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Poprawka 1
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że tam, gdzie równe 
traktowanie mężczyzn i kobiet na rynku 
pracy odniosło sukces, potwierdziło ono 
swój pozytywny wpływ na rozwój 
społeczno-ekonomiczny kraju i dlatego nie
należy rezygnować z polityki
równouprawnienia w czasach kryzysu, 
jednak mimo wykazywanej przez państwa 
członkowskie i Komisję woli nie udało się 
do tej pory stworzyć wszędzie równych 
warunków;

1. zwraca uwagę, że tam, gdzie równe 
traktowanie mężczyzn i kobiet na rynku 
pracy uległo poprawie, potwierdziło ono 
swój pozytywny wpływ na rozwój 
społeczno-ekonomiczny kraju i dlatego 
należy zintensyfikować politykę 
równouprawnienia w czasach kryzysu, 
jednak mimo wykazywanej przez państwa 
członkowskie i Komisję woli nie udało się 
do tej pory stworzyć wszędzie równych 
warunków; w kilku przypadkach sytuacja 
nawet się pogorszyła;

Or. de
Poprawka  2
Corina Creţu

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę, że tam, gdzie równe 
traktowanie mężczyzn i kobiet na rynku 
pracy odniosło sukces, potwierdziło ono 
swój pozytywny wpływ na rozwój 
społeczno-ekonomiczny kraju i dlatego nie 
należy rezygnować z polityki 
równouprawnienia w czasach kryzysu, 
jednak mimo wykazywanej przez państwa 
członkowskie i Komisję woli nie udało się 
do tej pory stworzyć wszędzie równych 
warunków;

1. zwraca uwagę, że tam, gdzie równe 
traktowanie mężczyzn i kobiet na rynku 
pracy powiodło się, potwierdziło ono swój 
pozytywny wpływ na rozwój społeczno-
gospodarczy kraju i dlatego nie należy 
rezygnować z polityki równouprawnienia 
w czasach kryzysu; stwierdza jednak, że 
mimo wykazywanej przez państwa 
członkowskie i Komisję woli nie udało się 
do tej pory stworzyć wszędzie równych 
warunków; stwierdza, że recesja pogłębiła 
utrzymującą się na przestrzeni ostatniej 
dekady tendencję, że dużo większa liczba 
kobiet niż mężczyzn cierpi z powodu 
ubóstwa, bezrobocia oraz niepewnych 
warunków pracy, co jeszcze bardziej 
uwypukliło feminizację ubóstwa;
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Or. ro
Poprawka  3
Edite Estrela, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 a. podkreśla, że nowe formy organizacji 
pracy należy oprzeć na gruntownej 
analizie form pracy oraz czasu pracy 
i wypoczynku w taki sposób, żeby 
zapewnić podział obowiązków 
zawodowych i rodzinnych pomiędzy 
różnymi członkami rodziny;

Or. pt
Poprawka  4
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 b. podkreśla, że celem strategii 
lizbońskiej jest integracja na rynku pracy 
60% kobiet zdolnych do pracy, natomiast 
celem wysiłków na polu demografii 
powinno być sprzyjanie podniesieniu 
przyrostu naturalnego, aby móc stawić 
czoła wyzwaniom przyszłości;

Or. es

Poprawka 5
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wyraża zadowolenie z przyjęcia przez 
Komisję w dniu 21 września 2010 r. 
komunikatu w sprawie strategii na rzecz 



AM\851874PL.doc 5/33 PE454.630v01-00

PL

równości kobiet i mężczyzn 2010-2015.

Or. it

Poprawka 6
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia działań na rzecz włączania 
problematyki równości płci do planów 
naprawy gospodarczej, zwłaszcza w 
okresach stosowania środków 
oszczędnościowych, które dotykają kobiety 
bardziej niż mężczyzn;

Or. en

Poprawka 7
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że ważnym krokiem dla 
zapewnienia równowagi między życiem 
zawodowym i prywatnym jest zwiększenie 
dostępności opieki nad dziećmi 
i profesjonalizacja opieki domowej nad 
osobami starszymi;

2. podkreśla, że ważnym krokiem dla 
zapewnienia równowagi między życiem 
zawodowym i prywatnym jest – oprócz 
poprawy opieki nad dziećmi pod względem 
ilościowym i jakościowym 
i profesjonalizacji opieki domowej nad 
osobami starszymi – również zwiększenie 
zakresu ochrony macierzyństwa 
w Europie, a także nieograniczona 
społeczna akceptacja dla pracujących 
matek; obejmuje to również zmianę 
kultury biznesowej przedsiębiorstw 
w zakresie zatrudniania kobiet; 

Or. de
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Poprawka 8
Corina Creţu

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że ważnym krokiem dla 
zapewnienia równowagi między życiem 
zawodowym i prywatnym jest zwiększenie 
dostępności opieki nad dziećmi i 
profesjonalizacja opieki domowej nad 
osobami starszymi;

