do Komisji, aby w 

ścisłej współpracy z państwami 

członkowskimi wdrożyła strategię mającą 

na celu wyeliminowanie różnicy w 

świadczeniach emerytalnych między 

kobietami i mężczyznami w Unii 

Europejskiej (zwaną dalej „strategią”); 

1. zwraca się do Komisji, aby w 

ścisłej współpracy z państwami 

członkowskimi wdrożyła strategię mającą 

na celu wyeliminowanie różnicy w 

świadczeniach emerytalnych między 

kobietami i mężczyznami w Unii 

Europejskiej (zwaną dalej „strategią”), 

przez opracowanie dodatkowych 

wskaźników i ustalenie jasnego celu 

związanego z monitorowaniem i 

zmniejszaniem zróżnicowania emerytur ze 
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względu na płeć; 

Or. en 

 

Poprawka  110 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a. wzywa państwa członkowskie do 

podjęcia kroków zmierzających do 

zlikwidowania rozbieżności w 

wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn oraz do 

wyeliminowania wszelkich form 

niepewnego zatrudnienia i inwestowania 

w tworzenie stałych miejsc pracy oraz 

zapewniania możliwości uczenia się przez 

całe życie i szkolenia zawodowego; 

Or. pt 

 

Poprawka  111 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1b. podkreśla, że pierwszy filar jest 

niezwykle ważny w kontekście stabilności i 

ulepszenia systemów emerytalnych, co 

pokazał kryzys finansowy; wzywa do 

przeprowadzenia reform systemów 

emerytalnych w celu zagwarantowania 

publicznych, solidarnych i powszechnych 

systemów zabezpieczenia społecznego, 

które zapewnią godne emerytury dla 

wszystkich, co odzwierciedli prawdziwą 

solidarność międzypokoleniową; 

Or. pt 
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Poprawka  112 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. uważa, że strategia nie może 

ograniczać się do korygowania skutków 

różnicy w świadczeniach emerytalnych, 

zwłaszcza wśród osób wymagających 

szczególnego traktowania, lecz zajmować 

się również istotnymi przyczynami tego 

zjawiska; 

2. uważa, że strategia powinna 

przyczynić się do skorygowania, na 

szczeblu państw członkowskich, skutków 

różnicy w świadczeniach emerytalnych, 

zwłaszcza wśród osób wymagających 

szczególnego traktowania, lecz zajmować 

się również istotnymi przyczynami tego 

zjawiska; 

Or. pt 

 

Poprawka  113 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. uważa, że strategia nie może 

ograniczać się do korygowania skutków 

różnicy w świadczeniach emerytalnych, 

zwłaszcza wśród osób wymagających 

szczególnego traktowania, lecz zajmować 

się również istotnymi przyczynami tego 

zjawiska; 

2. uważa, że strategia nie może 

ograniczać się do korygowania skutków 

różnicy w świadczeniach emerytalnych, 

zwłaszcza wśród osób wymagających 

szczególnego traktowania, lecz musi 

zajmować się również istotnymi 

przyczynami tego zjawiska, jak np. 

stereotypami i normami społecznymi, 

dyskryminacją i segregacją na rynku 

pracy oraz brakiem możliwości opieki nad 

dziećmi; 

Or. de 

 

Poprawka  114 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, 
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Mariya Gabriel, Barbara Matera 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. uważa, że strategia nie może 

ograniczać się do korygowania skutków 

różnicy w świadczeniach emerytalnych, 

zwłaszcza wśród osób wymagających 

szczególnego traktowania, lecz zajmować 

się również istotnymi przyczynami tego 

zjawiska; 

2. uważa, że strategia nie może 

ograniczać się do korygowania skutków 

różnicy w świadczeniach emerytalnych, 

zwłaszcza wśród osób wymagających 

szczególnego traktowania, lecz zajmować 

się również istotnymi przyczynami tego 

zjawiska; zauważa, że zapobieganie 

zróżnicowaniu emerytur ze względu na 

płeć w przyszłości jest uzależnione od 

zapewnienia równości kobiet i mężczyzn 

na rynku pracy pod względem 

wynagrodzeń, rozwoju kariery i szans na 

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu 

pracy; 

Or. en 

 

Poprawka  115 

Anna Hedh 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. uważa, że strategia nie może 

ograniczać się do korygowania skutków 

różnicy w świadczeniach emerytalnych, 

zwłaszcza wśród osób wymagających 

szczególnego traktowania, lecz zajmować 

się również istotnymi przyczynami tego 

zjawiska; 

2. uważa, że strategia nie może 

ograniczać się do korygowania skutków 

różnicy w świadczeniach emerytalnych, 

zwłaszcza wśród osób wymagających 

szczególnego traktowania, lecz zajmować 

się również istotnymi przyczynami tego 

zjawiska w ramach prawa Unii, oraz 

wzywa do podjęcia międzyrządowego 

dialogu w obszarach wchodzących w 

zakres kompetencji krajowych; 

Or. sv 
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Poprawka  116 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. wzywa Eurostat do opracowania 

środków wyjaśniających wartość 

niewidocznych działań w dziedzinie pracy 

wychowawczej, opiekuńczej i rodzinnej 

oraz jej udział w PKB państw 

członkowskich, a także do ścisłej 

współpracy w tym celu z Bankiem 

Światowym, Organizacją Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i 

Międzynarodowym Biurem Pracy; 

Or. de 

 

Poprawka  117 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2a. uważa, że strategia ta powinna 

obejmować wniosek w sprawie godziwej 

emerytury minimalnej zapewniającej 

godne życie oraz sprzyjającej włączeniu 

społecznemu i aktywnemu uczestnictwu w 

życiu społecznym osobom niespełniającym 

prawnie określonych wymogów 

uprawniających do emerytury; 

Or. en 

 

Poprawka  118 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 2b. żąda, aby pierwszy filar pozostał 

podstawą systemu emerytalnego i 

przypomina, że należy go promować i 

wspierać, zapobiegając odpływowi 

zgromadzonych w nim środków do 

systemów dodatkowych oraz zapewniając 

jego powszechny charakter i odpowiednią 

wysokość emerytur; zaznacza, że 

zróżnicowanie emerytur ze względu na 

płeć jest najniższe w pierwszym filarze 

oraz że to właśnie te systemy okazały się 

najbardziej włączające społecznie, 

zapewniają najsprawiedliwszą 

redystrybucję środków, a nawet stanowią 

najbardziej efektywny kosztowo sposób 

walki z ubóstwem w podeszłym wieku; 

Or. en 

 

Poprawka  119 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 2c. przypomina, że odpowiednie 

dochody emerytalne mają zasadnicze 

znaczenie dla zwalczania ubóstwa wśród 

osób starszych; podkreśla, że feminizacja 

biedy jest rezultatem wielu czynników, 

takich jak zróżnicowanie wynagrodzenia 

ze względu na płeć, zróżnicowanie 

emerytur, obowiązki opiekuńcze i 

związane z tym przerwy w karierze 

zawodowej oraz niewystarczające wparcie 

i systemy podatkowe dotykające 

gospodarstw domowych prowadzonych 

przez samotne matki; zwraca się do 

państw członkowskich o dopilnowanie, by 

pracownicy pracujący w niepełnym 

wymiarze godzin, mający przerwy w 

zatrudnieniu i karierze lub okresy, w 
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których przepracowali mniejszą liczbę 

godzin, oraz małżonkowie współpracujący 

uzyskali prawa dostępu do odpowiedniej 

emerytury bez dyskryminacji w 

jakiejkolwiek formie; 

Or. en 

 

Poprawka  120 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. kładzie nacisk na różnorodny 

charakter podejścia, które jest konieczne 

do realizacji strategii, jako że ma ona 

oddziaływać zarówno na nierówności 

między kobietami i mężczyznami w 

obszarze zdolności do wpłacania składek i 

kariery zawodowej, jak i na nierówności 

wynikające z organizacji systemów 

emerytalno-rentowych; 

3. kładzie nacisk na różnorodny 

charakter podejścia, które jest konieczne 

do realizacji strategii, jako że ma ona 

oddziaływać zarówno na nierówności 

między kobietami i mężczyznami w 

obszarze możliwości wpłacania składek i 

kariery zawodowej, jak i na nierówności 

wynikające z organizacji systemów 

emerytalno-rentowych; 

Or. de 

 

Poprawka  121 

Iratxe García Pérez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. kładzie nacisk na różnorodny 

charakter podejścia, które jest konieczne 

do realizacji strategii, jako że ma ona 

oddziaływać zarówno na nierówności 

między kobietami i mężczyznami w 

obszarze zdolności do wpłacania składek i 

kariery zawodowej, jak i na nierówności 

wynikające z organizacji systemów 

emerytalno-rentowych; 

3. kładzie nacisk na wieloaspektowy 

charakter podejścia, które jest konieczne 

do realizacji strategii, jako że ma ona 

oddziaływać zarówno na nierówności 

między kobietami i mężczyznami w 

obszarze zdolności do wpłacania składek i 

kariery zawodowej, jak i na nierówności 

wynikające z organizacji systemów 

emerytalno-rentowych; podkreśla, że 
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konieczne jest zatem połączenie działań 

realizowanych w ramach różnych polityk, 

mających na celu zwiększenie 

równouprawnienia płci przez 

przyjmowanie środków na rzecz: 

zwiększenia wskaźnika zatrudnienia 

kobiet; zmniejszenia wskaźnika 

zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu 

pracy wśród kobiet; zmniejszenia 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć; walki z segregacją ze względu na 

płeć w dziedzinie edukacji i zatrudnienia 

w sposób motywujący kobiety do 

wybierania ścieżek kariery i zawodów, w 

których są mniej reprezentowane; 

przełamania szklanego sufitu, który 

uniemożliwia wielu kobietom zdobycie 

najbardziej odpowiedzialnych i najlepiej 

opłacanych stanowisk; walki ze 

stereotypami płci; poprawy godzenia życia 

zawodowego, rodzinnego i prywatnego; 

zachęcania mężczyzn do dzielenia się 

obowiązkami rodzinnymi i domowymi w 

sprawiedliwszy sposób; poprawy praw 

emerytalnych przez załagodzenie skutków 

przerw w karierze zawodowej 

spowodowanych opieką nad dziećmi i 

innymi osobami niesamodzielnymi; oraz 

ujęcia aspektu równouprawnienia płci we 

włączeniu społecznym, przy jednoczesnym 

uwzględnieniu skutków starzenia się 

ludności i przepływów migracyjnych; 

Or. es 

 

Poprawka  122 

Anna Záborská 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. kładzie nacisk na różnorodny 

charakter podejścia, które jest konieczne 

do realizacji strategii, jako że ma ona 

oddziaływać zarówno na nierówności 

3. kładzie nacisk na różnorodny 

charakter podejścia, które jest konieczne 

do realizacji strategii, jako że ma ona 

oddziaływać zarówno na nierówności 
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między kobietami i mężczyznami w 

obszarze zdolności do wpłacania składek i 

kariery zawodowej, jak i na nierówności 

wynikające z organizacji systemów 

emerytalno-rentowych; 

między kobietami i mężczyznami w 

obszarze zdolności do wpłacania składek i 

kariery zawodowej, wartość nieodpłatnie 

świadczonej pracy związanej z opieką, jak 

i na nierówności wynikające z organizacji 

systemów emerytalno-rentowych; 

Or. en 

 

Poprawka  123 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. kładzie nacisk na różnorodny 

charakter podejścia, które jest konieczne 

do realizacji strategii, jako że ma ona 

oddziaływać zarówno na nierówności 

między kobietami i mężczyznami w 

obszarze zdolności do wpłacania składek i 

kariery zawodowej, jak i na nierówności 

wynikające z organizacji systemów 

emerytalno-rentowych; 

3. kładzie nacisk na różnorodny 

charakter podejścia, które jest konieczne 

do realizacji strategii, jako że ma ona 

oddziaływać zarówno na nierówności 

między kobietami i mężczyznami w 

obszarze zdolności do wpłacania składek i 

kariery zawodowej, jak i na nierówności 

wynikające z organizacji systemów 

emerytalno-rentowych; jednocześnie 

należy zwiększyć stabilność systemów 

emerytalno-rentowych, które ulegają 

systematycznej erozji w niektórych 

państwach członkowskich UE, takich jak 

Grecja, dotkniętych środkami 

oszczędnościowymi narzuconymi przez 

trojkę; 

Or. el 

 

