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Poprawka 1
Jelko Kacin

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że w niepewnej 
sytuacji zawodowej znajdują się przede 
wszystkim kobiety oraz że kobiety na 
całym świecie są wciąż odmiennie 
traktowane, jeżeli chodzi o perspektywy 
zawodowe, jakość pracy i wynagrodzenie1,

A. mając na uwadze, że w niepewnej 
sytuacji zawodowej znajdują się przede 
wszystkim kobiety oraz że mimo 
istniejących ram prawnych kobiety w UE
są wciąż odmiennie traktowane, jeżeli 
chodzi o perspektywy zawodowe, jakość 
pracy i jednakowe wynagrodzenie za 
jednakową pracę oraz pracę o takiej samej 
wartości;

Or. en

Poprawka 2
Marije Cornelissen w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że w niepewnej 
sytuacji zawodowej znajdują się przede 
wszystkim kobiety oraz że kobiety na 
całym świecie są wciąż odmiennie 
traktowane, jeżeli chodzi o perspektywy 
zawodowe, jakość pracy i wynagrodzenie1,

A. mając na uwadze, że w niepewnej 
sytuacji zawodowej znajdują się przede 
wszystkim kobiety oraz że kobiety na 
całym świecie są wciąż odmiennie 
traktowane, jeżeli chodzi o perspektywy 
zawodowe, jakość pracy, dochód i 
wynagrodzenie1,

Or. en

Poprawka 3
Marije Cornelissen w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że nadmierna 
liczba kobiet w niepewnej sytuacji 
zawodowej stanowi główny czynnik 
wpływający na różnice w 
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, które 
utrzymują się na niezmiennie wysokim 
poziomie; mając w związku z tym na 
uwadze, że poprawa jakości zatrudnienia 
kobiet przyczyni się do zmniejszenia 
różnic w wynagrodzeniach kobiet i 
mężczyzn,

Or. en

Poprawka 4
Jelko Kacin

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że UE nadal 
opowiada się za uwzględnianiem 
problematyki równości płci we wszystkich 
obszarach polityki,

Or. en

Poprawka 5
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w polityce 
zatrudnienia należy aktywnie wspierać 
równość szans kobiet i mężczyzn,
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Or. it

Poprawka 6
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Punkt A b preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że w pewnych 
okolicznościach kobiety narażone są na 
zatrudnienie w niegodziwych warunkach i 
w związku z tym należy zwrócić na nie 
szczególną uwagę,

Or. it

Poprawka 7
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Punkt A c preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że globalizacja i 
obecna ogólna sytuacja gospodarcza, a 
także postęp technologiczny powodują 
zmiany w stosunkach pracy i zakresie 
obowiązków pracowników,

Or. it

Poprawka 8
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że kobiety w 
niepewnej sytuacji zawodowej z większym 
prawdopodobieństwem nie są 
informowane o przysługującyh im 
prawach oraz bardziej są narażone na 
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wyłączenie spod ochrony prawnej i/lub na 
niesłuszne zwolnienie,

Or. bg

Poprawka 9
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Punkt A b preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze znaczenie prawa 
wszystkich pracowników, w tym kobiet w 
niepewnej sytuacji zawodowej, do 
edukacji i szkolenia zawodowego,

Or. bg

Poprawka 10
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Punkt A c preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że w związku z 
rosnącą liczbą kobiet w niepewnej sytuacji 
zawodowej wzrasta zagrożenie kobiet 
ubóstwem, 

Or. bg

Poprawka 11
Nadja Hirsch, Gesine Meissner, Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do bezzwłocznego wdrożenia 
dyrektywy 2006/ 54/WE we wszystkich 
państwach członkowskich;

skreślony
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Or. de

Poprawka 12
Jelko Kacin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do bezzwłocznego wdrożenia
dyrektywy 2006/ 54/WE we wszystkich 
państwach członkowskich;

1. wzywa państwa członkowskie do 
skuteczniejszego egzekwowania 
postanowień dyrektywy 2006/ 54/WE;

Or. en

Poprawka 13
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. apeluje o osiągnięcie na posiedzeniu 
Rady Europejskiej porozumienia w 
sprawie jasnych wytycznych i konkretnych 
środków służących zagwarantowaniu 
istniejących i tworzeniu nowych miejsc 
pracy w ramach strategii UE 2020;