2. podkreśla, że ważnym krokiem dla 
zapewnienia równowagi między życiem 
zawodowym i prywatnym jest zwiększenie 
dostępności opieki nad dziećmi i 
profesjonalizacja opieki domowej nad 
osobami starszymi; wyraża swoje 
zaniepokojenie w związku z 
zaplanowanymi przez rządy niektórych 
państw członkowskich oszczędnościami 
budżetowymi, które negatywnie wpływają 
na długość urlopu macierzyńskiego oraz 
wysokość dodatków dla osób 
wychowujących dzieci, co z kolei 
bezpośrednio wpływa na warunki życia 
matek i dzieci;

Or. ro

Poprawka 9
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że ważnym krokiem dla 
zapewnienia równowagi między życiem 
zawodowym i prywatnym jest zwiększenie 
dostępności opieki nad dziećmi i 
profesjonalizacja opieki domowej nad 
osobami starszymi;

2. podkreśla, że ważnym krokiem dla 
zapewnienia równowagi między życiem 
zawodowym i prywatnym jest wydłużenie 
urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem, 
zwiększenie dostępności opieki nad 
dziećmi i profesjonalizacja opieki 
domowej nad osobami starszymi; w 
związku z tym wzywa Radę do podjęcia 
szybkiej decyzji w odniesieniu do norm 
UE dotyczących urlopów macierzyńskich i 
ojcowskich oraz do nasilenia działań 
służących osiągnięciu celów 
barcelońskich w zakresie dostępności 
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opieki nad dziećmi;

Or. en

Poprawka 10
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że ważnym krokiem dla 
zapewnienia równowagi między życiem 
zawodowym i prywatnym jest zwiększenie 
dostępności opieki nad dziećmi i 
profesjonalizacja opieki domowej nad 
osobami starszymi;

2. podkreśla, że ważnym krokiem dla 
zapewnienia równowagi między życiem 
zawodowym i prywatnym jest 
wprowadzenie elastycznych godzin pracy i 
zapewnienie możliwości telepracy, a także 
zwiększenie dostępności opieki nad 
dziećmi i profesjonalizacja opieki 
domowej nad osobami starszymi;

Or. en

Poprawka 11
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla jednak, że rozbudowa 
systemu opieki nad dziećmi nie może 
odbywać się ze szkodą dla polityki rozwoju 
urlopów rodzicielskich; chciałby w 
związku z tym, by w chwili urodzenia się 
dziecka rodzice naprawdę mieli wybór 
między kontynuowaniem działalności 
zawodowej a zajęciem się dziećmi;
apeluje zatem do państw członkowskich o 
konkretyzację ambitnej polityki urlopów 
rodzicielskich, by dać niezależność 
finansową rodzicom, którzy zechcą z 
urlopu skorzystać;
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Or. fr

Poprawka 12
Edite Estrela, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2 a. podkreśla, że Komisja i państwa 
członkowskie powinny doceniać, wspierać 
i umacniać rolę kobiet w gospodarce 
społecznej ze względu na wysoki wskaźnik 
zatrudnienia kobiet w tym sektorze oraz 
na znaczenie usług oferowanych przez tę 
gospodarkę dla wspierania godzenia życia 
zawodowego i prywatnego;

Or. pt

Poprawka 13
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2c. uważa, że dostęp do usług opieki nad 
dziećmi, osobami starszymi i innymi 
osobami niesamodzielnymi ma zasadnicze 
znaczenie dla uzyskania równego udziału 
kobiet i mężczyzn w rynku pracy, edukacji 
i szkoleniach,

Or. es

Poprawka 14
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

2 a. podkreśla, że obecność kobiet na 
rynku pracy stanowi pozytywny czynnik z 
punktu widzenia wzrostu gospodarczego; 
według danych OBWE kobiety istotnie 
przyczyniły się do jednej czwartej 
rocznego wzrostu w okresie od 1995 r. do 
2008 r.;

Or. it

Poprawka 15
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 b. podkreśla, że w przypadku utraty 
pracy, ryzyko nieznalezienia ponownego 
zatrudnienia jest wyższe w przypadku 
kobiet;

Or. it

Poprawka 16
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 c. podkreśla, że brak usług 
opiekuńczych dla osób wymagających 
opieki (przedszkola dla dzieci, opieka dla 
osób niepełnosprawnych i starszych), 
odpowiednich systemów urlopowych i 
elastycznych form zatrudnienia dla obojga 
rodziców często uniemożliwiają kobietom 
aktywne uczestnictwo w rynku pracy lub 
podjęcie pracy w pełnym wymiarze godzin.
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Or. it

Poprawka 17
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. z uwagi na przemiany demograficzne 
dostrzega konieczność zmobilizowania 
potencjału zatrudnienia kobiet, by zapobiec 
rosnącemu niedostatkowi 
wykwalifikowanych pracowników;