Poprawka  124 

Angelika Niebler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. podkreśla, że walka z ubóstwem 
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kobiet w podeszłym wieku i 

wyeliminowanie luki emerytalnej w 

obliczu przemian demograficznych nie 

może być zadaniem tylko emerytury 

ustawowej (1. filar), lecz że również 

wzrasta dla kobiet znaczenie emerytury 

zakładowej i prywatnej (2. i 3. filar), co 

państwa członkowskie powinny 

uwzględnić w swojej strategii; 

Or. de 

 

Poprawka  125 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. uważa, że stabilność publicznych 

systemów zabezpieczenia społecznego 

można osiągnąć jedynie poprzez przyjęcie 

nowych form i źródeł finansowania 

prawnych systemów emerytur, które 

umożliwią rozszerzenie zakresu składek 

socjalnych na wszystkie dochody 

finansowe oraz przeprowadzenie reform 

fiskalnych, których celem byłoby 

zwiększenie wkładu osób o wyższych 

dochodach i zyskach w publiczne systemy 

zabezpieczenia społecznego; 

Or. pt 

 

Poprawka  126 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. podkreśla, że kryzys finansowy 

minionych lat już wpłynął negatywnie na 
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pensje i emerytury wielu kobiet; zauważa, 

że zainicjowane przez to reformy 

emerytalne grożą zwiększeniem w 

przyszłości zróżnicowania emerytur ze 

względu na płeć; wzywa w związku z tym 

do dokonania ich krytycznego przeglądu i 

ewentualnie rewizji; 

Or. de 

 

Poprawka  127 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do rozważenia podejścia 

uwzględniającego cały cykl życia w 

odniesieniu do emerytur, biorącego pod 

uwagę całe życie zawodowe danej osoby, 

w tym przerwy w karierze i skrócenie 

czasu pracy wynikające z obowiązków 

opiekuńczych, okresy przymusowego 

bezrobocia i niepewnego zatrudnienia, 

które to podejście powinno być wolne od 

postawy dyskryminującej pracowników o 

„niestandardowym” przebiegu życia 

zawodowego; 

Or. en 

 

Poprawka  128 

Julie Ward 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. podkreśla, że eliminacja 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć musi stanowić część holistycznej 
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strategii walki z przeszkodami społeczno-

ekonomicznymi, przed którymi stoją 

starsze kobiety, szczególnie te wywodzące 

się z grup szczególnie wrażliwych i ze 

zmarginalizowanych społeczności, której 

nadrzędnym celem musi być poprawa 

ogólnej fizycznej i psychicznej jakości 

życia oraz włączenia społecznego 

starszych kobiet; 

Or. en 

 

Poprawka  129 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3b. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do dopilnowania, aby w 

szczególności pracownicze i prywatne 

systemy emerytalne nie dyskryminowały 

kobiet oraz nie utrwalały istniejących 

wzorców, które już i tak stawiają kobiety w 

niekorzystnej sytuacji pod względem 

świadczeń i składek; 

Or. en 

 

Poprawka  130 

Margot Parker 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. podkreśla, że w ramach strategii 

należy respektować podział kompetencji 

między Unią a państwami członkowskimi 

z uwzględnieniem stosowania zasady 

pomocniczości; 

4. podkreśla, że państwa 

członkowskie ponoszą wyłączną 

odpowiedzialność za organizację swoich 

systemów emerytalnych i UE nie powinna 
w żaden sposób ingerować w nie; 
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Or. en 

 

Poprawka  131 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4a. proponuje państwom 

członkowskim, by przedstawiły krajowe 

strategie uznania nieformalnej pracy 

wychowawczej, opiekuńczej i domowej 

mężczyzn i kobiet, włączające do 

rachunku narodowego wartość dodaną 

niewidocznej pracy wykonywanej w 

równej mierze przez mężczyzn i kobiety w 

dziedzinie solidarności między 

pokoleniami i jej udział w PKB, jak to już 

zaproponował Parlament (rezolucja z dnia 

3 lutego 2009 r. w sprawie 

niedyskryminacji ze względu na płeć i 

solidarności między pokoleniami, 

rezolucja z dnia 13 października 2005 r. w 

sprawie kobiet i ubóstwa w Unii 

Europejskiej); 

Or. de 

 

Poprawka  132 

Iratxe García Pérez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4a. podkreśla, że promowanie takiej 

samej niezależności ekonomicznej wśród 

kobiet i mężczyzn, koniecznej do 

eliminacji uwarunkowanych płcią różnic 

w wysokości wynagrodzeń i emerytur, ma 

podstawowe znaczenie dla 

zagwarantowania równouprawnienia 
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kobiet i mężczyzn; podkreśla, że aby 

zapewnić równość płci pod względem 

dostępu do zasobów finansowych przez 

całe życie konieczne jest przyjęcie 

kompleksowego zestawu środków; 

Or. es 

 

Poprawka  133 

Iratxe García Pérez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4b. krytycznie odnosi się do faktu, że 

istnieje „niewytłumaczalny” składnik 

dysproporcji płac związany przede 

wszystkim z dyskryminacją, jakiej 

doświadcza wiele kobiet, które nie 

otrzymują takiego samego wynagrodzenia 

co mężczyźni, nawet jeśli zajmują takie 

samo stanowisko i wykonują pracę o 

takiej samej wartości; zaznacza, że w 

innych przypadkach różnice w 

wynagrodzeniu wynikają z tego, że kobiety 

nie zajmują takich samych stanowisk co 

mężczyźni z powodu: utrwalonej 

segregacji poziomej lub różnic w podziale 

pracy ze względu na płeć, których 

wynikiem jest przypisywanie niższej 

wartości pracy wykonywanej przez 

kobiety; utrwalonej segregacji pionowej 

związanej z tzw. szklanym sufitem, która 

uniemożliwia kobietom zdobycie 

najwyższych i najlepiej opłacanych 

stanowisk; częstej praktyki stosowania 

różnych kategorii w odniesieniu do takiej 

samej pracy (np. w przypadku usług 

sprzątania mężczyźni otrzymują umowy 

wyższej kategorii, np. jako technicy ds. 

konserwacji, natomiast kobiety – niższej, 

np. personelu pomocniczego 

odpowiedzialnego za sprzątanie itp.); oraz 

z powodu nadmiernej reprezentacji kobiet 

w pracy w niepełnym wymiarze godzin, 
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która ponadto jest gorzej opłacana niż 

praca w pełnym wymiarze czasu pracy; 

podkreśla, że w zdecydowanej większości 

przypadki niskich płac oraz niemal 

wszystkie przypadki bardzo niskich płac 

dotyczą pracy w niepełnym wymiarze 

czasu pracy, a około 80 % tych ubogich 

pracowników to kobiety; podkreśla, że 

wszystkie powyższe czynniki prowadzą 

również do tego, że emerytury kobiet są 

niższe niż mężczyzn; 

Or. es 

 

Poprawka  134 

Iratxe García Pérez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4c. ponawia i popiera apel Rady o 

nową inicjatywę Komisji ustanawiającą 

strategię na rzecz równości między 

kobietami i mężczyznami na lata 2016–

2020, która powinna przyjąć formę 

komunikatu tak jak w przypadku 

poprzednich strategii, wzywa także do 

wzmocnienia statusu strategicznego 

zaangażowania Unii Europejskiej w 

kwestie równouprawnienia płci, co 

powinno być ściśle związane ze strategią 

„Europa 2020”; 

Or. es 

 

Poprawka  135 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, 

Barbara Matera 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 
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Projekt rezolucji Poprawka 

5. zwraca się do Komisji o 

opracowanie, w partnerstwie z 

Europejskim Instytutem ds. Równości 

Kobiet i Mężczyzn, wiarygodnych 

wskaźników umożliwiających wskazanie 
różnych czynników przyczyniających się 

do powstania różnicy w świadczeniach 

emerytalnych oraz o zapewnienie 

ciągłości monitorowania tego zjawiska i 

jego zmian; 

5. zwraca się do Komisji o 

opracowanie, w partnerstwie z 

Europejskim Instytutem ds. Równości 

Kobiet i Mężczyzn, oficjalnego i 

wiarygodnego wskaźnika zróżnicowania 

emerytur ze względu na płeć zarówno na 

szczeblu unijnym, jak i – we współpracy z 

państwami członkowskimi – krajowym, o 

systematyczne monitorowanie tego 

wskaźnika oraz o identyfikację różnych 

czynników przyczyniających się do 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć; 

Or. en 

 

Poprawka  136 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. zwraca się do Komisji o 

opracowanie, w partnerstwie z 

Europejskim Instytutem ds. Równości 

Kobiet i Mężczyzn, wiarygodnych 

wskaźników umożliwiających wskazanie 

różnych czynników przyczyniających się 

do powstania różnicy w świadczeniach 

emerytalnych oraz o zapewnienie ciągłości 

monitorowania tego zjawiska i jego 

zmian; 

5. zwraca się do Komisji o 

opracowanie, w partnerstwie z 

Europejskim Instytutem ds. Równości 

Kobiet i Mężczyzn, wiarygodnych 

wskaźników umożliwiających wskazanie 

różnych czynników przyczyniających się 

do powstania różnicy w świadczeniach 

emerytalnych oraz sposobów na 

zaradzenie tej różnicy; 

Or. el 

 

Poprawka  137 

Anna Hedh 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 
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Projekt rezolucji Poprawka 

5. zwraca się do Komisji o 

opracowanie, w partnerstwie z 

Europejskim Instytutem ds. Równości 

Kobiet i Mężczyzn, wiarygodnych 

wskaźników umożliwiających wskazanie 

różnych czynników przyczyniających się 

do powstania różnicy w świadczeniach 

emerytalnych oraz o zapewnienie ciągłości 

monitorowania tego zjawiska i jego zmian; 

5. zwraca się do Komisji o 

opracowanie, w partnerstwie z 

Europejskim Instytutem ds. Równości 

Kobiet i Mężczyzn, wiarygodnych 

wskaźników umożliwiających wskazanie 

różnych czynników przyczyniających się 

do powstania różnicy w świadczeniach 

emerytalnych oraz o zapewnienie ciągłości 

monitorowania tego zjawiska i jego zmian, 

a także o składanie sprawozdań 

Parlamentowi Europejskiemu; 

Or. sv 

 

Poprawka  138 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, 

Mariya Gabriel, Barbara Matera 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. uważa, że zróżnicowanie emerytur 

ze względu na płeć należy postrzegać jako 

kluczowy wskaźnik braku 

równouprawnienia płci na rynku pracy, 

ponieważ odzwierciedla ono skumulowane 

niekorzystne okoliczności, jakich kobiety 

doświadczają w trakcie całego życia 

zawodowego, w tym segregację pionową i 

poziomą, przerwy w karierze i różnice w 

wynagrodzeniu ze względu na płeć; 

zauważa ponadto, że obecny poziom 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć jest bardzo zbliżony do ogólnego 

zróżnicowania wynagrodzeń ze względu 

na płeć (40,2 %), co dodatkowo 

potwierdza, że zróżnicowanie emerytur ze 

względu na płeć dokładnie ukazuje skalę 

nierówności między kobietami i 

mężczyznami na rynku pracy; 

Or. en 
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Poprawka  139 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zachęca państwa członkowskie, by 

wspierały zwalczanie tej różnicy w ramach 

społecznych strategii politycznych przez 

informowanie podmiotów właściwych do 

podejmowania decyzji w tym zakresie oraz 

przez opracowywanie programów 

mających na celu lepsze informowanie 

kobiet o konsekwencjach zjawiska i 

zapewnienie im narzędzi umożliwiających 

wdrożenie strategii finansowania 

emerytury w sposób trwały, ciągły i 

dostosowany do ich konkretnych potrzeb; 

6. zachęca państwa członkowskie, by 

wspierały zwalczanie zróżnicowania 

emerytur ze względu na płeć w ramach 

społecznych strategii politycznych przez 

informowanie podmiotów właściwych do 

podejmowania decyzji w tym zakresie oraz 

przez opracowywanie programów 

mających na celu lepsze informowanie 

kobiet o konsekwencjach zróżnicowania 

emerytur ze względu na płeć i zapewnienie 

im narzędzi umożliwiających wdrożenie 

strategii finansowania emerytury w sposób 

trwały, ciągły i dostosowany do ich 

konkretnych potrzeb; wzywa Komisję i 

państwa członkowskie do dalszego 

podnoszenia świadomości na szczeblu 

unijnym, krajowym, regionalnym i 

lokalnym w zakresie równych 

wynagrodzeń, luki emerytalnej oraz 

bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji 

kobiet w pracy; 

Or. en 

 