Or. it

Poprawka 14
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby opracowały i wdrożyły 
środki, które pozwolą dziewczętom i 
młodym kobietom uzyskać solidne 
wykształcenie, odbyć szkolenie i studia, 
przy czym szczególnie należy wspierać 
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dziewczęta i młode kobiety ze środowisk 
migrantów; podkreśla ponadto 
konieczność, aby kobiety, które 
zrezygnowały z pracy z powodu urodzenia 
dziecka, aktywnie dążyły do powrotu do 
wykonywania zawodu;

Or. de

Poprawka 15
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, by wykorzystując nową 
strategię zatrudnienia, dążyła do 
uwzględnienia kobiet znajdujących się w 
niepewnej sytuacji zawodowej, niezależnie 
od rodzaju wykonywanej przez nie pracy, 
w systemach zabezpieczeń społecznych i 
przepisach dotyczących ochrony stosunku 
pracy;

skreślony

Or. en

Poprawka 16
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję, by wykorzystując nową 
strategię zatrudnienia, dążyła do 
uwzględnienia kobiet znajdujących się w 
niepewnej sytuacji zawodowej, niezależnie 
od rodzaju wykonywanej przez nie pracy, 
w systemach zabezpieczeń społecznych i 
przepisach dotyczących ochrony stosunku 
pracy;

2. wzywa Komisję, by wykorzystując nową 
strategię zatrudnienia, dążyła do 
uwzględnienia kobiet znajdujących się w 
niepewnej sytuacji zawodowej, niezależnie 
od rodzaju wykonywanej przez nie pracy, 
w systemach zabezpieczeń społecznych i 
przepisach dotyczących ochrony stosunku 
pracy;

zwraca uwagę na zabezpieczenie 
finansowe kobiet w niepewnej sytuacji 
zawodowej i ich rodzin na wypadek 
bezrobocia lub macierzyństwa; wzywa 
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rządy państw członkowskich do 
zwiększenia zakresu i długości świadczeń 
finansowych w celu stworzenia 
odpowiedniej sieci zabezpieczeń 
socjalnych; 

Or. bg

Poprawka 17
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję Europejską, aby 
wsparła państwa członkowskie w 
opracowaniu kampanii mającej na celu 
stopniowe przekształcenie pracowników w 
niepewnej sytuacji zawodowej w stałych 
pracowników; wzywa Komisję Europejską 
do przyjęcia programu, dzięki któremu 
pracownikom wyjaśnione zostaną efekty i 
skutki zatrudnienia o niepewnym 
charakterze, związane między innymi z 
bezpieczeństwem i higieną pracy; 

Or. en

Poprawka 18
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do podjęcia działań 
ograniczających podwójne obciążenie 
kobiet pracą, które stanowi jedną z 
przyczyn nadmiernej liczby kobiet w 
niepewnej sytuacji zawodowej; apeluje o 
lepsze równoważenie pracy zawodowej i 
życia prywatnego w przypadku stałego 
zatrudnienia w celu ograniczania 
zatrudnienia o niepewnym charakterze;
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Or. en

Poprawka 19

Marije Cornelissen w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
organizacji opieki nad dziećmi i sieci 
opiekunów, by umożliwić pracę w pełnym 
wymiarze godzin i unikać konieczności 
pracy w ograniczonym wymiarze;

3. wzywa państwa członkowskie do 
organizacji opieki nad dziećmi i sieci 
opiekunów oraz urzeczywistnienia 
ustalonych w Barcelonie celów 
związanych z opieką nad dzieckiem, by 
umożliwić kobietom pracę i zwiększyć ich 
aktywność zawodową oraz niezależność 
ekonomiczną; wzywa państwa 
członkowskie do usunięcia przeszkód, 
które powstrzymują kobiety od pracy przez 
tyle godzin, ile chcą – czy to w niepełnym, 
czy też pełnym wymiarze godzin;
podkreśla znaczenie wynagrodzeń 
zapewniających utrzymanie oraz dostępu 
do wszystkich świadczeń socjalnych 
zarówno w przypadku pracy w pełnym, jak 
i niepełnym wymiarze godzin; podkreśla 
ujawnione ostatnio zagrożenie wynikające 
z pracy w niepełnym wymiarze godzin, 
która w niektórych państwach 
członkowskich doprowadziła kobiety, 
głównie posiadające małe dzieci, do 
ubóstwa;