3. z uwagi na przemiany demograficzne 
dostrzega konieczność zmobilizowania 
potencjału zatrudnienia kobiet, by zapobiec 
rosnącemu niedostatkowi 
wykwalifikowanych pracowników, 
również w powiązaniu ze staraniami o 
zapewnienie trwałości systemów 
ubezpieczeń społecznych;

Or. el

Poprawka 18
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. z uwagi na przemiany demograficzne 
dostrzega konieczność zmobilizowania 
potencjału zatrudnienia kobiet, by 
zapobiec rosnącemu niedostatkowi 
wykwalifikowanych pracowników;

3. z uwagi na przemiany demograficzne 
dostrzega konieczność ułatwienia 
kobietom wchodzenia na rynek pracy, by 
zapobiec rosnącemu niedostatkowi 
wykwalifikowanych pracowników;

Or. en

Poprawka 19
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że zarówno w przypadku 
kobiet, jak i mężczyzn poziom 
zatrudnienia jest najniższy na terenach 
wiejskich i że w związku z tym obszary 
wiejskie są poszkodowane w wyniku braku 
szans na zatrudnienie wysokiej jakości, a 
ponadto wiele kobiet nie pracuje na 
oficjalnym rynku pracy, nie są zatem 
rejestrowane jako bezrobotne, co niesie ze 
sobą problemy finansowe i prawne 
dotyczące uprawnień macierzyńskich i 
zwolnień chorobowych oraz nabywania 
praw emerytalnych;

Or. es

Poprawka 20
Edite Estrela, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3 a. uważa, że tendencje demograficzne 
w Unii Europejskiej wymagają środków 
wspierania przyrostu naturalnego oraz że 
równowaga między życiem zawodowym 
i rodzinnym jest zasadniczym warunkiem 
dla udzielania odpowiedzi na niż 
demograficzny, co jednocześnie sprzyja 
większej obecności kobiet w rynku pracy;

Or. pt

Poprawka 21
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3 a. podkreśla, że obecny kryzys 
gospodarczy odniósł negatywne skutki dla 
pracowników; chociaż w ostatnich latach 
znacząco zwiększył się poziom 
wykształcenia wśród kobiet, a liczba 
kobiet wśród absolwentów szkół wyższych 
jest obecnie większa niż mężczyzn, kobiety 
są nadal często zmuszone do zajmowania 
drugorzędnych i gorzej płatnych 
stanowisk;.

Or. it

Poprawka 22
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że aktywizacja kobiet 
pracujących jest również zgodna z celem 
strategii UE 2020 dotyczącym 
ograniczania ubóstwa, gdyż dostęp do 
zatrudnienia to kluczowy element 
wysiłków na rzecz zwalczania ubóstwa;

Or. el

Poprawka 23
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję, by zachęcała do 
konsultacji z partnerami społecznymi w 
celu rozważenia takich kwestii, jak 
przejrzystość wynagrodzeń, warunki 
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umów o pracę w ograniczonym wymiarze 
godzin i umów na czas określony dla 
kobiet, i w celu zachęcania kobiet do 
podejmowania zatrudnienia w 
„zielonych” i innowacyjnych sektorach;

Or. en

Poprawka 24
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 3 f (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3f. nalega, by Rada, Komisja i państwa 
członkowskie występowały w obronie praw 
socjalnych i gwarantowały, że kryzys 
gospodarczy i finansowy nie doprowadzi 
do ograniczenia świadczeń i usług 
socjalnych w zakresie opieki nad dziećmi i 
pomocy dla osób starszych; zaznacza, że 
polityka opieki społecznej i świadczenia 
usług opiekuńczych jest nierozerwalnie 
związana z dążeniem do 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn;

Or. es

Poprawka 25
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. przychylnie odnosi się do faktu, że 
obecnie prawie wszędzie kobiety osiągają 
wyższy poziom wykształcenia niż 
mężczyźni, ubolewa jednak, że nie 
spowodowało to zmniejszenia różnic 
między wynagrodzeniem kobiet 
i mężczyzn, przyczyniających się do 
większego zagrożenia ubóstwem wśród 

4. przychylnie odnosi się do faktu, że 
kobiety osiągają wielokrotnie lepsze 
wyniki w zakresie wykształcenia ogólnego, 
wyższego i zawodowego niż mężczyźni, 
ubolewa jednak, że nie spowodowało to 
poprawy ich sytuacji na rynku racy, 
w szczególności jeśli chodzi o zmniejszenie 
niepewnego zatrudnienia, ograniczenie 
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kobiet; nierównych płac oraz zajmowanie 
stanowisk kierowniczych, co powoduje 
większe zagrożenie bezrobociem 
i ubóstwem;