Poprawka  140 

Iratxe García Pérez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zachęca państwa członkowskie, by 

wspierały zwalczanie tej różnicy w ramach 

społecznych strategii politycznych przez 

informowanie podmiotów właściwych do 

podejmowania decyzji w tym zakresie oraz 

6. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do rozpowszechniania na 

szczeblu europejskim, krajowym, 

regionalnym i lokalnym informacji oraz 

zwiększania świadomości społecznej na 
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przez opracowywanie programów 

mających na celu lepsze informowanie 

kobiet o konsekwencjach zjawiska i 

zapewnienie im narzędzi umożliwiających 

wdrożenie strategii finansowania 

emerytury w sposób trwały, ciągły i 

dostosowany do ich konkretnych potrzeb; 

temat równych wynagrodzeń, luki 

emerytalnej oraz bezpośredniej i 

pośredniej dyskryminacji kobiet w pracy; 
zachęca państwa członkowskie, by 

wspierały zwalczanie tej różnicy w ramach 

społecznych strategii politycznych przez 

informowanie podmiotów właściwych do 

podejmowania decyzji w tym zakresie oraz 

przez opracowywanie programów 

mających na celu lepsze informowanie 

kobiet o konsekwencjach zjawiska i 

zapewnienie im narzędzi umożliwiających 

wdrożenie strategii finansowania 

emerytury w sposób trwały, ciągły i 

dostosowany do ich konkretnych potrzeb; 

Or. es 

 

Poprawka  141 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zachęca państwa członkowskie, by 

wspierały zwalczanie tej różnicy w ramach 

społecznych strategii politycznych przez 

informowanie podmiotów właściwych do 

podejmowania decyzji w tym zakresie oraz 

przez opracowywanie programów 

mających na celu lepsze informowanie 

kobiet o konsekwencjach zjawiska i 

zapewnienie im narzędzi umożliwiających 

wdrożenie strategii finansowania 

emerytury w sposób trwały, ciągły i 

dostosowany do ich konkretnych potrzeb; 

6. zachęca państwa członkowskie, by 

wspierały zwalczanie bezrobocia i 

dyskryminacji płacowych oraz 

podniesienie wartości wynagrodzeń jako 

niezastąpionych narzędzi do 

przeciwdziałania niskim emeryturom 

kobiet w ramach strategii politycznych 

przez informowanie podmiotów 

właściwych do podejmowania decyzji w 

tym zakresie oraz przez opracowywanie 

programów mających na celu lepsze 

informowanie kobiet o konieczności 

podwyższenia ich emerytur; 

Or. pt 

 

Poprawka  142 

Notis Marias 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. zachęca państwa członkowskie, by 

wspierały zwalczanie tej różnicy w ramach 

społecznych strategii politycznych przez 

informowanie podmiotów właściwych do 

podejmowania decyzji w tym zakresie oraz 

przez opracowywanie programów 

mających na celu lepsze informowanie 

kobiet o konsekwencjach zjawiska i 

zapewnienie im narzędzi umożliwiających 

wdrożenie strategii finansowania 

emerytury w sposób trwały, ciągły i 

dostosowany do ich konkretnych potrzeb; 

6. wzywa państwa członkowskie, by 

wspierały zwalczanie tej różnicy w ramach 

społecznych strategii politycznych przez 

informowanie podmiotów właściwych do 

podejmowania decyzji w tym zakresie oraz 

przez opracowywanie programów 

mających na celu lepsze informowanie 

kobiet o konsekwencjach zjawiska i 

zapewnienie im narzędzi umożliwiających 

wdrożenie strategii finansowania 

emerytury w sposób trwały, ciągły i 

dostosowany do ich konkretnych potrzeb; 

Or. el 

 

Poprawka  143 

Iratxe García Pérez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a.  ponownie wskazuje na potrzebę 

harmonizacji definicji umożliwiających 

porównywanie na szczeblu UE kwestii 

takich jak zróżnicowanie wynagrodzenia 

oraz emerytur i rent ze względu na płeć, 

wynagrodzenie, bezpośrednia i pośrednia 

dyskryminacja płacowa, a w szczególności 

praca uznawana za „taką samą” oraz 

praca o równej wartości; zaznacza, że ze 

względu na istniejące różne rodzaje umów 

o pracę, zarówno przewidziane ustawowo, 

jak i umownie, rzeczywisty rachunek 

zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i 

mężczyzn może przedstawiać wypaczony 

obraz problemu równości wynagrodzeń, 

którego odzwierciedleniem jest też 

zróżnicowanie emerytur; zwraca się do 

Komisji o zbadanie tych możliwych 

wypaczeń i o zaproponowanie stosownych 
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rozwiązań, w tym wprowadzenia 

obowiązkowych audytów wynagrodzeń w 

przedsiębiorstwach notowanych na 

giełdzie w państwach członkowskich UE i 

możliwości stosowania sankcji w 

przypadku naruszeń; 

Or. es 

 

Poprawka  144 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. apeluje do Komisji i państw 

członkowskich UE o przeprowadzenie 

kompleksowych ocen wpływu w aspekcie 

płci obejmujących wszystkie reformy 

ubezpieczeń społecznych, w szczególności 

systemów emerytalnych, które mogą mieć 

negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet i 

prawa emerytalne, takie jak cięcia w 

zakresie opieki dziennej i świadczeń 

opiekuńczych nad osobami starszymi lub 

zamrożenia i cięcia emerytur; 

Or. en 

 

Poprawka  145 

Daniela Aiuto 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. wzywa państwa członkowskie do 

wypłaty odpraw z tytułu zakończenia 

stosunku pracy natychmiast po 

osiągnięciu wieku emerytalnego, tak aby 

zapobiec trudnym sytuacjom 

ekonomicznym, zmniejszyć późniejsze 
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obciążenia z tytułu zaliczek na należności 

oraz zależność kobiet od mężczyzn; 

Or. it 

 

Poprawka  146 

Iratxe García Pérez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6b. apeluje, aby państwa 

członkowskie, pracodawcy i związki 

zawodowe opracowały i wdrożyły sprawne 

i konkretne narzędzia oceny stanowisk, 

które posłużą do określenia pracy o 

równej wartości, aby w ten sposób 

zapewnić równe wynagrodzenie dla kobiet 

i mężczyzn, a w rezultacie równe 

emerytury w przyszłości; zachęca 

przedsiębiorstwa do przeprowadzania 

corocznego audytu równości 

wynagrodzeń, publikowania danych przy 

zachowaniu jak największej przejrzystości 

i zmniejszania zróżnicowania 

wynagrodzeń ze względu na płeć; 

Or. es 

 

Poprawka  147 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. wzywa Komisję, by dokonała 

analizy luki emerytalnej z perspektywy 

płci w ramach europejskiego semestru 

przez wprowadzenie wskaźnika 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć i wydała zalecenia dla 
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poszczególnych krajów, mające na celu 

wyeliminowanie luki emerytalnej; 

Or. de 

 

Poprawka  148 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6b. zwraca się do Komisji o poruszenie 

kwestii zróżnicowania emerytur ze 

względu na płeć w ramach strategii 

„Europa 2020” oraz ponawia swój apel do 

Komisji i państw członkowskich o 

korzystanie z danych zdezagregowanych 

według kryterium płci w procesie 

monitorowania europejskiego semestru 

oraz o zdefiniowanie dodatkowych 

wskaźników uwzględniających kwestie 

płci i celów związanych ze zwalczaniem i 

monitorowaniem zróżnicowania emerytur 

ze względu na płeć i luk w objęciu całej 

ludności systemem emerytalnym; 

Or. en 

 

Poprawka  149 

Iratxe García Pérez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6c. podkreśla, że kobiety należące do 

grup najbardziej podatnych na zagrożenia 

(kobiety z niepełnosprawnością, mające 

na utrzymaniu inne osoby, kobiety starsze, 

należące do mniejszości, uchodźczynie i 

kobiety ubiegające się o azyl, kobiety bez 

kwalifikacji bądź z niewielkimi 



 

PE592.340v01-00 74/119 AM\1107618PL.docx 

PL 

kwalifikacjami itp.) są w jeszcze większym 

stopniu dotknięte zróżnicowaniem 

wynagrodzeń i emerytur, ponieważ często 

zajmują stanowiska wymagające niższych 

kwalifikacji, o niższym stopniu 

odpowiedzialności i niższych 

wynagrodzeniach, doświadczają poważnej 

izolacji społecznej i są bardziej 

uzależnione finansowo od małżonka lub 

innych członków rodziny; 

Or. es 

 

Poprawka  150 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Ograniczanie nierówności w zakresie 

zdolności do wpłacania składek 

Ograniczanie nierówności w zakresie 

możliwości wpłacania składek 

Or. de 

 

Poprawka  151 

Anna Záborská 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by dopilnowały właściwego 

wdrożenia przepisów europejskich 

przeciwko dyskryminacji kobiet i 

mężczyzn, które mogą zagwarantować 

równouprawnienie kobiet i mężczyzn w 

kwestii zdolności do wpłacania składek 

emerytalnych; 

7. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by dopilnowały właściwego 

wdrożenia przepisów europejskich 

przeciwko dyskryminacji kobiet, które 

mogą zagwarantować równouprawnienie 

kobiet i mężczyzn w kwestii zdolności do 

wpłacania składek emerytalnych; 

Or. en 
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Poprawka  152 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, 

Barbara Matera, Mariya Gabriel 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by dopilnowały właściwego 

wdrożenia przepisów europejskich 

przeciwko dyskryminacji kobiet i 

mężczyzn, które mogą zagwarantować 

równouprawnienie kobiet i mężczyzn w 

kwestii zdolności do wpłacania składek 

emerytalnych; 

7. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by dopilnowały właściwego 

wdrożenia i systematycznego 

monitorowania postępów w ramach 
przepisów europejskich przeciwko 

dyskryminacji kobiet i mężczyzn, które 

mogą zagwarantować równouprawnienie 

kobiet i mężczyzn w kwestii zdolności do 

wpłacania składek emerytalnych; 

Or. en 

 

Poprawka  153 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by dopilnowały właściwego 

wdrożenia przepisów europejskich 

przeciwko dyskryminacji kobiet i 

mężczyzn, które mogą zagwarantować 

równouprawnienie kobiet i mężczyzn w 

kwestii zdolności do wpłacania składek 

emerytalnych; 

7. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by dopilnowały właściwego 

wdrożenia i ewentualnego przeglądu 

przepisów europejskich przeciwko 

dyskryminacji kobiet i mężczyzn, które 

mogą zagwarantować równouprawnienie 

kobiet i mężczyzn w kwestii zdolności do 

wpłacania składek emerytalnych; 

Or. de 

 

Poprawka  154 

Angelika Mlinar 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by dopilnowały właściwego 

wdrożenia przepisów europejskich 

przeciwko dyskryminacji kobiet i 

mężczyzn, które mogą zagwarantować 

równouprawnienie kobiet i mężczyzn w 

kwestii zdolności do wpłacania składek 

emerytalnych; 

7. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by dopilnowały właściwego 

wdrożenia przepisów europejskich 

przeciwko pośredniej i bezpośredniej 

dyskryminacji kobiet i mężczyzn, które 

mogą zagwarantować równouprawnienie 

kobiet i mężczyzn w kwestii zdolności do 

wpłacania składek emerytalnych; 

Or. en 

 

Poprawka  155 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by dopilnowały właściwego 

wdrożenia przepisów europejskich 

przeciwko dyskryminacji kobiet i 

mężczyzn, które mogą zagwarantować 

równouprawnienie kobiet i mężczyzn w 

kwestii zdolności do wpłacania składek 

emerytalnych; 

7. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by dopilnowały właściwego 

wdrożenia przepisów europejskich 

przeciwko dyskryminacji kobiet i 

mężczyzn, które mogą zagwarantować 

równouprawnienie kobiet i mężczyzn w 

kwestii zdolności do wpłacania składek 

emerytalnych, przez podwyższenie 

wynagrodzeń, obronę układów 

zbiorowych pracy, przez zwalczanie 

wszelkich form niepewnego zatrudnienia, 

w tym pracy w niepełnym wymiarze 

godzin, którą wykonują głównie kobiety, 

co prowadzi do uzyskania jedynie 

częściowych praw emerytalnych, przez 

tworzenie stałych miejsc pracy oraz przez 

zapewnianie możliwości uczenia się przez 

całe życie i szkolenia zawodowego; 

Or. pt 
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Poprawka  156 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by dopilnowały właściwego 

wdrożenia przepisów europejskich 

przeciwko dyskryminacji kobiet i 

mężczyzn, które mogą zagwarantować 

równouprawnienie kobiet i mężczyzn w 

kwestii zdolności do wpłacania składek 

emerytalnych; 

7. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by dopilnowały właściwego 

wdrożenia przepisów europejskich 

przeciwko dyskryminacji kobiet i 

mężczyzn, które mogą zagwarantować 

równouprawnienie kobiet i mężczyzn w 

kwestii zdolności do wpłacania składek 

emerytalnych, oraz do wszczynania 

procedur postępowania w sprawie 

uchybienia zobowiązaniom wobec tych 

państw członkowskich, które nie 

przestrzegają unijnych dyrektyw w 

sprawie równego traktowania; 

Or. en 

 

Poprawka  157 

Angelika Niebler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. zdecydowanie potępia różnice w 

wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn 

związane ze zjawiskami dyskryminacji i 

ponownie apeluje o przeprowadzenie 

rewizji dyrektywy 2006/54/WE, aby w 

większej mierze zapewnić równe 

traktowanie kobiet i mężczyzn w dziedzinie 

zatrudnienia i wynagrodzenia; 

8. ubolewa nad różnicami w 

wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn 

wynikającymi z różnych przyczyn, 

związanych ze ścieżkę zawodową i etapami 

życia rodzinnego kobiet, ich zdolnością do 

wpłacania składek, pozycją w strukturze 

rodzinnej i zasadami obliczania 

świadczeń, ustalonymi w ramach systemu 

emerytalno-rentowego; 

Or. de 
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Poprawka  158 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. zdecydowanie potępia różnice w 

wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn 

związane ze zjawiskami dyskryminacji i 

ponownie apeluje o przeprowadzenie 

rewizji dyrektywy 2006/54/WE, aby w 

większej mierze zapewnić równe 

traktowanie kobiet i mężczyzn w 

dziedzinie zatrudnienia i wynagrodzenia; 

8. zdecydowanie potępia różnice w 

wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn 

związane ze zjawiskami dyskryminacji i 

ponownie apeluje o przeprowadzenie 

rewizji dyrektywy 2006/54/WE, aby 

zapewnić równe traktowanie kobiet i 

mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i 

wynagrodzenia oraz stosowanie zasady 

równego wynagradzania za jednakową 

pracę; 

Or. pt 

 

Poprawka  159 

Anna Záborská 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. zdecydowanie potępia różnice w 

wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn 

związane ze zjawiskami dyskryminacji i 

ponownie apeluje o przeprowadzenie 

rewizji dyrektywy 2006/54/WE, aby w 

większej mierze zapewnić równe 

traktowanie kobiet i mężczyzn w 

dziedzinie zatrudnienia i wynagrodzenia; 

8. zdecydowanie potępia różnice w 

wynagrodzeniu między kobietami i 

mężczyznami związane ze zjawiskami 

dyskryminacji i ponownie apeluje o 

przeprowadzenie rewizji dyrektywy 

2006/54/WE, aby w większej mierze 

zapewnić równe traktowanie kobiet i 

mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i 

wynagrodzenia; 

Or. en 

 

Poprawka  160 

Notis Marias 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. zdecydowanie potępia różnice w 

wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn 

związane ze zjawiskami dyskryminacji i 

ponownie apeluje o przeprowadzenie 

rewizji dyrektywy 2006/54/WE, aby w 

większej mierze zapewnić równe 

traktowanie kobiet i mężczyzn w 

dziedzinie zatrudnienia i wynagrodzenia; 

8. zdecydowanie potępia różnice w 

wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn 

związane ze zjawiskami dyskryminacji w 

miejscu pracy i ponownie apeluje o 

przeprowadzenie rewizji dyrektywy 

2006/54/WE, aby w większej mierze 

zapewnić równe traktowanie kobiet i 

mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i 

wynagrodzenia; 

Or. el 

 

Poprawka  161 

Branislav Škripek 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, aby uznały znaczenie opieki 

nieformalnej i inwestycji w kapitał ludzki, 

które są zapewniane w rodzinach, 

zarówno w perspektywie społecznej, jak i 

gospodarczej; 

Or. en 

 

Poprawka  162 

Anna Záborská 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. wspiera walkę z segregacją 

poziomą i pionową na rynku pracy przez 

zachęcanie kobiet do zainteresowania się 

9. wspiera walkę ze stereotypami 

przyczyniającymi się do segregacji 

poziomej i pionowej na rynku pracy przez 
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zawodami i ścieżkami zawodowymi w 

sektorach o dużym potencjale w zakresie 

innowacji i wzrostu, które są dziś 

zdominowane przez mężczyzn z powodu 

utrzymujących się stereotypów; 

zachęcanie kobiet do zainteresowania się 

zawodami i ścieżkami zawodowymi w 

sektorach o dużym potencjale w zakresie 

innowacji i wzrostu, które są dziś 

zdominowane przez mężczyzn; 

Or. en 

 

Poprawka  163 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, 

Mariya Gabriel, Barbara Matera 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. wspiera walkę z segregacją 

poziomą i pionową na rynku pracy przez 

zachęcanie kobiet do zainteresowania się 

zawodami i ścieżkami zawodowymi w 

sektorach o dużym potencjale w zakresie 

innowacji i wzrostu, które są dziś 

zdominowane przez mężczyzn z powodu 

utrzymujących się stereotypów; 

9. wspiera walkę z segregacją 

poziomą i pionową na rynku pracy przez 

eliminację nierówności płci i 

dyskryminacji w sferze zatrudnienia oraz 
zachęcanie kobiet do zainteresowania się 

zawodami i ścieżkami zawodowymi w 

sektorach o dużym potencjale w zakresie 

innowacji i wzrostu, które są dziś 

zdominowane przez mężczyzn z powodu 

utrzymujących się stereotypów; 

Or. en 

 

Poprawka  164 

Elisabeth Köstinger 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. wspiera walkę z segregacją 

poziomą i pionową na rynku pracy przez 

zachęcanie kobiet do zainteresowania się 

zawodami i ścieżkami zawodowymi w 

sektorach o dużym potencjale w zakresie 

innowacji i wzrostu, które są dziś 

zdominowane przez mężczyzn z powodu 

9. wspiera walkę z segregacją 

poziomą i pionową na rynku pracy przez 

zachęcanie kobiet do zainteresowania się 

zawodami i ścieżkami zawodowymi w 

sektorach o dużym potencjale w zakresie 

innowacji i wzrostu, które są dziś 

zdominowane przez mężczyzn z powodu 
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utrzymujących się stereotypów; utrzymujących się stereotypów; wzywa w 

tym kontekście państwa członkowskie do 

odpowiedniego zwiększenia świadomości 

pedagogów w kwestii wystarczająco 

wczesnego zachęcania dziewcząt do 

niezależnego podążania własną drogą 

zgodnie ze swoimi życzeniami i 

wyobrażeniami; 

Or. de 

 

Poprawka  165 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. wspiera walkę z segregacją 

poziomą i pionową na rynku pracy przez 

zachęcanie kobiet do zainteresowania się 

zawodami i ścieżkami zawodowymi w 

sektorach o dużym potencjale w zakresie 

innowacji i wzrostu, które są dziś 

zdominowane przez mężczyzn z powodu 

utrzymujących się stereotypów; 

9. wspiera walkę z segregacją 

poziomą i pionową na rynku pracy przez 

zachęcanie kobiet do zainteresowania się 

zawodami i ścieżkami zawodowymi w 

sektorach o dużym potencjale w zakresie 

innowacji i wzrostu, które są dziś 

zdominowane przez mężczyzn z powodu 

utrzymujących się stereotypów; podkreśla 

potrzebę niezwłocznego wprowadzenia 

środków na rzecz zaprzestania 

dyskryminacji, przejawiającej się nawet w 

postępowaniach rekrutacyjnych; 

Or. el 

 

Poprawka  166 

Anna Hedh 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. wspiera walkę z segregacją 

poziomą i pionową na rynku pracy przez 

zachęcanie kobiet do zainteresowania się 

9. wspiera walkę z segregacją 

poziomą i pionową na rynku pracy przez 

zachęcanie kobiet do zainteresowania się 
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zawodami i ścieżkami zawodowymi w 

sektorach o dużym potencjale w zakresie 

innowacji i wzrostu, które są dziś 

zdominowane przez mężczyzn z powodu 

utrzymujących się stereotypów; 

zawodami i ścieżkami zawodowymi w 

sektorach o dużym potencjale w zakresie 

innowacji i wzrostu, które są dziś 

zdominowane przez mężczyzn z powodu 

utrzymujących się stereotypów, a także 

dokonywanie przeglądu i eliminowanie 

norm, które na przykład w aspekcie 

wynagrodzenia premiują zawody 

tradycyjnie zdominowane przez mężczyzn; 

Or. sv 

 

Poprawka  167 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 9a. podkreśla konieczność przyznania 

w końcu wszystkim zawodom, które są 

wykonywane częściej przez kobiety niż 

mężczyzn, należnej im wartości i 

wynagrodzenia i wzywa w tym celu do 

przeprowadzenia obejmującego całą Unię 

badania obiektywnej porównywalności 

zawodów, analizującego takie czynniki jak 

warunki pracy, obciążenie fizyczne i 

psychiczne oraz odpowiedzialność i 

uwzględniającego orzecznictwo 

Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej; 

Or. de 

 

Poprawka  168 

Daniela Aiuto 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 9a. wzywa państwa członkowskie do 
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sprawowania nadzoru nad ich własnymi 

rynkami pracy w celu zwalczania 

segregacji poziomej i pionowej kobiet oraz 

zmniejszania różnic w wynagrodzeniach 

kobiet i mężczyzn; 

Or. it 

 

Poprawka  169 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 9b. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zwiększenia zachęt dla 

kobiet do dłuższego uczestnictwa w rynku 

pracy z krótszymi przerwami w celu 

wspierania ich niezależności 

ekonomicznej dzisiaj i na starość; 

Or. de 

 

Poprawka  170 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. w kontekście coraz 

powszechniejszego przenoszenia 

odpowiedzialności z systemów 

emerytalnych na osobiste systemy 

finansowania przypomina o znaczeniu 

zagwarantowania braku dyskryminacji w 

dostępie do usług finansowych objętych 

dyrektywą 2004/113/WE; 

10. w kontekście coraz 

powszechniejszego przenoszenia 

odpowiedzialności z systemów 

emerytalnych na osobiste systemy 

finansowania przypomina o znaczeniu 

zagwarantowania braku dyskryminacji w 

dostępie do usług finansowych objętych 

dyrektywą 2004/113/WE; uważa, że 

przeniesienie zobowiązań publicznych 

systemów zabezpieczenia społecznego na 

systemy finansowania indywidualnego 

oznacza obniżenie wartości systemów 
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zabezpieczenia i leżącej u ich podstaw 

zasady solidarności międzypokoleniowej, 

promując jednocześnie dochodową 

działalność firm ubezpieczeniowych i 

kładąc kres powszechnemu charakterowi 

publicznych systemów zabezpieczenia 

społecznego, które są gwarantem dostępu 

wszystkich do starzenia się z godnością; 

Or. pt 

 

Poprawka  171 

Iratxe García Pérez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. w kontekście coraz 

powszechniejszego przenoszenia 

odpowiedzialności z systemów 

emerytalnych na osobiste systemy 

finansowania przypomina o znaczeniu 

zagwarantowania braku dyskryminacji w 

dostępie do usług finansowych objętych 

dyrektywą 2004/113/WE; 

10. w kontekście coraz 

powszechniejszego przenoszenia 

odpowiedzialności z systemów 

emerytalnych na osobiste systemy 

finansowania przypomina o znaczeniu 

zagwarantowania braku dyskryminacji w 

dostępie do usług finansowych objętych 

dyrektywą 2004/113/WE; podkreśla 

znaczenie wzmocnienia istniejącego 

unijnego prawodawstwa przez włączenie 

do niego systemów oceny i klasyfikacji 

zawodów neutralnych pod względem płci 

oraz środków promowania przejrzystości 

wynagrodzeń; także z możliwością 

stosowania sankcji takich jak grzywny, 

kary i dyskwalifikacja przy ubieganiu się 

o pomoc publiczną w przypadku 

przedsiębiorstw naruszających przepisy w 

sprawie równości wynagrodzeń; 

Or. es 

 

Poprawka  172 

Maria Noichl 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. w kontekście coraz 

powszechniejszego przenoszenia 

odpowiedzialności z systemów 

emerytalnych na osobiste systemy 

finansowania przypomina o znaczeniu 

zagwarantowania braku dyskryminacji w 

dostępie do usług finansowych objętych 

dyrektywą 2004/113/WE; 