Or. en

Poprawka 20
Jelko Kacin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
organizacji opieki nad dziećmi i sieci 

3. wzywa państwa członkowskie do 
organizacji opieki nad dziećmi i sieci 
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opiekunów, by umożliwić pracę w pełnym 
wymiarze godzin i unikać konieczności 
pracy w ograniczonym wymiarze;

opiekunów, by stworzyć alternatywę, w 
przypadku gdy z uwagi na brak opieki nad 
dziećmi i sieci opiekunów niemożliwe jest 
pożądane zatrudnienie w pełnym 
wymiarze godzin;

Or. en

Poprawka 21
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
organizacji opieki nad dziećmi i sieci 
opiekunów, by umożliwić pracę w pełnym 
wymiarze godzin i unikać konieczności 
pracy w ograniczonym wymiarze;

3. wzywa państwa członkowskie do 
organizacji lepszej opieki nad dziećmi i 
sieci opiekunów, zgodnie z potrzebami 
rodzinnymi i zawodowymi każdej 
pracownicy;

Or. it

Poprawka 22
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
organizacji opieki nad dziećmi i sieci 
opiekunów, by umożliwić pracę w pełnym 
wymiarze godzin i unikać konieczności 
pracy w ograniczonym wymiarze;

3. wzywa państwa członkowskie do 
poprawy opieki nad dziećmi i sieci 
opiekunów, by umożliwić kobietom, które 
się na to zdecydują, pracę w pełnym 
wymiarze godzin 

Or. en

Poprawka 23
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka
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3. wzywa państwa członkowskie do 
organizacji opieki nad dziećmi i sieci 
opiekunów, by umożliwić pracę w pełnym 
wymiarze godzin i unikać konieczności 
pracy w ograniczonym wymiarze;

3. wzywa państwa członkowskie do 
organizacji opieki nad dziećmi i sieci 
opiekunów, by umożliwić pracę w pełnym 
wymiarze godzin i unikać konieczności 
pracy w ograniczonym wymiarze;

wzywa państwa członkowskie do 
powołania urzędu zajmującego się 
kontrolą i nakładaniem sankcji na 
pracodawców proponujących umowy o 
pracę przewidujące niepewne warunki 
zatrudnienia;

Or. bg

Poprawka 24
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie, aby 
zadbały o objęcie systemami emerytalnymi 
również pracowników zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze godzin;

Or. nl

Poprawka 25
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie, by w 
przepisach dotyczących systemu 
emerytalnego, podatków, prawa 
socjalnego i rodzinnego kierowały się 
zapewnieniem niezależności kobiet i 
mężczyzn w małżeństwie i poza nim;

skreślony

Or. en

Poprawka 26
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Marije Cornelissen w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie, by w 
przepisach dotyczących systemu 
emerytalnego, podatków, prawa socjalnego 
i rodzinnego kierowały się zapewnieniem 
niezależności kobiet i mężczyzn w 
małżeństwie i poza nim;

4. wzywa państwa członkowskie, by w 
przepisach dotyczących systemu 
emerytalnego, podatków, ubezpieczeń 
społecznych, prawa socjalnego i 
rodzinnego kierowały się zapewnieniem 
niezależności kobiet i mężczyzn w 
małżeństwie i poza nim;

Or. en

Poprawka 27
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. jest zdania, że warunki kobiet w 
niepewnej sytuacji zawodowej można 
poprawić dzięki stabilności systemów 
emerytalnych, instrumentom 
pożyczkowym na projekty samopomocy 
oraz programom tworzenia miejsc pracy i 
systemom alternatywnych źródeł 
dochodów; 

Or. en

Poprawka 28

Marije Cornelissen w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka
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4a. ponownie wzywa Komisję Europejską 
i państwa członkowskie do wzmocnienia 
instrumentów i poprawy ram prawnych w 
celu wyrównywania różnic w 
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 29
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. popiera tworzenie w przyszłości 
standardowych miejsc pracy zgodnie z 
zasadami godziwego zatrudnienia i do 
nieprzekształcania ich w zatrudnienie na 
niepewnych warunkach;