Or. de

Poprawka 26
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przychylnie odnosi się do faktu, że 
obecnie prawie wszędzie kobiety osiągają 
wyższy poziom wykształcenia niż 
mężczyźni, ubolewa jednak, że nie 
spowodowało to zmniejszenia różnic 
między wynagrodzeniem kobiet i 
mężczyzn, przyczyniających się do 
większego zagrożenia ubóstwem wśród
kobiet;

4. odnotowuje fakt, że obecnie prawie 
wszędzie kobiety osiągają wyższy poziom 
wykształcenia niż mężczyźni, ubolewa 
jednak, że nie spowodowało to 
zmniejszenia różnic między 
wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn ani też 
nie przyczyniło się do znaczącego wzrostu 
odsetka kobiet na stanowiskach 
kierowniczych; w związku z tym wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosków 
ustawodawczych mających na celu 
zmianę tej sytuacji;

Or. en

Poprawka 27
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. przychylnie odnosi się do faktu, że 
obecnie prawie wszędzie kobiety osiągają 
wyższy poziom wykształcenia niż 
mężczyźni, ubolewa jednak, że nie 
spowodowało to zmniejszenia różnic 
między wynagrodzeniem kobiet 
i mężczyzn, przyczyniających się do 
większego zagrożenia ubóstwem wśród 

4. uważa, że obecnie prawie wszędzie 
kobiety osiągają wyższy poziom 
wykształcenia niż mężczyźni, ubolewa 
jednak, że nie spowodowało to 
zmniejszenia różnic między 
wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn;
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kobiet;

Or. de

Poprawka 28
Corina Creţu

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. przychylnie odnosi się do faktu, że 
obecnie prawie wszędzie kobiety osiągają 
wyższy poziom wykształcenia niż 
mężczyźni, ubolewa jednak, że nie 
spowodowało to zmniejszenia różnic 
między wynagrodzeniem kobiet i 
mężczyzn, przyczyniających się do 
większego zagrożenia ubóstwem wśród 
kobiet;

4. przychylnie odnosi się do faktu, że 
obecnie prawie wszędzie kobiety osiągają 
wyższy poziom wykształcenia niż 
mężczyźni, ubolewa jednak, że nie 
spowodowało to zmniejszenia różnic 
między wynagrodzeniem kobiet i 
mężczyzn, przyczyniających się do 
większego zagrożenia ubóstwem wśród 
kobiet; podkreśla fakt, że przeciętny 
dochód kobiet w Unii Europejskiej jest 
niezmiennie o 15 % niższy od dochodu 
mężczyzn oraz że ta rozbieżność w 
sektorze prywatnym osiąga nawet 25 %;

Or. ro

Poprawka 29
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 a. wyraża ubolewanie z powodu braku 
wiążących środków dotyczących 
utrzymujących się różnic 
w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn oraz 
zwraca uwagę na potrzebę przedsięwzięcia 
pilnych środków w celu poprawy sytuacji 
kobiet pracujących w niepewnych 
warunkach, zwłaszcza kobiet migrujących 
i należących do mniejszości etnicznych, 
które stają się jeszcze bardziej narażone 
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w kontekście kryzysu gospodarczego 
i społecznego; wzywa ponadto do 
zmniejszenia nierówności między płciami 
w systemach publicznej opieki zdrowotnej, 
do której należy zapewnić równy dostęp;

Or. pt

Poprawka 30
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 a. podkreśla, że w przypadku kobiet 
istnieje większe prawdopodobieństwo 
znalezienia się w niekorzystnej sytuacji na 
rynku pracy, ponieważ to wśród kobiet 
procent umów niegwarantujących 
pewności zatrudnienia oraz 
niedobrowolnego podejmowania pracy w 
niepełnym wymiarze godzin jest wyższy, a 
także ponieważ wciąż istnieją różnice w 
wynagrodzeniu na niekorzyść kobiet.

Or. it

Poprawka 31
Edite Estrela, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4 a. podkreśla, że cel strategii Europa 
2020 polegający na zapewnieniu 
zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat na 
poziomie 75% może zostać osiągnięty 
tylko pod warunkiem istotnego wkładu ze 
strony kobiet, tj. pod warunkiem 
znaczącego wzrostu zatrudnienia wśród 
kobiet; 
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Or. pt

Poprawka 32
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4 a. stwierdza, że praca w niepełnym 
wymiarze godzin może negatywnie 
wpływać na osobistą sytuację 
zatrudnionych, np. utrudnienia w rozwoju 
kariery i ubóstwo wśród ludzi starszych, 
lub też wymagać ze względu na niskie 
dochody dodatkowej pomocy państwa na 
utrzymanie na wypadek choroby lub 
bezrobocia;

Or. de

Poprawka 33
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 b. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim, że konieczne jest podjęcie 
pozytywnych działań na rzecz kobiet 
i mężczyzn, w szczególności mających na 
celu ułatwienie im powrotu do pracy po 
okresie poświęconym rodzinie 
(wychowywanie dzieci lub opieka nad 
chorym lub niepełnosprawnym krewnym), 
poprzez sprzyjanie strategiom politycznym 
na rzecz (ponownego) włączenia się 
w rynek pracy, aby umożliwić im 
odzyskanie niezależności finansowej;