10. w kontekście coraz 

powszechniejszego przenoszenia 

odpowiedzialności z systemów 

emerytalnych na osobiste systemy 

finansowania przypomina o znaczeniu 

zagwarantowania braku dyskryminacji w 

dostępie do usług finansowych objętych 

dyrektywą 2004/113/WE; podkreśla, że 

wszystkie składki na ubezpieczenie 

emerytalne powinny być obliczane i 

pobierane niezależnie od płci; 

Or. de 

 

Poprawka  173 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 10a.  wzywa państwa członkowskie i 

Komisję do zwiększenia przejrzystości, 

dostępu do informacji i pewności dla 

członków i beneficjentów pracowniczych 

systemów emerytalnych, z 

uwzględnieniem unijnych zasad 

niedyskryminacji i równości płci; wzywa 

państwa członkowskie do zapewnienia, by 

ich pracownicze systemy emerytalne 

gwarantowały równy podział ryzyka 

między różne pokolenia w celu 

zabezpieczenia emerytur kolejnych 

pokoleń przed skutkami polityk 

krótkoterminowych; 

Or. en 
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Poprawka  174 

Iratxe García Pérez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. zaznacza, że wskaźnik bezrobocia 

kobiet jest zaniżony, ponieważ wiele kobiet 

nie jest zarejestrowanych jako bezrobotne, 

co dotyczy w szczególności kobiet 

mieszkających na obszarach wiejskich lub 

odizolowanych, pomagających w 

rodzinnych przedsiębiorstwach oraz wielu 

kobiet zajmujących się tylko 

prowadzeniem domu i opieką nad 

dziećmi; jest zaniepokojony tym, że 

powyższa sytuacja nie tylko pogłębia 

zróżnicowanie wysokości emerytur, lecz 

także w wielu przypadkach uniemożliwia 

dostęp do usług publicznych takich jak 

zabezpieczenie społeczne, zasiłki, urlopy 

macierzyńskie i zdrowotne, przedszkola 

itp.); 

Or. es 

 

Poprawka  175 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. wzywa państwa członkowskie do 

zastąpienia modeli opodatkowania 

gospodarstw domowych 

zindywidualizowaniem opodatkowania i 

praw w zakresie zabezpieczenia 

społecznego, by zapewnić indywidualny 

charakter uprawnień oraz zwalczać 

zależność ekonomiczną przy 

jednoczesnym wycofywaniu systemów 

opartych na modelu, w którym to 

mężczyzna jest głównym żywicielem 
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rodziny; 

Or. en 

 

Poprawka  176 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 10a. wzywa do dokonania przeglądu 

wszystkich zachęt systemu podatkowego i 

emerytalno-rentowego oraz ich wpływu na 

zróżnicowanie emerytur ze względu na 

płeć, do zlikwidowania bodźców 

zniechęcających i do indywidualizacji 

uprawnień; 

Or. de 

 

Poprawka  177 

Iratxe García Pérez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 10b. zwraca uwagę, że tylko dwa 

państwa członkowskie w jasny i 

wystarczający sposób dokonały 

transpozycji dyrektywy 2006/54/WE; 

zwraca się do Komisji o dalsze 

monitorowanie transpozycji i stosowania 

tej dyrektywy w państwach członkowskich, 

aby zagwarantować pełne stosowanie i 

przestrzeganie praw ustanowionych w 

unijnym prawodawstwie, a nawet w razie 

potrzeby o wszczynanie postępowań w 

sprawie uchybienia zobowiązaniom; 

Or. es 
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Poprawka  178 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 10b. zauważa, że w celu zapewnienia 

osobom niepełnosprawnym godnych 

warunków życia konieczne jest 

rekompensowanie dodatkowych kosztów 

życia związanych z niepełnosprawnością 

oraz skoordynowanie tego działania z 

systemami emerytalno-rentowymi i 

specjalnymi strategiami politycznymi na 

rzecz integracji; 

Or. en 

 

Poprawka  179 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 10c. apeluje do państw członkowskich o 

zwrócenie szczególnej uwagi na kobiety 

migrantki, które często nie nabyły praw 

emerytalnych w kraju pochodzenia, przez 

co nie są niezależne finansowo, w 

szczególności w przypadku rozwodu; 

Or. en 

 

Poprawka  180 

Anna Záborská 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 4 
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Projekt rezolucji Poprawka 

Ograniczanie nierówności między 

kobietami i mężczyznami w odniesieniu do 

kariery zawodowej 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.) 

Or. en 

 

Poprawka  181 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. zachęca Komisję do szybkiego 

przyjęcia zobowiązań, które sformułowała 

zarówno w planie działania, jak i w 

dokumencie dotyczącym strategicznego 

zaangażowania, aby umożliwić 

obywatelom, którzy mają taką potrzebę, 

lepsze łączenie życia rodzinnego z życiem 

zawodowym; 

11. zachęca Komisję do szybkiego 

przyjęcia zobowiązań, które sformułowała 

zarówno w planie działania, jak i w 

dokumencie dotyczącym strategicznego 

zaangażowania, aby umożliwić 

obywatelom lepsze łączenie życia 

rodzinnego z życiem zawodowym; 

Or. el 

 

Poprawka  182 

Pina Picierno 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. zachęca Komisję do szybkiego 

przyjęcia zobowiązań, które sformułowała 

zarówno w planie działania, jak i w 

dokumencie dotyczącym strategicznego 

zaangażowania, aby umożliwić 

obywatelom, którzy mają taką potrzebę, 
lepsze łączenie życia rodzinnego z życiem 

zawodowym; 

11. zachęca Komisję do szybkiego 

przyjęcia zobowiązań, które sformułowała 

zarówno w planie działania, jak i w 

dokumencie dotyczącym strategicznego 

zaangażowania, aby umożliwić lepsze 

łączenie życia rodzinnego z życiem 

zawodowym; przypomina, że sprawiedliwy 

podział tak zwanej „pracy 

niezarobkowej”, takiej jak opieka nad 
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rodziną i obowiązki domowe, jest 

wstępnym warunkiem niezależności 

ekonomicznej kobiet i ich pełnego udziału 

w rynku pracy; 

Or. it 

 

Poprawka  183 

Anna Záborská 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. zachęca Komisję do szybkiego 

przyjęcia zobowiązań, które sformułowała 

zarówno w planie działania, jak i w 

dokumencie dotyczącym strategicznego 

zaangażowania, aby umożliwić 

obywatelom, którzy mają taką potrzebę, 

lepsze łączenie życia rodzinnego z życiem 

zawodowym; 

11. zachęca Komisję do szybkiego 

przyjęcia zobowiązań, które sformułowała 

zarówno w planie działania, jak i w 

dokumencie dotyczącym strategicznego 

zaangażowania, aby umożliwić 

obywatelom, którzy mają taką potrzebę, a 

zwłaszcza rodzicom, lepsze łączenie życia 

rodzinnego z życiem zawodowym; 

Or. en 

 

Poprawka  184 

Anna Hedh 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. zachęca Komisję do szybkiego 

przyjęcia zobowiązań, które sformułowała 

zarówno w planie działania, jak i w 

dokumencie dotyczącym strategicznego 

zaangażowania, aby umożliwić 

obywatelom, którzy mają taką potrzebę, 

lepsze łączenie życia rodzinnego z życiem 

zawodowym; 

11. zachęca Komisję do szybkiego 

przyjęcia zobowiązań, które sformułowała 

zarówno w planie działania, jak i w 

dokumencie dotyczącym strategicznego 

zaangażowania, aby umożliwić 

obywatelom, którzy mają taką potrzebę, 

równiejsze łączenie życia rodzinnego z 

życiem zawodowym; 

Or. sv 
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Poprawka  185 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11a. wzywa państwa członkowskie do 

przedstawienia konkretnych inicjatyw, aby 

dokonać walidacji umiejętności nabytych 

podczas wykonywania zadań związanych z 

wychowaniem, z opieką nad osobami 

pozostającymi na utrzymaniu i z 

zarządzaniem gospodarstwem domowym, 

tak aby te umiejętności mogły być brane 

pod uwagę w chwili powrotu na rynek 

pracy; przypomina, jak bardzo docenienie 

przekrojowych umiejętności jest częścią 

tzw. „bilansu umiejętności”, zgodnie z 

najlepszymi tradycjami krajowych 

wysiłków na rzecz dopasowania popytu i 

podaży na rynku pracy; 

Or. de 

 

Poprawka  186 

Iratxe García Pérez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11a. wzywa Komisję do przedstawienia 

w ramach programu prac na 2017 r. 

ambitnego, kompleksowego pakietu 

środków ustawodawczych i 

nieustawodawczych dotyczących 

równowagi między życiem zawodowym a 

prywatnym, który będzie obejmował 

przegląd dyrektyw w sprawie 

macierzyństwa i urlopu rodzicielskiego 

lub ze względów rodzinnych, oraz do 

przedstawienia wniosków w sprawie 
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dyrektyw dotyczących urlopu ojcowskiego 

i opiekuńczego; 

Or. es 

 

Poprawka  187 

Anna Záborská 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11a. wzywa Komisję, aby w swoich 

wnioskach dotyczących polityki 

uwzględniała rodzinę w głównym nurcie 

polityki, aby zatrzymać spadek liczby 

urodzeń, który zagraża stabilności 

systemów emerytalnych; 

Or. en 

 

Poprawka  188 

Iratxe García Pérez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11b. podkreśla, że zróżnicowanie 

emerytur kobiet i mężczyzn stanowi 

odzwierciedlenie faktu, że na życie 

zawodowe kobiet w większym stopniu niż 

w przypadku mężczyzn wpływają 

obowiązki opieki nad niesamodzielnymi 

członkami rodziny, przez co kobiety 

doświadczają częstszych przerw w karierze 

zawodowej, mniejszych postępów w 

karierze i dochodach oraz częściej niż 

mężczyźni pracują w niepełnym wymiarze 

godzin; podkreśla, że przez to kobiety 

znajdują się w wyraźnie gorszej sytuacji 

niż mężczyźni, jeśli o prawach do 

emerytury decydują składki związane z 
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zatrudnieniem, zwłaszcza w przypadku 

braku środków rekompensujących 

przerwy w karierze zawodowej i 

łagodzących wpływ krótszego okresu 

składkowego na emeryturę; 

Or. es 

 

Poprawka  189 

Iratxe García Pérez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11c. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do przyjęcia środków 

zachęcających mężczyzn do równego 

dzielenia się obowiązkami związanymi z 

opieką nad dziećmi i innymi osobami 

niesamodzielnymi oraz pracą w domu, w 

szczególności przez zachęcanie mężczyzn 

do korzystania z urlopów wychowawczych 

i ojcowskich, co wzmocni ich prawa jako 

rodzica, zapewni większe 

równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz 

lepszy podział odpowiedzialności za dom i 

rodzinę, a także zwiększy możliwości 

kobiet w zakresie pełnego uczestnictwa w 

rynku pracy i przyczyni się do 

zmniejszenia zróżnicowania wynagrodzeń 

i emerytur; 

Or. es 

 

Poprawka  190 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. wzywa państwa członkowskie do skreśla się 
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zwiększenia możliwości negocjowania 

przez pracowników dobrowolnych 

uzgodnień w zakresie elastyczności pracy, 

które pozwolą im lepiej godzić życie 

rodzinne z życiem zawodowym, tak aby nie 

byli zmuszani przedkładać jedno nad 

drugie z powodu zwiększenia obciążenia 

pracą i obowiązków rodzinnych w 

gospodarstwie domowym; 

Or. pt 

 

Poprawka  191 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. wzywa państwa członkowskie do 

zwiększenia możliwości negocjowania 

przez pracowników dobrowolnych 

uzgodnień w zakresie elastyczności pracy, 

które pozwolą im lepiej godzić życie 

rodzinne z życiem zawodowym, tak aby 

nie byli zmuszani przedkładać jedno nad 

drugie z powodu zwiększenia obciążenia 

pracą i obowiązków rodzinnych w 

gospodarstwie domowym; 

12. wzywa państwa członkowskie do 

rozważenia możliwości, aby pracownik 

mógł negocjować dobrowolne 

uzgodnienia w zakresie elastyczności 

pracy, co pozwala lepiej godzić życie 

rodzinne z życiem zawodowym i może 

wspomagać wzrost odsetka zatrudnienia 

wśród kobiet; wzywa Komisję do 

zobrazowania sytuacji w państwach 

członkowskich w zakresie prawa do 

występowania o elastyczną organizację 

pracy; 

Or. en 

 

