
AM\904067PL.doc PE491.092v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2012/2046(INI)

4.6.2012

POPRAWKI
1 - 38

Projekt opinii
Iliana Malinova Iotova
(PE488.027v01-00)

w sprawie warunków pracy kobiet w sektorze usług
(2012/2046(INI))



PE491.092v01-00 2/23 AM\904067PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\904067PL.doc 3/23 PE491.092v01-00

PL

Poprawka 1
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że udział sektora 
usług w działalności gospodarczej w Unii 
Europejskiej wynosi ponad 70%, a udział 
tworzonych w sektorze usług miejsc pracy 
w zatrudnieniu ogółem utrzymuje się na 
podobnym poziomie i stale rośnie;

Or. bg

Poprawka 2
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Punkt Ab preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że obecnie dziewięć 
na dziesięć miejsc pracy tworzonych jest w 
sektorze usług, a na podstawie wyników 
badań można stwierdzić, że dalszy rozwój 
jednolitego rynku w zakresie usług może 
przyczynić się do uwolnienia znacznego 
potencjału w obszarze zatrudnienia, a 
właśnie nowych miejsc pracy pilnie 
potrzebuje UE w dobie obecnego kryzysu;

Or. bg

Poprawka 3
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Punkt Ac preambuły (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że wskaźnik 
zatrudnienia wynosi 62,1% dla kobiet i 
75,1% dla mężczyzn, co oznacza, że istotny 
cel strategii „Europa 2020”, który zakłada 
wzrost wskaźnika zatrudnienia do 75% do 
2020 r., może zostać osiągnięty tylko 
wtedy, gdy dostęp do rynku pracy 
zapewniony zostanie większej liczbie 
kobiet;

Or. bg

Poprawka 4
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Punkt Ad preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że polityki 
umożliwiające osiągnięcie większej 
równowagi między życiem zawodowym i 
osobistym pomogą uwolnić istotny 
potencjał w obszarze zatrudnienia kobiet i 
poprawią efektywność łączenia kobiet z 
dostępnymi miejscami pracy, zwiększając 
przy tym wzrost gospodarczy, zatrudnienie 
i innowacyjność; ponadto kobiety w 
sektorze usług pracują głównie takich 
obszarach, jak sprzedaż detaliczna i usługi 
hotelowe, ale nie zajmują jeszcze wyższych 
stanowisk;

Or. bg

Poprawka 5
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Punkt Ae preambuły (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ae. mając na uwadze, że umowy oferujące 
elastyczne formy zatrudnienia, np. 
ruchomy czas pracy, pracę w niepełnym 
wymiarze godzin i pracę krótkoterminową, 
mogą pomóc zarówno mężczyznom, jak i 
kobietom, w zapewnianiu opieki, dając im 
możliwość wyboru pracy oraz pogodzenia 
pracy z opieką, zwłaszcza że sektor usług 
oferuje wiele możliwości podjęcia takich 
elastycznych form zatrudnienia;

Or. bg

Poprawka 6
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do podjęcia konkretnych działań na rzecz 
dalszego pogłębiania rynku usług w celu 
uzyskania znacznego potencjału w 
zakresie tworzenia miejsc pracy i 
zapewnienia pracownikom możliwości 
korzystania z elastycznych warunków 
pracy właściwych dla wielu zawodów w 
tym sektorze (mając na uwadze, na 
przykład, godzenie obowiązków 
pracowniczych z obowiązkami 
rodzinnymi), przy jednoczesnym 
zapewnieniu godziwych warunków pracy 
m.in. w odniesieniu do wynagrodzenia, 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, 
możliwości awansu, zabezpieczenia 
społecznego i uczenia się przez całe życie;

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do podjęcia konkretnych działań na rzecz 
przeciwdziałania niestabilności w 
stosunkach pracy w sektorze usług, która 
to sytuacja w szczególności dotyczy kobiet;
sprzeciwia się elastyczności oraz 
niepewności wynikającej z umów, bowiem 
uniemożliwiają one prowadzenie 
zorganizowanego i stabilnego życia 
rodzinnego; podkreśla, że umowy o pracę 
muszą gwarantować stabilność i stałe 
godziny pracy z możliwością ich 
negocjowania na żądanie kobiety w celu 
lepszego godzenia życia rodzinnego i 
zawodowego; przy jednoczesnym 
zapewnieniu warunków pracy 
przyznających prawa m.in. w odniesieniu 
do wynagrodzenia, bezpieczeństwa i 
higieny pracy, możliwości awansu, 
zabezpieczenia społecznego i uczenia się 
przez całe życie;
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Or. pt