Or. pt
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Poprawka 34
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4 b. domaga się kontroli opodatkowania 
zatrudnienia w państwach członkowskich, 
pozwalającej stwierdzić, w jakim stopniu 
zachęty podatkowe skłaniają kobiety do 
niepodejmowania pracy w pełnym 
wymiarze godzin i tym samym jak bardzo 
klasyczny model rodziny nadal obciąża 
kobiety;

Or. de

Poprawka 35
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4 c. podkreśla, że w celu przeciwdziałania 
niesprawiedliwemu traktowaniu za 
względu na płeć w kontekście 
zatrudnienia konieczne jest stworzenie 
w państwach członkowskich zakładowych 
i sektorowych prawnie uzasadnionych 
programów równości płci, inicjowanych 
i kontrolowanych przez partnerów 
społecznych; popiera wprowadzenie 
procentowego udziału płci w odniesieniu 
do stanowisk kierowniczych i organów 
nadzorczych w przedsiębiorstwach;

Or. de
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Poprawka 36
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
nasilenia starań, aby już w szkole 
wzbudzać zainteresowanie chłopców 
i dziewcząt szerokim spektrum aktywności 
zawodowej celem zapobieżenia segregacji
rynków pracy ze względu na płeć 
i przeciwdziałania zjawisku częstego 
zatrudniania kobiet w źle opłacanych 
zawodach;

5. wzywa państwa członkowskie do 
nasilenia starań, aby już w szkole 
wzbudzać zainteresowanie chłopców 
i dziewcząt szerokim spektrum aktywności 
zawodowej celem zmniejszenia liczby
rynków pracy podzielonych ze względu na 
płeć i przeciwdziałania zjawisku częstego 
zatrudniania kobiet w źle opłacanych 
zawodach; zdaje sobie jednak sprawę, że 
w niektórych zawodach celowo są 
poszukiwane atuty specyficzne dla danej 
płci i w takich przypadkach wskazane jest 
ich wykorzystywanie;

Or. de

Poprawka 37
Corina Creţu

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
nasilenia starań, aby już w szkole 
wzbudzać zainteresowanie chłopców i 
dziewcząt szerokim spektrum aktywności 
zawodowej celem zapobieżenia segregacji 
rynków pracy ze względu na płeć i 
przeciwdziałania zjawisku częstego 
zatrudniania kobiet w źle opłacanych 
zawodach;

5. wzywa państwa członkowskie do 
nasilenia starań, aby już w szkole 
wzbudzać zainteresowanie chłopców i 
dziewcząt szerokim spektrum aktywności 
zawodowej celem zapobieżenia segregacji 
rynków pracy ze względu na płeć i 
przeciwdziałania zjawisku częstego 
zatrudniania kobiet w źle opłacanych 
zawodach; wyraża głębokie 
zaniepokojenie w związku z panującą 
obecnie niesprawiedliwą sytuacją, w 
której kobieta w UE – po ponad 
pięćdziesięciu latach od wprowadzenia w 
traktatach zasady równego wynagrodzenia 
za tę samą pracę – musiałaby pracować 
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przeciętnie 418 dni kalendarzowych, by 
przez rok zarobić tyle ile mężczyzna;

Or. ro

Poprawka 38
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
nasilenia starań, aby już w szkole 
wzbudzać zainteresowanie chłopców 
i dziewcząt szerokim spektrum aktywności 
zawodowej celem zapobieżenia segregacji 
rynków pracy ze względu na płeć 
i przeciwdziałania zjawisku częstego 
zatrudniania kobiet w źle opłacanych 
zawodach;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wprowadzenia strategii i programów 
w dziedzinie kształcenia i zatrudnienia 
oraz do nasilenia starań, aby już w szkole 
wzbudzać zainteresowanie chłopców 
i dziewcząt wyborem zawodu bez 
kierowania się kwestią płci celem 
zapobieżenia segregacji rynków pracy ze 
względu na płeć i przeciwdziałania 
zjawisku częstego zatrudniania kobiet 
w wymagających niskich kwalifikacji, źle 
opłacanych i gwarantujących mniejsze 
zabezpieczenie zawodach;

Or. de

Poprawka 39
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
nasilenia starań, aby już w szkole wzbudzać 
zainteresowanie chłopców i dziewcząt 
szerokim spektrum aktywności zawodowej
celem zapobieżenia segregacji rynków 
pracy ze względu na płeć i 
przeciwdziałania zjawisku częstego 
zatrudniania kobiet w źle opłacanych 
zawodach;