Poprawka  192 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. wzywa państwa członkowskie do 

zwiększenia możliwości negocjowania 

12. wzywa państwa członkowskie do 

zwiększenia możliwości negocjowania 
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przez pracowników dobrowolnych 

uzgodnień w zakresie elastyczności pracy, 

które pozwolą im lepiej godzić życie 

rodzinne z życiem zawodowym, tak aby 

nie byli zmuszani przedkładać jedno nad 

drugie z powodu zwiększenia obciążenia 

pracą i obowiązków rodzinnych w 

gospodarstwie domowym; 

przez pracowników dobrowolnych 

uzgodnień w zakresie elastyczności pracy, 

które pozwolą im lepiej godzić życie 

rodzinne z życiem zawodowym, tak aby 

nie byli zmuszani przedkładać jedno nad 

drugie w sytuacji, gdy przejmują 

obowiązki opiekuńcze; 

Or. en 

 

Poprawka  193 

Anna Záborská 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. wzywa państwa członkowskie do 

zwiększenia możliwości negocjowania 

przez pracowników dobrowolnych 

uzgodnień w zakresie elastyczności pracy, 

które pozwolą im lepiej godzić życie 

rodzinne z życiem zawodowym, tak aby 

nie byli zmuszani przedkładać jedno nad 

drugie z powodu zwiększenia obciążenia 

pracą i obowiązków rodzinnych w 

gospodarstwie domowym; 

12. wzywa państwa członkowskie do 

zwiększenia możliwości negocjowania 

przez rodziców dobrowolnych uzgodnień 

w zakresie elastyczności pracy, które 

pozwolą im lepiej godzić życie rodzinne z 

życiem zawodowym, tak aby nie byli 

zmuszani przedkładać jedno nad drugie z 

powodu zwiększenia obciążenia pracą i 

obowiązków rodzinnych w gospodarstwie 

domowym; 

Or. en 

 

Poprawka  194 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, 

Barbara Matera 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. wzywa państwa członkowskie do 

zwiększenia możliwości negocjowania 

przez pracowników dobrowolnych 

uzgodnień w zakresie elastyczności pracy, 

12. wzywa państwa członkowskie do 

zwiększenia możliwości negocjowania 

przez pracowników dobrowolnych 

uzgodnień w zakresie elastyczności pracy, 
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które pozwolą im lepiej godzić życie 

rodzinne z życiem zawodowym, tak aby 

nie byli zmuszani przedkładać jedno nad 

drugie z powodu zwiększenia obciążenia 

pracą i obowiązków rodzinnych w 

gospodarstwie domowym; 

które pozwolą kobietom i mężczyznom 

lepiej godzić życie rodzinne z życiem 

zawodowym, tak aby nie byli zmuszani 

przedkładać jedno nad drugie z powodu 

zwiększenia obciążenia pracą i 

obowiązków rodzinnych w gospodarstwie 

domowym; 

Or. en 

 

Poprawka  195 

Anna Hedh 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. wzywa państwa członkowskie do 

zwiększenia możliwości negocjowania 

przez pracowników dobrowolnych 

uzgodnień w zakresie elastyczności pracy, 

które pozwolą im lepiej godzić życie 

rodzinne z życiem zawodowym, tak aby 

nie byli zmuszani przedkładać jedno nad 

drugie z powodu zwiększenia obciążenia 

pracą i obowiązków rodzinnych w 

gospodarstwie domowym; 

12. wzywa państwa członkowskie do 

zwiększenia możliwości negocjowania 

przez pracowników dobrowolnych 

uzgodnień, w sposób zgodny z praktykami 

krajowymi, w zakresie elastyczności pracy, 

które pozwolą im lepiej godzić życie 

rodzinne z życiem zawodowym, tak aby 

nie byli zmuszani przedkładać jedno nad 

drugie z powodu zwiększenia obciążenia 

pracą i obowiązków rodzinnych w 

gospodarstwie domowym; 

Or. sv 

 

Poprawka  196 

Pina Picierno 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. wzywa państwa członkowskie do 

zwiększenia możliwości negocjowania 

przez pracowników dobrowolnych 

uzgodnień w zakresie elastyczności pracy, 

które pozwolą im lepiej godzić życie 

12. wzywa państwa członkowskie do 

zwiększenia możliwości negocjowania 

przez pracowników dobrowolnych 

uzgodnień w zakresie elastyczności pracy, 

które pozwolą im lepiej godzić życie 
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rodzinne z życiem zawodowym, tak aby 

nie byli zmuszani przedkładać jedno nad 

drugie z powodu zwiększenia obciążenia 

pracą i obowiązków rodzinnych w 

gospodarstwie domowym; 

rodzinne z życiem zawodowym, tak aby 

nie byli zmuszani przedkładać jedno nad 

drugie z powodu zwiększenia obciążenia 

pracą i obowiązków rodzinnych w 

gospodarstwie domowym; wspiera 

„inteligentną organizację pracy” jako 

elastyczną formę pracy najemnej, w 

przypadku której nie jest konieczna 

obecność w miejscu pracy, jednak 

przestrzegane są ograniczenia dotyczące 

maksymalnego wymiaru godzin pracy w 

ciągu dnia i tygodnia, wynikające z prawa 

i z negocjacji zbiorowych, tak więc nie 

zostają zmniejszone lub zmienione prawa i 

obowiązki dotyczące opłacania przez 

pracujące kobiety składek na system 

emerytalny; 

Or. it 

 

Poprawka  197 

Branislav Škripek 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. wzywa państwa członkowskie do 

zwiększenia możliwości negocjowania 

przez pracowników dobrowolnych 

uzgodnień w zakresie elastyczności pracy, 

które pozwolą im lepiej godzić życie 

rodzinne z życiem zawodowym, tak aby 

nie byli zmuszani przedkładać jedno nad 

drugie z powodu zwiększenia obciążenia 

pracą i obowiązków rodzinnych w 

gospodarstwie domowym; 

12. wzywa państwa członkowskie do 

zwiększenia możliwości negocjowania 

przez pracowników dobrowolnych 

uzgodnień w zakresie elastyczności pracy, 

które pozwolą im lepiej godzić życie 

rodzinne z życiem zawodowym, tak aby 

nie byli zmuszani przedkładać jedno nad 

drugie z powodu zwiększenia obciążenia 

pracą i obowiązków rodzinnych w 

gospodarstwie domowym oraz aby ich 

swoboda wyboru związana z obowiązkami 

rodzinnymi była respektowana; 

Or. en 

 

Poprawka  198 

Ernest Urtasun 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 12a. zwraca się do państw 

członkowskich o zapewnienie, aby 

społeczne systemy emerytalne 

uwzględniały wartość pracy domowej i 

opiekuńczej oraz aby poszukiwały 

mechanizmów kompensacyjnych dla osób, 

których obowiązki opiekuńcze 

doprowadziły do przerwy w karierze, przez 

co zostały one zmuszone do zatrudnienia 

niestandardowego, w niepełnym wymiarze 

czasu pracy lub na niepewnych 

warunkach; 

Or. en 

 

Poprawka  199 

Daniela Aiuto 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 12a. wzywa państwa członkowskie, aby 

zachęcały mężczyzn do korzystania z 

urlopu rodzicielskiego lub ojcowskiego w 

celu poprawy równowagi w rodzinie i 

przejmowania w ten sposób części 

odpowiedzialności za opiekę nad dziećmi 

lub innymi członkami rodziny 

pozostającymi na utrzymaniu obojga 

małżonków; 

Or. it 

 

Poprawka  200 

Iratxe García Pérez 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 12 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 12b. zwraca uwagę na upowszechnianie 

się koncepcji obowiązkowych elastycznych 

godzin pracy: pracy w weekendy, 

nieregularnych i nieprzewidywalnych 

godzin pracy, zwiększania liczby godzin 

pracy itp.; zaznacza, że ta elastyczność 

dotyczy w największym stopniu 

pracowników zatrudnionych w niepełnym 

wymiarze czasu pracy, najczęściej kobiet, 

co oznacza, że kobiety częściej niż 

mężczyźni są narażone na zmiany godzin 

pracy z tygodnia na tydzień, co jeszcze 

bardziej utrudnia godzenie życia 

rodzinnego i zawodowego, zwłaszcza w 

przypadku samotnych matek i kobiet 

opiekujących się niesamodzielnymi 

członkami rodziny; 

Or. es 

 

Poprawka  201 

Anna Hedh 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. zachęca państwa członkowskie do 

wprowadzenia – na podstawie wymiany 

dobrych praktyk – „punktów składkowych 

z tytułu opieki”, które miałyby 

rekompensować przerwy w pracy 

przeznaczone na nieformalną opiekę nad 

członkiem rodziny, i uwzględniania tych 

punktów w obliczaniu uprawnień 

emerytalnych; 

skreśla się 

Or. sv 

Poprawka  202 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. zachęca państwa członkowskie do 

wprowadzenia – na podstawie wymiany 

dobrych praktyk – „punktów składkowych 

z tytułu opieki”, które miałyby 

rekompensować przerwy w pracy 

przeznaczone na nieformalną opiekę nad 

członkiem rodziny, i uwzględniania tych 

punktów w obliczaniu uprawnień 

emerytalnych; 

skreśla się 

Or. pt 

 

Poprawka  203 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. zachęca państwa członkowskie do 

wprowadzenia – na podstawie wymiany 

dobrych praktyk – „punktów składkowych 

z tytułu opieki”, które miałyby 

rekompensować przerwy w pracy 

przeznaczone na nieformalną opiekę nad 

członkiem rodziny, i uwzględniania tych 

punktów w obliczaniu uprawnień 

emerytalnych; 

13. uważa za dobrą praktykę, aby 

państwa członkowskie uwzględniały 

formalne okresy opieki, takie jak urlop 

macierzyński, ojcowski i rodzicielski lub 

ze względów opiekuńczych, w obliczaniu 

uprawnień emerytalnych oraz 

odprowadzały składki za takie okresy; 

Or. en 

 

Poprawka  204 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 
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Projekt rezolucji Poprawka 

13. zachęca państwa członkowskie do 

wprowadzenia – na podstawie wymiany 

dobrych praktyk – „punktów składkowych 

z tytułu opieki”, które miałyby 

rekompensować przerwy w pracy 

przeznaczone na nieformalną opiekę nad 

członkiem rodziny, i uwzględniania tych 

punktów w obliczaniu uprawnień 

emerytalnych; 

13. zachęca państwa członkowskie do 

wprowadzenia – na podstawie wymiany 

dobrych praktyk – tzw. punktów 

emerytalnych, które miałyby 

rekompensować przerwy w pracy 

przeznaczone na nieformalną opiekę nad 

członkiem rodziny, jak np. dzieckiem, ale 

też innym pozostającym na utrzymaniu 

członkiem rodziny, i uwzględniania tych 

punktów w obliczaniu uprawnień 

emerytalnych; podkreśla, że te tzw. punkty 

emerytalne za pielęgnację i opiekę muszą 

być przyznawane obu płciom na określony 

i krótki czas, aby nie pogłębiać dalej 

stereotypów i nierówności; 

Or. de 

 

Poprawka  205 

Branislav Škripek 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. zachęca państwa członkowskie do 

wprowadzenia – na podstawie wymiany 

dobrych praktyk – „punktów składkowych 

z tytułu opieki”, które miałyby 

rekompensować przerwy w pracy 

przeznaczone na nieformalną opiekę nad 

członkiem rodziny, i uwzględniania tych 

punktów w obliczaniu uprawnień 

emerytalnych; 

13. zachęca państwa członkowskie do 

wprowadzenia – na podstawie wymiany 

dobrych praktyk – „punktów składkowych 

z tytułu opieki”, które miałyby 

rekompensować przerwy w pracy 

przeznaczone na nieformalną opiekę nad 

członkiem rodziny, i uwzględniania tych 

punktów w obliczaniu uprawnień 

emerytalnych w sprawiedliwy sposób; 

Or. en 

 

Poprawka  206 

Daniela Aiuto 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. wzywa państwa członkowskie do 

nadzoru nad prawami pracujących kobiet, 

które coraz częściej wykonują nisko płatne 

prace lub prace w niepełnym wymiarze 

godzin i są ofiarami dyskryminacji, w 

szczególności wtedy, kiedy stają się 

matkami i są zmuszone przerwać swoją 

karierę zawodową, aby opiekować się 

dziećmi; 

Or. it 

 