5. popiera tworzenie w przyszłości 
standardowych miejsc pracy zgodnie z 
zasadami godziwego zatrudnienia i do 
nieprzekształcania ich w zatrudnienie na 
niepewnych warunkach; apeluje o lepsze 
uregulowanie rynków pracy za pomocą 
surowych inspekcji pracy w celu 
ograniczenia stopy zatrudnienia na 
niepewnych warunkach;

Or. bg

Poprawka 30
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
państw członkowskich o opracowanie 
strategii dotyczących niepewnych 
warunków pracy, kładących nacisk na 
godziwe i ekologiczne miejsca pracy oraz 
uwzględniających równowagę płci;

Or. en

Poprawka 31
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Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5b. nalega, aby państwa członkowskie 
wprowadziły jasne środki, które 
doprowadzą do 2020 r. do ograniczenia o 
10% różnic w wynagrodzeniach kobiet i 
mężczyzn w każdym państwie 
członkowskim, a dzięki temu do 
zmniejszenia średnich różnic w 
wynagrodzeniach uwarunkowanych płcią 
w UE, w tym różnic w wysokości 
emerytur, uznając to za podstawowy 
czynnik poprawy warunków życia, 
zwalczania ubóstwa i zwiększenia wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 32
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do 
rozszerzenia możliwości przynależności do 
związków zawodowych i prawa do 
współdecydowania dla osób w niepewnej 
sytuacji zawodowej oraz do piętnowania 
ograniczeń w działalności związków 
zawodowych;

6. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do utrzymania
możliwości przynależności do związków 
zawodowych i prawa do 
współdecydowania dla osób w niepewnej 
sytuacji zawodowej;

Or. en

Poprawka 33
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do 
rozszerzenia możliwości przynależności do 
związków zawodowych i prawa do 
współdecydowania dla osób w niepewnej 
sytuacji zawodowej oraz do piętnowania 
ograniczeń w działalności związków 
zawodowych;

6. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do ułatwienia
możliwości przynależności do związków 
zawodowych i prawa do 
współdecydowania wszystkim kategoriom 
pracowników, niezależnie od warunków 
zatrudnienia, oraz do usunięcia
ograniczeń w działalności związków 
zawodowych;

Or. it

Poprawka 34
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do 
rozszerzenia możliwości przynależności do 
związków zawodowych i prawa do 
współdecydowania dla osób w niepewnej 
sytuacji zawodowej oraz do piętnowania 
ograniczeń w działalności związków 
zawodowych;

6. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do 
rozszerzenia możliwości przynależności do 
związków zawodowych i prawa do 
współdecydowania dla osób w niepewnej 
sytuacji zawodowej oraz do piętnowania 
ograniczeń w działalności związków 
zawodowych; ponadto wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia łatwo 
dostępnych usług doradczych dla kobiet, 
które nie mogą otrzymać wsparcia ze 
strony rady zakładowej, np. zatrudnionych 
w prywatnych gospodarstwach 
domowych;

Or. de

Poprawka 35
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka
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6. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do 
rozszerzenia możliwości przynależności do 
związków zawodowych i prawa do 
współdecydowania dla osób w niepewnej 
sytuacji zawodowej oraz do piętnowania 
ograniczeń w działalności związków 
zawodowych;

6. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do 
rozszerzenia możliwości przynależności do 
związków zawodowych, udziału w radach 
zakładowych i prawa do 
współdecydowania dla osób w niepewnej 
sytuacji zawodowej; 

Or. nl

Poprawka 36
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do 
rozszerzenia możliwości przynależności do 
związków zawodowych i prawa do 
współdecydowania dla osób w niepewnej 
sytuacji zawodowej oraz do piętnowania 
ograniczeń w działalności związków 
zawodowych;

6. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do 
rozszerzenia możliwości przynależności do 
związków zawodowych i prawa do 
współdecydowania dla osób w niepewnej 
sytuacji zawodowej oraz do piętnowania 
ograniczeń w działalności związków 
zawodowych, a także do poprawy dostępu 
do informacji o prawach pracowniczych;

Or. bg

Poprawka 37

Marije Cornelissen w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do 
rozszerzenia możliwości przynależności do 
związków zawodowych i prawa do 
współdecydowania dla osób w niepewnej 
sytuacji zawodowej oraz do piętnowania 
ograniczeń w działalności związków 

6. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
oraz partnerów społecznych do 
rozszerzenia możliwości przynależności do 
związków zawodowych i prawa do 
współdecydowania dla osób w niepewnej 
sytuacji zawodowej oraz do piętnowania 
ograniczeń w działalności związków 
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zawodowych; zawodowych; wzywa partnerów 
społecznych do poprawy 
proporcjonalnego udziału kobiet i 
mężczyzn w ich organach na wszystkich 
szczeblach;

Or. en

Poprawka 38
Jelko Kacin

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. popiera sprawozdanie Parlamentu 
Europejskiego nr 2008/2034/INI i 
ponownie wzywa Radę do uzgodnienia 
europejskich wytycznych dotyczących 
minimalnego wynagrodzenia w wysokości 
co najmniej 60% statystycznego 
przeciętnego wynagrodzenia oraz 
harmonogramu dostosowania się do tych 
wytycznych przez wszystkie państwa 
członkowskie;

skreślony

Or. en

Poprawka 39
Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. popiera sprawozdanie Parlamentu 
Europejskiego nr 2008/2034/INI i 
ponownie wzywa Radę do uzgodnienia 
europejskich wytycznych dotyczących 
minimalnego wynagrodzenia w wysokości 
co najmniej 60% statystycznego 
przeciętnego wynagrodzenia oraz 
harmonogramu dostosowania się do tych 
wytycznych przez wszystkie państwa 
członkowskie;

skreślony
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Or. de

Poprawka 40
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. popiera sprawozdanie Parlamentu 
Europejskiego nr 2008/2034/INI i 
ponownie wzywa Radę do uzgodnienia 
europejskich wytycznych dotyczących 
minimalnego wynagrodzenia w wysokości 
co najmniej 60% statystycznego 
przeciętnego wynagrodzenia oraz 
harmonogramu dostosowania się do tych 
wytycznych przez wszystkie państwa 
członkowskie;

skreślony

Or. de

Poprawka 41
Ole Christensen, Liisa Jaakonsaari, Frédéric Daerden, Olle Ludvigsson

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. popiera sprawozdanie Parlamentu 
Europejskiego nr 2008/2034/INI i 
ponownie wzywa Radę do uzgodnienia 
europejskich wytycznych dotyczących 
minimalnego wynagrodzenia w wysokości 
co najmniej 60% statystycznego 
przeciętnego wynagrodzenia oraz 
harmonogramu dostosowania się do tych 
wytycznych przez wszystkie państwa 
członkowskie;

7. apeluje o ambitną długofalową 
strategię zwalczania ubóstwa mającą na 
celu zmniejszenie nierówności i 
wykluczenia społecznego, a w 
perspektywie długoterminowej –
ograniczenie ubóstwa oraz ubóstwa mimo 
posiadanej pracy; w związku z tym 
proponuje ramową politykę UE w zakresie 
systemów minimalnych dochodów zgodnie 
z zasadą pomocniczości, różnymi 
praktykami, zasadami negocjacji umów 
zbiorowych i przepisami krajowymi 
państw członkowskich, w oparciu o 
europejskie kryteria ustalone w taki 
sposób, aby odzwierciedlały warunki życia 
w każdym z państw członkowskich; biorąc 
pod uwagę określony powyżej cel 
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ograniczenia ubóstwa, nierówności i 
wykluczenia społecznego, apeluje również 
o zasiłki na dzieci;

Or. en

Poprawka 42
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. popiera sprawozdanie Parlamentu 
Europejskiego nr 2008/2034/INI i 
ponownie wzywa Radę do uzgodnienia
europejskich wytycznych dotyczących 
minimalnego wynagrodzenia w wysokości 
co najmniej 60% statystycznego 
przeciętnego wynagrodzenia oraz 
harmonogramu dostosowania się do tych 
wytycznych przez wszystkie państwa 
członkowskie;

7. wzywa wszystkie państwa członkowskie
do uzgodnienia wspólnych wytycznych 
dotyczących godziwego wynagrodzenia 
oraz harmonogramu dostosowania się do 
tych wytycznych przez wszystkie państwa 
członkowskie;