Poprawka 7
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do podjęcia konkretnych działań na rzecz 
dalszego pogłębiania rynku usług w celu 
uzyskania znacznego potencjału w zakresie 
tworzenia miejsc pracy i zapewnienia 
pracownikom możliwości korzystania z 
elastycznych warunków pracy właściwych 
dla wielu zawodów w tym sektorze (mając 
na uwadze, na przykład, godzenie 
obowiązków pracowniczych z 
obowiązkami rodzinnymi), przy 
jednoczesnym zapewnieniu godziwych 
warunków pracy m.in. w odniesieniu do 
wynagrodzenia, ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa, możliwości awansu, 
zabezpieczenia społecznego i uczenia się 
przez całe życie;

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do podjęcia konkretnych działań na rzecz 
dalszego pogłębiania rynku usług w celu 
uzyskania znacznego potencjału w zakresie 
tworzenia miejsc pracy i zapewnienia 
pracownikom, zarówno mężczyznom, jak i 
kobietom, możliwości korzystania z 
elastycznych warunków pracy właściwych 
dla wielu zawodów w tym sektorze, 
umożliwiając jednocześnie pracownikom
godzenie pracy z życiem prywatnym, przy 
jednoczesnym zapewnieniu godziwych 
warunków pracy m.in. w odniesieniu do 
zasady równości wynagrodzeń za taką 
samą pracę, norm ochrony zdrowia, norm 
bezpieczeństwa, możliwości awansu, 
dalszego kształcenia, zabezpieczenia 
społecznego i uczenia się przez całe życie;

Or. en

Poprawka 8
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do podjęcia konkretnych działań na rzecz 
dalszego pogłębiania rynku usług w celu 
uzyskania znacznego potencjału w zakresie 

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do podjęcia konkretnych działań na rzecz 
dalszego pogłębiania rynku usług w celu 
uzyskania znacznego potencjału w zakresie 
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tworzenia miejsc pracy i zapewnienia 
pracownikom możliwości korzystania z 
elastycznych warunków pracy właściwych 
dla wielu zawodów w tym sektorze (mając 
na uwadze, na przykład, godzenie 
obowiązków pracowniczych z 
obowiązkami rodzinnymi), przy 
jednoczesnym zapewnieniu godziwych 
warunków pracy m.in. w odniesieniu do 
wynagrodzenia, ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa, możliwości awansu, 
zabezpieczenia społecznego i uczenia się 
przez całe życie;

tworzenia miejsc pracy i zapewnienia 
pracownikom możliwości korzystania z 
elastycznych form pracy właściwych dla 
wielu zawodów w tym sektorze (mając na 
uwadze, na przykład, godzenie 
obowiązków pracowniczych z 
obowiązkami rodzinnymi), przy 
jednoczesnym zapewnieniu godziwych 
warunków pracy m.in. w odniesieniu do 
wynagrodzenia, ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa, możliwości awansu, 
zabezpieczenia społecznego i uczenia się 
przez całe życie; podkreśla znaczenie 
egzekwowania zasady równości 
wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn, 
zagwarantowanej w art. 157 Traktatu; 
zwraca raz jeszcze uwagę na swoją 
rezolucję z dnia 24 maja 2012 r., w której 
Parlament zwrócił się o przeprowadzenie 
przeglądu dyrektywy 2006/54/WE 
najpóźniej do dnia 15 lutego 2013 r.;

Or. en

Poprawka 9
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do podjęcia konkretnych działań na rzecz 
dalszego pogłębiania rynku usług w celu 
uzyskania znacznego potencjału w zakresie 
tworzenia miejsc pracy i zapewnienia 
pracownikom możliwości korzystania z 
elastycznych warunków pracy właściwych 
dla wielu zawodów w tym sektorze (mając 
na uwadze, na przykład, godzenie 
obowiązków pracowniczych z 
obowiązkami rodzinnymi), przy 
jednoczesnym zapewnieniu godziwych 
warunków pracy m.in. w odniesieniu do 
wynagrodzenia, ochrony zdrowia, 