Poprawka  207 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, 

Barbara Matera 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 13a. uważa, że z zasady skuteczna 

polityka zmierzająca do eliminacji 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć i zapobiegająca temu zjawisku 

powinna skupiać się na zwiększaniu 

zatrudnienia kobiet i szans na 

odprowadzanie równych składek 

emerytalnych zamiast rozszerzać 

mechanizmy kompensacyjne w systemach 

emerytalnych; 

Or. en 

 

Poprawka  208 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 
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Projekt rezolucji Poprawka 

14. przypomina, że równowaga między 

życiem rodzinnym i życiem zawodowym 

nie jest możliwa do osiągnięcia, jeśli nie 

ma dostępnych odpowiednich struktur 
opieki nad dziećmi; wzywa państwa 

członkowskie do jak najszybszego 

osiągnięcia celów barcelońskich, tj. 

najpóźniej do roku 2020; 

14. przypomina, że równowaga między 

życiem rodzinnym i życiem zawodowym 

nie jest możliwa do osiągnięcia, jeśli nie 

istnieje wolność niedyskryminującego 

wyboru między wychowywaniem dzieci w 

domu i w strukturach opieki nad dziećmi; 

Or. de 

 

Poprawka  209 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. przypomina, że równowaga między 

życiem rodzinnym i życiem zawodowym 

nie jest możliwa do osiągnięcia, jeśli nie 

ma dostępnych odpowiednich struktur 
opieki nad dziećmi; wzywa państwa 

członkowskie do jak najszybszego 

osiągnięcia celów barcelońskich, tj. 

najpóźniej do roku 2020; 

14. przypomina, że równowaga między 

życiem rodzinnym i życiem zawodowym 

jest naprawdę możliwa do osiągnięcia nie 

tylko wtedy, gdy są dostępne odpowiednie 

struktury opieki nad dziećmi; wzywa 

państwa członkowskie nie tylko do jak 

najszybszego osiągnięcia celów 

barcelońskich, tj. najpóźniej do roku 2020, 

lecz jednocześnie również do stworzenia 

możliwości wolnego wyboru tym 

rodzinom, które wolą inny model 

wychowania; 

Or. de 

 

Poprawka  210 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 
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Projekt rezolucji Poprawka 

14. przypomina, że równowaga między 

życiem rodzinnym i życiem zawodowym 

nie jest możliwa do osiągnięcia, jeśli nie 

ma dostępnych odpowiednich struktur 

opieki nad dziećmi; wzywa państwa 

członkowskie do jak najszybszego 

osiągnięcia celów barcelońskich, tj. 

najpóźniej do roku 2020; 

14. przypomina, że równowaga między 

życiem rodzinnym i życiem zawodowym 

nie jest możliwa do osiągnięcia, jeśli nie 

ma dostępnych wysokiej jakości, 

niedrogich i przystępnych struktur opieki 

nad dziećmi, osobami starszymi i innymi 

niesamodzielnymi członkami rodziny oraz 

usług dla nich; wzywa państwa 

członkowskie do jak najszybszego 

osiągnięcia celów barcelońskich, tj. 

najpóźniej do roku 2020; 

Or. en 

 

Poprawka  211 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. przypomina, że równowaga między 

życiem rodzinnym i życiem zawodowym 

nie jest możliwa do osiągnięcia, jeśli nie 

ma dostępnych odpowiednich struktur 

opieki nad dziećmi; wzywa państwa 

członkowskie do jak najszybszego 

osiągnięcia celów barcelońskich, tj. 

najpóźniej do roku 2020; 

14. przypomina, że równowaga między 

życiem rodzinnym i życiem zawodowym 

nie jest możliwa do osiągnięcia, jeśli nie 

ma dostępnych odpowiednich struktur 

opieki nad dziećmi – żłobków, przedszkoli 

i zajęć pozalekcyjnych – oraz nad osobami 

starszymi – domów opieki, ośrodków 

dziennego pobytu, zakładów opieki 

długoterminowej; wzywa państwa 

członkowskie do jak najszybszego 

osiągnięcia celów barcelońskich, tj. 

najpóźniej do roku 2020; 

Or. pt 

 

Poprawka  212 

Elisabeth Köstinger 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 
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Projekt rezolucji Poprawka 

14. przypomina, że równowaga między 

życiem rodzinnym i życiem zawodowym 

nie jest możliwa do osiągnięcia, jeśli nie 

ma dostępnych odpowiednich struktur 

opieki nad dziećmi; wzywa państwa 

członkowskie do jak najszybszego 

osiągnięcia celów barcelońskich, tj. 

najpóźniej do roku 2020; 

14. przypomina, że równowaga między 

życiem rodzinnym i życiem zawodowym 

nie jest możliwa do osiągnięcia, jeśli nie 

ma dostępnych odpowiednich struktur 

opieki nad dziećmi; podkreśla w tym 

kontekście konieczność istnienia struktur 

opieki nad dziećmi na obszarach wiejskich 

w całym kraju; wzywa państwa 

członkowskie do jak najszybszego 

osiągnięcia celów barcelońskich, tj. 

najpóźniej do roku 2020; 

Or. de 

 

Poprawka  213 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. przypomina, że równowaga między 

życiem rodzinnym i życiem zawodowym 

nie jest możliwa do osiągnięcia, jeśli nie 

ma dostępnych odpowiednich struktur 

opieki nad dziećmi; wzywa państwa 

członkowskie do jak najszybszego 

osiągnięcia celów barcelońskich, tj. 

najpóźniej do roku 2020; 

14. przypomina, że równowaga między 

życiem rodzinnym i życiem zawodowym 

mężczyzn i kobiet nie jest możliwa do 

osiągnięcia, jeśli w pobliżu miejsca 

zamieszkania nie ma dostępnych 

odpowiednich charakteryzujących się 

wysoką jakością i przystępnych struktur 

opieki nad dziećmi; wzywa państwa 

członkowskie do jak najszybszego 

osiągnięcia celów barcelońskich, tj. 

najpóźniej do roku 2020; 

Or. de 

 

Poprawka  214 

Iratxe García Pérez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 
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Projekt rezolucji Poprawka 

14. przypomina, że równowaga między 

życiem rodzinnym i życiem zawodowym 

nie jest możliwa do osiągnięcia, jeśli nie 

ma dostępnych odpowiednich struktur 

opieki nad dziećmi; wzywa państwa 

członkowskie do jak najszybszego 

osiągnięcia celów barcelońskich, tj. 

najpóźniej do roku 2020; 

14. przypomina, że równowaga między 

życiem rodzinnym i życiem zawodowym 

nie jest możliwa do osiągnięcia, jeśli nie 

ma dostępnych odpowiednich struktur 

opieki nad dziećmi, osobami starszymi i 

innymi osobami niesamodzielnymi; 

wzywa państwa członkowskie do jak 

najszybszego osiągnięcia celów 

barcelońskich, tj. najpóźniej do roku 2020; 

Or. es 

 

Poprawka  215 

Pina Picierno 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

14. przypomina, że równowaga między 

życiem rodzinnym i życiem zawodowym 

nie jest możliwa do osiągnięcia, jeśli nie 

ma dostępnych odpowiednich struktur 

opieki nad dziećmi; wzywa państwa 

członkowskie do jak najszybszego 

osiągnięcia celów barcelońskich, tj. 

najpóźniej do roku 2020; 

14. przypomina, że równowaga między 

życiem rodzinnym i życiem zawodowym 

nie jest możliwa do osiągnięcia, jeśli nie 

ma dostępnych odpowiednich struktur 

opieki nad dziećmi; wzywa państwa 

członkowskie do jak najszybszego 

osiągnięcia celów barcelońskich, tj. 

najpóźniej do roku 2020, gratulując 

jednocześnie tym państwom 

członkowskim, które osiągnęły już oba 

cele; 

Or. it 

 

Poprawka  216 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. ubolewa nad tym, że w wielu 

państwach członkowskich brakuje prawa 

do łatwo dostępnej, niedrogiej i wysokiej 

jakości opieki nad dzieckiem i opieki 

długoterminowej, przez co wiele kobiet 

jest zmuszonych do skrócenia czasu pracy, 

aby opiekować się dziećmi, osobami 

niepełnosprawnymi i innymi osobami 

niesamodzielnymi; podkreśla konieczność 

zapewnienia, aby zarówno kobiety, jak i 

mężczyźni stali się w równym stopniu 

żywicielami rodziny i opiekunami przez 

eliminację nierówności w wykonywaniu 

pracy odpłatnej i nieodpłatnej oraz 

promocję równego dzielenia się 

obowiązkami, kosztami i opieką; w 

związku z tym zaznacza potrzebę 

zapewnienia powszechnego dostępu do 

wysokiej jakości usług (społecznych) 

leżących w interesie ogólnym oraz 

przedstawienia konkretnych wniosków na 

rzecz lepszego godzenia pracy z życiem 

prywatnym; wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, aby zwiększyły wsparcie dla 

opieki nad dziećmi i wprowadziły cele 

podobne do celów barcelońskich w 

zakresie dostępności wysokiej jakości 

usług opieki długoterminowej; 

Or. en 

 

Poprawka  217 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. wzywa państwa członkowskie do 

rozważenia możliwości wprowadzenia 

wspólnych uprawnień emerytalnych w 

przypadku rozwodu lub separacji, zgodnie 

z zasadą pomocniczości; zauważa, że 
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pracownicze programy emerytalne są w 

coraz większej mierze zarządzane zgodnie 

z zasadami ubezpieczeń, co może być 

źródłem wielu luk w zakresie ochrony 

socjalnej1a; 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; 

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

equality/files/conference_sept_2011/dgjus

tice_oldagepensionspublication3march20

11_en.pdf. 

Or. de 

 

Poprawka  218 

Daniela Aiuto 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. wzywa Komisję do wspierania 

państw członkowskich, również za pomocą 

funduszy UE, w realizacji infrastruktury 

oferującej wysokiej jakości usługi opieki 

nad dziećmi, dostępne również dla mniej 

zamożnych warstw społecznych, aby cele 

barcelońskie mogły zostać osiągnięte w 

możliwie jak najkrótszym czasie; 

Or. it 

 

Poprawka  219 

Beatrix von Storch 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf
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Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. zwraca uwagę, że rodziny są 

źródłem spójności społecznej i powinny 

być uważane za główny filar całego 

społeczeństwa oraz że przez 

wychowywanie swoich dzieci i troszczenie 

się o nie kobiety i matki pracują na rzecz 

przyszłości społeczeństwa; 

Or. de 

 

Poprawka  220 

Branislav Škripek 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. wzywa państwa członkowskie, aby 

zachęcały pracodawców do brania pod 

uwagę potrzeby nagłego urlopu u kobiet 

mających małe dzieci; 

Or. en 

 

Poprawka  221 

Branislav Škripek 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14b. zachęca państwa członkowskie do 

zapewnienia świadczeń z zabezpieczenia 

społecznego osobom zatrudnionym w 

niepełnym wymiarze czasu pracy, 

tymczasowo i sezonowo oraz 

wykonującym pracę nakładczą, z 

zachowaniem koniecznej elastyczności 

przy określaniu godzin pracy bez względu 

na wiek dzieci; 
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Or. en 

 

Poprawka  222 

Branislav Škripek 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14c. wzywa państwa członkowskie, aby 

umożliwiały przejście pracownika po 

urlopie macierzyńskim, rodzinnym lub ze 

względów opiekuńczych z powrotem do tej 

samej pracy na takich samych 

warunkach; 

Or. en 

 

Poprawka  223 

Viorica Dăncilă 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa państwa członkowskie, aby 

na podstawie wiarygodnych i 

porównywalnych danych oceniły wpływ 

swoich systemów emerytalno-rentowych 

na różnicę w świadczeniach emerytalnych i 

czynniki leżące u podstaw tej różnicy; 

15. wzywa państwa członkowskie, aby 

na podstawie wiarygodnych i 

porównywalnych danych oceniły wpływ 

swoich systemów emerytalno-rentowych 

na różnicę w świadczeniach emerytalnych i 

czynniki leżące u podstaw tej różnicy; 

zaleca, aby państwa członkowskie starały 

się doprowadzić do zmniejszenia 

dysproporcji między emeryturami kobiet i 

mężczyzn, uznając to za jeden z celów 

gospodarczych przy reformowaniu swoich 

systemów emerytalno-rentowych, zawsze z 

myślą o zagwarantowaniu odpowiednich 

emerytur dla wszystkich, aby umożliwić 

wyeliminowanie istniejących dysproporcji 

w wysokości emerytur; 

Or. ro 
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Poprawka  224 

Notis Marias 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

15. wzywa państwa członkowskie, aby 

na podstawie wiarygodnych i 

porównywalnych danych oceniły wpływ 

swoich systemów emerytalno-rentowych 

na różnicę w świadczeniach emerytalnych i 

czynniki leżące u podstaw tej różnicy; 