Or. it

Poprawka 43
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. popiera sprawozdanie Parlamentu 
Europejskiego nr 2008/2034/INI i 
ponownie wzywa Radę do uzgodnienia 
europejskich wytycznych dotyczących 
minimalnego wynagrodzenia w wysokości 
co najmniej 60% statystycznego 
przeciętnego wynagrodzenia oraz 
harmonogramu dostosowania się do tych 
wytycznych przez wszystkie państwa 
członkowskie;

7. popiera sprawozdanie Parlamentu 
Europejskiego nr 2008/2034/INI i 
ponownie wzywa Radę do uzgodnienia 
europejskiego celu wyeliminowania 
dyskryminacji ze względu na płeć w 
zakresie wynagrodzenia za pracę;

Or. en
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Poprawka 44
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca uwagę, że wytyczna UE 
dotycząca minimalnego wynagrodzenia w 
wysokości co najmniej 60% statystycznego 
przeciętnego wynagrodzenia nie jest 
wykonalna w licznych państwach 
członkowskich, oraz zaleca państwom 
członkowskim, aby rozważyły 
wprowadzenie sektorowych płac 
minimalnych, ponieważ umożliwiają one 
uwzględnienie warunków i struktury w 
poszczególnych branżach; podkreśla 
jednak, że minimalne płace sektorowe 
wymagają zaangażowania partnerów 
społecznych, którzy zadbają o to, aby 
ustalone minimalne wynagrodzenia były 
współmierne do warunków w danym 
sektorze;

Or. de

Poprawka 45
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do uwzględnienia pracy 
w sektorach opieki medycznej, pielęgnacji, 
usług hotelarskich i gastronomicznych 
oraz pracy w gospodarstwie domowym w 
dyrektywie dotyczącej delegowania 
pracowników.

skreślony

Or. it

Poprawka 46
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Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do uwzględnienia pracy 
w sektorach opieki medycznej, pielęgnacji, 
usług hotelarskich i gastronomicznych 
oraz pracy w gospodarstwie domowym w 
dyrektywie dotyczącej delegowania 
pracowników.

skreślony

Or. nl

Poprawka 47
Julie Girling

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do uwzględnienia pracy 
w sektorach opieki medycznej, pielęgnacji, 
usług hotelarskich i gastronomicznych 
oraz pracy w gospodarstwie domowym w 
dyrektywie dotyczącej delegowania 
pracowników.

skreślony

Or. en

Poprawka 48
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa Komisję do uwzględnienia pracy 
w sektorach opieki medycznej, pielęgnacji, 
usług hotelarskich i gastronomicznych oraz 
pracy w gospodarstwie domowym w 
dyrektywie dotyczącej delegowania 
pracowników.

8. wyjaśnia, że obecnie nie istnieją żadne 
powody, aby Komisja uwzględniała pracę 
w sektorach opieki medycznej, pielęgnacji, 
usług hotelarskich i gastronomicznych oraz 
pracę w gospodarstwie domowym w 
dyrektywie dotyczącej delegowania 
pracowników, ponieważ art. 2 ust. 10 tiret 
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drugie tej dyrektywy uznaje zgodność z 
zasadą pomocniczości za podstawową 
zasadę przepisów o delegowaniu 
pracowników; w związku z powyższym w 
gestii państw członkowskich pozostaje 
podjęcie na szczeblu krajowym 
odpowiednich działań, gdy są one 
potrzebne;

Or. de

Poprawka 49
Jelko Kacin

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję, aby zgodnie z 
uzyskanymi na miejscu wynikami 
przedstawiła państwom członkowskim 
wytyczne dotyczące najlepszych wzorców 
w zwalczaniu bezpośredniej i pośredniej 
dyskryminacji, uwzględniania 
problematyki równości płci oraz 
ograniczenia zatrudniania kobiet na 
niepewnych warunkach; 

Or. en

Poprawka 50
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8а. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do prawnego uregulowania 
sytuacji socjalnej i prawnej pracowników 
sezonowych oraz zagwarantowania im 
zabezpieczenia socjalnego; wskazuje w 
związku z tym, że pod pojęciem 
pracowników sezonowych należy 
rozumieć pracowników zawierających 
formalną lub nieformalną umowę o 
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pracę, której długość i termin zakończenia 
w znacznym stopniu są uzależnione od 
czynników sezonowych, na przykład pory 
roku, dni urzędowo wolnych od pracy lub 
okresu zbiorów w rolnictwie.

Or. bg