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do podjęcia konkretnych działań na rzecz 
dalszego pogłębiania rynku usług w celu 
uzyskania znacznego potencjału w zakresie 
tworzenia miejsc pracy i zapewnienia 
pracownikom możliwości korzystania z 
elastycznych warunków pracy właściwych 
dla wielu zawodów w tym sektorze (mając 
na uwadze, na przykład, godzenie 
obowiązków pracowniczych z 
obowiązkami rodzinnymi), przy 
jednoczesnym zapewnieniu godziwych 
warunków pracy m.in. w odniesieniu do 
wynagrodzenia, ochrony zdrowia, 
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bezpieczeństwa, możliwości awansu, 
zabezpieczenia społecznego i uczenia się 
przez całe życie;

bezpieczeństwa, dostępności stanowisk,
możliwości awansu, zabezpieczenia 
społecznego i uczenia się przez całe życie;

Or. en

Poprawka 10
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia środków 
mających na celu ochronę pracowników 
płci żeńskiej, uwzględniających 
obowiązkowe zwolnienie kobiet 
wychowujących dzieci poniżej 12 roku 
życia z pracy w godzinach nocnych lub 
pracy zmianowej, jeśli obydwoje rodzice 
pracują w systemie zmianowym; wzywa 
państwa członkowskie do skutecznej 
ochrony macierzyństwa i ojcostwa poprzez 
przeciwdziałanie bezprawnym 
zwolnieniom kobiet w ciąży, a także 
kobiet, które niedawno urodziły, i kobiet 
karmiących piersią;

Or. pt

Poprawka 11
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie do 
przyjmowania polityk dotyczących 
integrowania na rynku pracy 
pracowników znajdujących się w trudnej 
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sytuacji, szczególnie pracowników o 
niskich kwalifikacjach, bezrobotnych, 
młodszych i starszych, 
niepełnosprawnych, cierpiących na 
zaburzenia psychiczne lub pochodzących z 
mniejszości, np. migrantów i Romów, 
poprzez odpowiednio ukierunkowane i 
dostosowane poradnictwo zawodowe, 
szkolenia oraz programy przyuczania do 
zawodu;

Or. ro

Poprawka 12
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania – w porozumieniu z 
partnerami społecznymi – strategii 
wprowadzających minimalne normy w 
sektorze usług, w tym stałe umowy o 
pracę, rokowania zbiorowe i minimalne 
wynagrodzenie ustawowe; wzywa do 
wprowadzenia specjalnego systemu 
podatków i świadczeń dla osób fizycznych 
i gospodarstw domowych działających w 
sektorze usług, aby prawnie uregulować 
powszechne zjawisko wykonywania pracy 
nierejestrowanej, a przez to zapewnić 
godziwe warunki pracy;

skreślony

Or. en

Poprawka 13
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 2



PE491.092v01-00 10/23 AM\904067PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania – w porozumieniu z 
partnerami społecznymi – strategii 
wprowadzających minimalne normy w 
sektorze usług, w tym stałe umowy o 
pracę, rokowania zbiorowe i minimalne 
wynagrodzenie ustawowe; wzywa do 
wprowadzenia specjalnego systemu 
podatków i świadczeń dla osób fizycznych 
i gospodarstw domowych działających w 
sektorze usług, aby prawnie uregulować 
powszechne zjawisko wykonywania pracy 
nierejestrowanej, a przez to zapewnić 
godziwe warunki pracy;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania – w porozumieniu z 
partnerami społecznymi – strategii 
wprowadzających minimalne normy w 
sektorze usług, w tym stałe umowy o 
pracę, rokowania zbiorowe i, w razie 
konieczności, minimalne stawki 
wynagrodzeń negocjowane przez 
partnerów społecznych; wzywa do 
wprowadzenia specjalnego systemu 
podatków i
świadczeń dla osób fizycznych i 
gospodarstw domowych działających w 
sektorze usług, aby prawnie uregulować 
powszechne zjawisko wykonywania pracy 
nierejestrowanej, a przez to zapewnić 
godziwe warunki pracy;

Or. de

Poprawka 14
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania – w porozumieniu z 
partnerami społecznymi – strategii 
wprowadzających minimalne normy w 
sektorze usług, w tym stałe umowy o 
pracę, rokowania zbiorowe i minimalne 
wynagrodzenie ustawowe; wzywa do 
wprowadzenia specjalnego systemu 
podatków i świadczeń dla osób fizycznych 
i gospodarstw domowych działających w 
sektorze usług, aby prawnie uregulować 
powszechne zjawisko wykonywania pracy 
nierejestrowanej, a przez to zapewnić 
godziwe warunki pracy;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania – w porozumieniu z 
partnerami społecznymi – strategii 
wprowadzających minimalne normy w 
sektorze usług, w tym stałe umowy o 
pracę, rokowania zbiorowe i minimalne 
wynagrodzenie ustawowe, zwracając 
szczególną uwagę na zasadę równości 
wynagrodzeń za taką samą pracę oraz 
dążąc do usunięcia negatywnych 
konsekwencji segregacji poziomej i 
pionowej; wzywa do wprowadzenia 
specjalnego systemu podatków i świadczeń 
dla osób fizycznych i gospodarstw 
domowych działających w sektorze usług, 
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aby prawnie uregulować powszechne 
zjawisko wykonywania pracy 
nierejestrowanej, a przez to zapewnić 
godziwe warunki pracy;