5. wzywa państwa członkowskie do 
nasilenia starań na rzecz zapobiegania 
segregacji rynków pracy ze względu na 
płeć i przeciwdziałania zjawisku częstego 
zatrudniania kobiet w źle opłacanych 
zawodach przez pobudzanie 
zainteresowania chłopców i dziewcząt w 
szkole szerokim spektrum aktywności 
zawodowej i przez zwiększanie możliwości 
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szkoleniowych dla kobiet, tak aby 
umożliwić im dostosowywanie się do 
zmian na rynkach pracy w trakcie całej 
kariery zawodowej;

Or. en

Poprawka 40
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie, by przy 
wsparciu Komisji i przez intensyfikację już 
prowadzonych działań sprzyjały udziałowi 
kobiet w kształceniu zawodowym w 
ramach uczenia się przez całe życie, w 
kontekście dążenia do zrównoważonej 
gospodarki z naciskiem na sektor MŚP, co 
zwiększy szanse na zatrudnienie kobiet 
pracujących;

Or. el

Poprawka 41
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że zbyt wysoka jest liczba 
kobiet pracujących dorywczo, na 
niedobrowolne umowy o pracę w 
ograniczonym wymiarze godzin i 
doświadczających ubóstwa, i w związku z 
tym wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania, że strategie polityczne 
na rzecz osiągnięcia wytyczonego na 2020 
r. celu UE w zakresie walki z ubóstwem i 
wspierania włączenia społecznego będą 
ukierunkowane na kobiety 
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proporcjonalnie do ich odsetka wśród 
osób żyjących w ubóstwie;

Or. en

Poprawka 42
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5c. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania przedsiębiorczości kobiet oraz 
do finansowego wspierania i zapewnienia 
struktur doradztwa zawodowego dla 
kobiet zakładających przedsiębiorstwa, a 
także do zapewnienia odpowiedniego 
szkolenia;

Or. es

Poprawka 43
Veronica Lope Fontagné, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5d. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania zatrudnienia dla grupy 
społecznej będącej w trudnej sytuacji, jaką 
tworzą „kobiety w ciąży lub matki, które 
same ponoszą obciążenia rodzinne”, przez 
sprzyjanie godnemu i stabilnemu 
zatrudnieniu umożliwiającego tej grupie 
godzenie życia rodzinnego z zawodowym;

Or. es
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Poprawka 44
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich, które zwiększają 
perspektywy zawodowe imigrantek, a tym 
samym ich szansę na niezależność 
w codziennym życiu, dzięki ułatwianiu im 
dostępu do edukacji i wykształcenia 
zawodowego;

6. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich, które zwiększają 
perspektywy zawodowe imigrantek, a tym 
samym ich szansę na niezależność 
w codziennym życiu, dzięki ułatwianiu im 
dostępu do edukacji i wykształcenia 
zawodowego; ubolewa, że migrantki 
często nie przejawiają chęci do nauki 
zawodu ani nie uzyskują stosownego 
wsparcia ze strony otoczenia;

Or. de

Poprawka 45
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich, które zwiększają 
perspektywy zawodowe imigrantek, a tym 
samym ich szansę na niezależność 
w codziennym życiu, dzięki ułatwianiu im 
dostępu do edukacji i wykształcenia 
zawodowego;

6. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich, które poprawiają
perspektywy zawodowe kobiet w trudnej 
sytuacji, takich jak imigrantki, kobiety 
z mniejszości etnicznych, kobiety 
niepełnosprawne i samotne matki,
zwiększając tym samym ich szansę na 
niezależność w codziennym życiu, dzięki 
ułatwianiu im dostępu do edukacji 
i wykształcenia zawodowego;

Or. de
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Poprawka 46
Corina Creţu

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich, które zwiększają 
perspektywy zawodowe imigrantek, a tym 
samym ich szansę na niezależność w 
codziennym życiu, dzięki ułatwianiu im 
dostępu do edukacji i wykształcenia 
zawodowego;

6. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich, które zwiększają 
perspektywy zawodowe imigrantek, a tym 
samym ich szansę na niezależność w 
codziennym życiu, dzięki ułatwianiu im 
dostępu do edukacji i wykształcenia 
zawodowego; wskazuje na wieloraką 
dyskryminację imigrantek, które 
doświadczają dyskryminacji nie tylko ze 
względu na płeć, ale również ze względu 
na pochodzenie etniczne, rasę, a często 
również wiek;

Or. ro

Poprawka 47
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich, które zwiększają 
perspektywy zawodowe imigrantek, a tym 
samym ich szansę na niezależność 
w codziennym życiu, dzięki ułatwianiu im 
dostępu do edukacji i wykształcenia 
zawodowego;

6. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich, które zwiększają 
perspektywy zawodowe kobiet w trudnej 
sytuacji oraz imigrantek, a tym samym ich 
szansę na niezależność w codziennym 
życiu, dzięki ułatwianiu im dostępu do 
edukacji i wykształcenia zawodowego;