15. wzywa państwa członkowskie, aby 

na podstawie wiarygodnych i 

porównywalnych danych oceniły wpływ 

swoich systemów emerytalno-rentowych 

na różnicę w świadczeniach emerytalnych i 

czynniki leżące u podstaw tej różnicy, aby 

zwalczać dyskryminację i osiągnąć 

przejrzystość w systemów emerytalno-

rentowych państw członkowskich UE; 

Or. el 

Poprawka  225 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15a.  podkreśla znaczenie dostępności w 

ramach kształtowania polityki rzetelnych, 

porównywalnych i łatwo dostępnych 

wskaźników ilościowych i jakościowych 

związanych ze zróżnicowaniem emerytur 

ze względu na płeć oraz statystyk opartych 

na kryterium płci; przypomina także w 

związku z tym o roli Europejskiego 

Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn; 

wzywa państwa członkowskie do 

przekazywania Eurostatowi rocznych 

danych statystycznych na temat 

zróżnicowania emerytur i wynagrodzeń ze 

względu na płeć, tak by możliwa była 

ocena rozwoju sytuacji w całej UE; 

Or. en 
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Poprawka  226 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Barbara Matera 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. z zadowoleniem przyjmuje 

związane z wyrównaniem wysokości 

emerytur konsekwencje wyroku w sprawie 

Test-Achats, który zakazał stosowania 

uwarunkowanych płcią czynników 

aktuarialnych w umowach 

ubezpieczeniowych oraz wprowadził 

obowiązek jednakowych składek i 

świadczeń dla obu płci w prywatnych 

systemach ubezpieczeń, w tym 

ubezpieczeń emerytalnych; zauważa, że 

choć wyrok ten obowiązuje jedynie w 

stosunku do systemów prywatnych, zasada 

równego traktowania kobiet i mężczyzn w 

systemach emerytalnych stanowi dobrą 

praktykę na rzecz ograniczenia 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć; 

Or. en 

 

Poprawka  227 

Ernest Urtasun 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15a. wzywa, aby we wszystkich 

systemach emerytalnych, w tym 

prywatnych i pracowniczych, stosować 

jednolite kryteria aktuarialne dla obu płci 

i aby nie wykorzystywać średniego trwania 

życia kobiet jako pretekstu do 

dyskryminacji; 

Or. en 
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Poprawka  228 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Mariya Gabriel, 

Barbara Matera 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15b. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 

niektórych państw członkowskich, które 

postanowiły stosować zasadę równości 

płci także w swoich pracowniczych 

systemach emerytalnych, aby zapewnić 

równość między kobietami i mężczyznami 

we wszystkich obszarach obliczania 

uprawnień emerytalnych; zachęca 

pozostałe państwa członkowskie do 

rozważenia podobnych kroków, jeśli jest 

to właściwe; 

Or. en 

 

Poprawka  229 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15b. podkreśla znaczenie zwalczania 

dyskryminacji pośredniej w ramach 

systemów emerytalnych, nie tylko w 

programach pracowniczych, ale również 

w odniesieniu do praktyk występujących w 

ustawowych systemach emerytalnych; 

podkreśla, że Trybunał Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej wyraźnie stwierdził, że 

pracownicze programy emerytalne należy 

traktować jako wynagrodzenie, w związku 

z czym obowiązuje w stosunku do nich 

zasada równego traktowania; 

Or. en 
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Poprawka  230 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. wzywa państwa członkowskie do 

wprowadzenia mechanizmów, aby 

skorygować nierówności w ścieżce kariery 

napotykane przez całe życie zawodowe, 

które mogą przekładać się na różnicę w 

świadczeniach emerytalnych, przede 

wszystkim z korzyścią dla osób 

wymagających szczególnego traktowania; 

16. wzywa państwa członkowskie do 

wprowadzenia mechanizmów, aby 

skorygować nierówności w ścieżce kariery 

napotykane przez całe życie zawodowe, 

które mogą przekładać się na różnicę w 

świadczeniach emerytalnych, przede 

wszystkim z korzyścią dla osób 

wymagających szczególnego traktowania; 

w tym kontekście uważa, że należy 

uwzględnić te nierówności w ramach 

odpowiedniej rocznej waloryzacji 

emerytur; 

Or. pt 

 

Poprawka  231 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. wzywa państwa członkowskie do 

wprowadzenia mechanizmów, aby 

skorygować nierówności w ścieżce kariery 

napotykane przez całe życie zawodowe, 

które mogą przekładać się na różnicę w 

świadczeniach emerytalnych, przede 

wszystkim z korzyścią dla osób 

wymagających szczególnego traktowania; 

16. wzywa państwa członkowskie do 

wprowadzenia mechanizmów, aby 

skorygować nierówności w ścieżce kariery 

napotykane przez całe życie zawodowe, 

które mogą przekładać się na różnicę w 

świadczeniach emerytalnych, przede 

wszystkim z korzyścią dla osób 

wymagających szczególnego traktowania; 

zwłaszcza w odniesieniu do osób 

niepełnosprawnych, osób LGBTI i kobiet 

mających obowiązki opiekuńcze; 

Or. en 
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Poprawka  232 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. wzywa państwa członkowskie i 

Komisję, aby zapewniły stosowanie zasady 

niedyskryminacji i równouprawnienia płci 

na rynku pracy i w dostępie do 

zatrudnienia oraz zwalczały wszelkie 

formy dyskryminacji z wielu przyczyn 

jednocześnie, w tym dyskryminacji 

mniejszości etnicznych i osób 

niepełnosprawnych oraz dyskryminacji ze 

względu na płeć, wiek, wyznanie lub 

przekonania, orientację seksualną i 

tożsamość płciową, i aby zapewniły że 

płace oraz świadczenia socjalne, w tym 

emerytury, dla kobiet wykonujących takie 

same obowiązki lub pracę o tej samej 

wartości co mężczyźni, nie będą niższe; 

Or. en 

 

Poprawka  233 

Pina Picierno 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. wzywa państwa członkowskie do 

zmierzenia się z problemem przyszłych 

emerytur nowych pokoleń, w 

szczególności młodych kobiet, ze względu 

na rosnące naciski na wiele europejskich 

systemów emerytalnych, które muszą 

zostać poddane głębokiej reformie, gdyż w 

przeciwnym razie doprowadzą do tego, że 

emerytury współczesnych młodych kobiet, 

podobnie jak mężczyzn, będą bardzo 
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niskie i będą pobierane w zbyt późnym 

wieku; 

Or. it 

Poprawka  234 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. wzywa państwa członkowskie do 

przestrzegania i egzekwowania przepisów 

dotyczących ochrony kobiet w okresie 

macierzyństwa, aby kobiety nie były 

pokrzywdzone pod względem wysokości 

świadczeń emerytalnych z uwagi na 

urodzenie dziecka w toku kariery 

zawodowej; 

Or. pt 

 

Poprawka  235 

Maria Noichl 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. wzywa państwa członkowskie do 

wprowadzenia minimalnego 

zabezpieczenia emerytalnego nie 

mniejszego niż granica ubóstwa (60 % 

średniego wynagrodzenia krajowego); 

podkreśla przy tym znaczenie dostępu o 

niskim progu dochodowym do dodatkowej 

pomocy, której kobiety często nie 

wykorzystują ze wstydu; 

Or. de 
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Poprawka  236 

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa Komisję do pogłębionego 

zbadania potencjalnego wpływu, jaki 

mogłaby wywierać na różnicę w 

świadczeniach emerytalnych zmiana 

systemów emerytalno-rentowych na 

bardziej elastyczne mechanizmy płacenia 

składek i ustalania uprawnień i dochodów 

emerytalnych, zarówno jeśli chodzi o 

obliczanie okresu odprowadzania składek 

do systemu emerytalno-rentowego, jak i 

stopniowe odchodzenie z rynku pracy; 

skreśla się 

Or. pt 

Poprawka  237 

Angelika Mlinar 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa Komisję do pogłębionego 

zbadania potencjalnego wpływu, jaki 

mogłaby wywierać na różnicę w 

świadczeniach emerytalnych zmiana 

systemów emerytalno-rentowych na 

bardziej elastyczne mechanizmy płacenia 

składek i ustalania uprawnień i dochodów 

emerytalnych, zarówno jeśli chodzi o 

obliczanie okresu odprowadzania składek 

do systemu emerytalno-rentowego, jak i 

stopniowe odchodzenie z rynku pracy; 

18. wzywa Komisję do pogłębionego 

zbadania potencjalnego wpływu, jaki 

mogłaby wywierać na różnicę w 

świadczeniach emerytalnych zmiana 

systemów emerytalno-rentowych 

polegająca na przejściu od publicznych 

świadczeń emerytalno-rentowych do 
płacenia składek w ramach bardziej 

elastycznych systemów pracowniczych i 

prywatnych, zarówno jeśli chodzi o 

obliczanie okresu odprowadzania składek 

do systemu emerytalno-rentowego, jak i 

stopniowe odchodzenie z rynku pracy; 

Or. en 
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Poprawka  238 

Anna Záborská 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa Komisję do pogłębionego 

zbadania potencjalnego wpływu, jaki 

mogłaby wywierać na różnicę w 

świadczeniach emerytalnych zmiana 

systemów emerytalno-rentowych na 

bardziej elastyczne mechanizmy płacenia 

składek i ustalania uprawnień i dochodów 

emerytalnych, zarówno jeśli chodzi o 

obliczanie okresu odprowadzania składek 

do systemu emerytalno-rentowego, jak i 

stopniowe odchodzenie z rynku pracy; 

18. wzywa Komisję do pogłębionego 

zbadania potencjalnego wpływu, jaki 

mogłaby wywierać na różnicę w 

świadczeniach emerytalnych zmiana 

systemów emerytalno-rentowych na 

bardziej elastyczne mechanizmy płacenia 

składek i ustalania uprawnień i dochodów 

emerytalnych, zarówno jeśli chodzi o 

obliczanie okresu odprowadzania składek 

do systemu emerytalno-rentowego, 

wartość nieodpłatnej pracy opiekuńczej 

wykonywanej przez matki i ojców, jak i 

stopniowe odchodzenie z rynku pracy; 

Or. en 

 

Poprawka  239 

Angelika Niebler 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. wzywa Komisję do pogłębionego 

zbadania potencjalnego wpływu, jaki 

mogłaby wywierać na różnicę w 

świadczeniach emerytalnych zmiana 

systemów emerytalno-rentowych na 

bardziej elastyczne mechanizmy płacenia 

składek i ustalania uprawnień i dochodów 

emerytalnych, zarówno jeśli chodzi o 

obliczanie okresu odprowadzania składek 

do systemu emerytalno-rentowego, jak i 

stopniowe odchodzenie z rynku pracy; 

18. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do pogłębionego zbadania 

potencjalnego wpływu, jaki mogłaby 

wywierać na różnicę w świadczeniach 

emerytalnych zmiana systemów 

emerytalno-rentowych na bardziej 

elastyczne mechanizmy płacenia składek i 

ustalania uprawnień i dochodów 

emerytalnych, zarówno jeśli chodzi o 

obliczanie okresu odprowadzania składek 

do systemu emerytalno-rentowego, jak i 

stopniowe odchodzenie z rynku pracy; 

Or. de 
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Poprawka  240 

Iratxe García Pérez 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 18a. zwraca się do państw 

członkowskich i instytucji Unii 

Europejskiej o promowanie badań nad 

zróżnicowaniem emerytur ze względu na 

płeć i niezależnością ekonomiczną kobiet, 

z uwzględnieniem kwestii takich jak 

starzenie się ludności, uwarunkowane 

płcią różnice w warunkach zdrowotnych i 

średnim trwaniu życia, zmiany struktur 

rodzinnych i wzrost liczby 

jednoosobowych gospodarstw domowych 

oraz różne sytuacje osobiste kobiet; 

zwraca się do nich także o opracowanie 

możliwych strategii na rzecz eliminacji 

zróżnicowania emerytur kobiet i 

mężczyzn. 

Or. es 

Poprawka  241 

Clare Moody 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 15b. wzywa państwa członkowskie, aby 

poświęciły szczególną uwagę 

niepogłębianiu istniejącego 

zróżnicowania emerytur ze względu na 

płeć przy wyrównywaniu ustawowego 

wieku emerytalnego, zwłaszcza przez 

zapewnienie kobietom wystarczająco 

długiego czasu na zaplanowanie 

emerytury. 

Or. en 

 