Or. de

Poprawka 48
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich, które zwiększają 
perspektywy zawodowe imigrantek, a tym 
samym ich szansę na niezależność w 
codziennym życiu, dzięki ułatwianiu im 
dostępu do edukacji i wykształcenia 
zawodowego;

6. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich, które zwiększają 
perspektywy zawodowe imigrantek, a tym 
samym ich szansę na ekonomiczną 
niezależność w codziennym życiu, dzięki 
ułatwianiu im dostępu do edukacji i 
wykształcenia zawodowego;

Or. en

Poprawka 49
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 a. uważa, że kobiety stanowią istotną 
część populacji zagrożonej ubóstwem, 
z powodu bezrobocia, ponoszonej 
samodzielnie odpowiedzialności związanej 
z opieką nad rodziną, niepewnego i słabo 
płatnego zatrudnienia, dyskryminacji 
w zakresie wynagrodzenia oraz niższych 
rent i emerytur;

Or. pt

Poprawka 50
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 a. podkreśla, że równość płci nie jest 
tylko kwestią różnorodności i równości 
społecznej; jest ona również jednym z 
niezbędnych warunków do osiągnięcia 
celów trwałego wzrostu gospodarczego, 
zatrudnienia, konkurencyjności i 
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spójności społecznej, zgodnie z 
założeniami strategii UE 2020;

Or. it

Poprawka 51
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 a. wzywa Komisję, aby zaktualizowała 
wskaźniki równości płci i rozszerzyła je na 
wymiar sytuacji rodzinnej, a także 
stosowała je podczas okresowego 
przeglądu nierówności pomiędzy 
kobietami i mężczyznami.

Or. de

Poprawka 52
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 b. wzywa Komisję do wzmocnienia 
wymiaru płci we wszystkich częściach 
strategii UE 2020, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki płci, oraz do 
podjęcia określonych działań i 
wyznaczenia określonych celów na rzecz 
równości płci w ramach wszystkich 
działań zmierzających do poprawy 
europejskiej strategii zatrudnienia;

Or. it
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Poprawka 53
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 a. podkreśla z naciskiem, że odrzuca 
obowiązkową liczbę miejsc dla kobiet 
w zarządach przedsiębiorstw i radach 
nadzorczych;

Or. de

Poprawka 54
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6 b. podkreśla, że rodzina stanowi 
fundament naszego społeczeństwa i jest 
nierozłącznie związana z przekazywaniem 
wartości i solidarną współegzystencją; 
zwraca również uwagę, że godzenie życia 
zawodowego z życiem rodzinnym musi być 
gwarantowane we wszystkich państwach 
członkowskich dzięki przystępnej 
i wysokowartościowej ofercie usług 
w zakresie sprawowania opieki nad 
małymi dziećmi i wczesnej edukacji dzieci;

Or. de

Poprawka 55
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 b. uważa, że ryzyko znalezienia się
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w sytuacji skrajnego ubóstwa jest większe 
w przypadku kobiet niż mężczyzn;

Or. pt

Poprawka 56
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 c. uważa, że jednym z priorytetów 
powinna być walka ze ubóstwem poprzez 
zmianę polityki makroekonomicznej, 
pieniężnej, społecznej i pracy, 
powodującej to ubóstwo, w celu 
zapewnienia sprawiedliwego traktowania 
kobiet na planie gospodarczym 
i społecznym; jest zdania, że należy 
ponownie rozważyć metody określania 
wskaźnika ubóstwa i opracować strategie 
promujące sprawiedliwy podział 
dochodów, gwarantujące godziwe 
minimalne wynagrodzenie, zarobki 
i emerytury, tworzące więcej wysokiej 
jakości miejsc pracy dla kobiet, które 
zagwarantują im odpowiednie prawa 
pracownicze, zapewniające dostęp do 
wysokiej jakości usług publicznych dla 
wszystkich kobiet i dziewcząt, 
podwyższające poziom opieki społecznej 
i odpowiednich usług lokalnych, takich 
jak żłobki, przedszkola, świetlice i domy 
kultury oferujące zajęcia w czasie wolnym 
i udzielające wsparcia rodzinom;

Or. pt

Poprawka 57
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

6 c. uważa, że elastyczny czas pracy 
i możliwość dzielenia etatu dla mężczyzn 
i kobiet pomagają w godzeniu życia 
rodzinnego z życiem zawodowym;

Or. de

Poprawka 58
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 d. kładzie nacisk na konieczność 
zastosowania pilnych środków do walki 
z dyskryminacją w zakresie płac, czy to 
poprzez zmianę istniejącej dyrektywy, czy 
opracowanie wieloetapowych planów 
sektorowych z precyzyjnie wyznaczonymi 
celami, takimi jak zmniejszenie różnic 
płacowych do 0-5% w 2020 r., tak aby 
wyeliminować dyskryminację 
bezpośrednią i pośrednią, czy też poprzez 
wspieranie układów zbiorowych, 
kształcenie doradców ds. równości, zajęcie 
się nierównym podziałem bezpłatnej pracy 
między mężczyznami i kobietami oraz 
opracowanie planów dotyczących 
równości w przedsiębiorstwach i innych 
miejscach pracy; uważa, że przejrzysta 
struktura płac powinna być standardową 
praktyką, aby wzmocnić pozycje 
negocjacyjne kobiet pracujących;

Or. pt

Poprawka 59
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

6 d. jest przekonany, że warunkiem 
udanej integracji jest utożsamianie się, 
równe uczestnictwo i ponoszenie 
odpowiedzialności oraz że integracja może 
się udać jedynie dzięki gotowości 
imigrantów do asymilacji i gotowości 
ludności lokalnej do ich przyjęcia; 
opowiada się w tym kontekście przeciwko 
wszelkim formom przymusowego 
małżeństwa;

Or. de

Poprawka 60
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 e. podkreśla znaczenie negocjacji 
i układów zbiorowych w zwalczaniu 
dyskryminacji kobiet, szczególnie 
w zakresie dostępu do zatrudnienia, 
wynagrodzenia, warunków pracy, rozwoju 
kariery i szkoleń;

Or. pt

Poprawka 61
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 f. zachęca instytucje publiczne 
i prywatne do wprowadzenia w ich 
regulaminach wewnętrznych planów na 
rzecz równości, do przedstawienia w nich 
precyzyjnych celów krótko-, średnio-
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i długoterminowych oraz do sporządzania 
rocznych bilansów ich praktycznej 
realizacji;

Or. pt

Poprawka 62
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 6 g (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 g. ubolewa nad słabą reprezentacją 
kobiet przy podejmowaniu decyzji, 
zarówno w świecie biznesu, jak i 
w procesach demokratycznych i kładzie 
nacisk na konieczność podjęcia bardziej 
ambitnych kroków w celu zwiększenia 
udziału kobiet w zarządach 
przedsiębiorstw i w lokalnych, 
regionalnych, krajowych i europejskich 
instytucjach publicznych;

Or. pt

Poprawka 63
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 6 h (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 h. domaga się intensywniejszego 
działania, większego uczulania i większej 
kontroli miejsc pracy w celu 
zagwarantowania kobietom lepszych 
warunków pracy poprzez zwracanie 
większej uwagi na godziny pracy, 
poszanowanie praw macierzyńskich 
i ojcowskich, godzenie pracy z życiem 
rodzinnym, oraz wzywa do podwyższenia 
i wypłacania całej kwoty należnej z tytułu 
urlopów macierzyńskich, do 
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wprowadzenia z jednej strony urlopów 
rodzicielskich, a z drugiej strony płatnego 
urlopu ojcowskiego, a także do 
wprowadzenia urlopu rodzinnego 
przeznaczonego na opiekę nad zależnymi 
krewnymi, środków zwalczania 
stereotypów związanych z płcią w podziale 
pracy i opieki oraz do walki z działaniami, 
które mogą ograniczyć te prawa;

Or. pt

Poprawka 64
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji, Rady 
i Parlamentu Europejskiego, aby przy 
sporządzaniu budżetów kierowały się 
kryteriami uwzględniania problematyki 
płci w procesie budżetowym.

skreślony

Or. de

Poprawka 65
Jutta Steinruck, Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji, Rady 
i Parlamentu Europejskiego, aby przy 
sporządzaniu budżetów kierowały się 
kryteriami uwzględniania problematyki 
płci w procesie budżetowym.

7. zwraca się do Komisji, Rady 
i Parlamentu Europejskiego, aby przy 
sporządzaniu budżetów kierowały się 
kryteriami uwzględniania problematyki 
płci w procesie budżetowym. zachęca 
państwa członkowskie do kierowania się 
tym przykładem przy sporządzaniu 
krajowych budżetów;

Or. de
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Poprawka 66
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca się do Komisji, Rady i 
Parlamentu Europejskiego, aby przy 
sporządzaniu budżetów kierowały się 
kryteriami uwzględniania problematyki 
płci w procesie budżetowym.

7. zwraca się do Komisji, Rady i 
Parlamentu Europejskiego, aby przy 
sporządzaniu budżetów i nowych 
wieloletnich ram finansowych UE 
kierowały się kryteriami uwzględniania 
problematyki płci w procesie budżetowym.

Or. en

Poprawka 67
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7 a. z zadowoleniem przyjmuje ogólną 
debatę na temat zwiększenia udziału 
kobiet na stanowiskach kierowniczych 
w gospodarce i zachęca do wprowadzenia 
w tym celu w przedsiębiorstwach 
dobrowolnej gwarantowanej liczby miejsc, 
opartej na udziale kobiet i mężczyzn 
w strukturze pracowników;

Or. de