Or. en

Poprawka 15
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania – w porozumieniu z 
partnerami społecznymi – strategii 
wprowadzających minimalne normy w 
sektorze usług, w tym stałe umowy o 
pracę, rokowania zbiorowe i minimalne 
wynagrodzenie ustawowe; wzywa do 
wprowadzenia specjalnego systemu 
podatków i świadczeń dla osób fizycznych 
i gospodarstw domowych działających w 
sektorze usług, aby prawnie uregulować 
powszechne zjawisko wykonywania pracy 
nierejestrowanej, a przez to zapewnić 
godziwe warunki pracy;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania – w porozumieniu z 
partnerami społecznymi – strategii 
wprowadzających minimalne normy w 
sektorze usług, w tym stałe umowy o 
pracę, rokowania zbiorowe i minimalne 
wynagrodzenie ustawowe; wzywa do 
wprowadzenia specjalnego systemu 
podatków i
świadczeń dla osób fizycznych i 
gospodarstw domowych działających w 
sektorze usług, aby prawnie uregulować 
powszechne zjawisko wykonywania pracy 
nierejestrowanej, a przez to zapewnić 
godziwe warunki pracy; należy ponadto 
zapewnić łatwy dostęp do informacji na 
temat praw pracowniczych;

Or. bg

Poprawka 16
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę, że w piątym badaniu 
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warunków pracy w Europie z kwietnia 
2012 r. 18% pracowników stwierdziło, że 
nie zachowuje odpowiedniej równowagi 
między pracą a życiem prywatnym; 
zasadniczo w całej UE 19% kobiet i 7% 
mężczyzn pracuje w „skróconym” 
niepełnym wymiarze (poniżej 20 godzin 
tygodniowo); natomiast w przedziale 
wiekowym 35-49 lat w takim „skróconym” 
niepełnym wymiarze godzin pracuje 
jedynie 3% mężczyzn i aż 18% kobiet; 
zauważa również, że praca w niepełnym 
wymiarze godzin podejmowana jest 
głównie w następujących sektorach: 
ponad 38% osób pracujących w 
niepełnym wymiarze godzin (zarówno 
„skróconym”, jak i „podstawowym” (20-
34 godziny tygodniowo)) znajduje się w 
sektorze szkolnictwa, ochrony zdrowia, 
usług socjalnych, innych usług, oraz 
sprzedaży detalicznej i hurtowej; wzywa 
zatem państwa członkowskie do 
przyjmowania odpowiednich polityk, które 
umożliwiałyby godzenie pracy z życiem 
prywatnym, w tym dotyczących pracy w 
niepełnym wymiarze czasu pracy, w celu 
zachęcenia obojga rodziców do aktywnego 
uczestnictwa we wdrażaniu środków na 
rzecz godzenia życia zawodowego i 
rodzinnego oraz wyeliminowania w ten 
sposób istniejących w tym obszarze 
nierówności między płciami;

Or. en

Poprawka 17
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę na wysoką liczbę 
pracowników płci żeńskiej w sektorze 
opieki oraz na złe warunki pracy często 



AM\904067PL.doc 13/23 PE491.092v01-00

PL

towarzyszące pracy w tym sektorze; 
podkreśla w związku z tym, że należy jak 
najszybciej osiągnąć porozumienie w 
odniesieniu do dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
egzekwowania dyrektywy 96/71/WE 
dotyczącej delegowania pracowników w 
ramach świadczenia usług, żeby 
eliminować dyskryminację w sektorze 
opieki, zagwarantować odpowiednie 
minimalne stawki wynagrodzeń i określić 
maksymalną liczbę godzin pracy, a także 
zapewnić przejrzystość przepisów 
bezpieczeństwa w miejscu pracy; 
podkreśla w szczególności, że warunki 
zapewniania siły roboczej przez agencje 
pracy tymczasowej wymagają wyraźnego 
uregulowania;

Or. de

Poprawka 18
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania przestrzegania 
minimalnych norm dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze 
usług - a w razie przyjęcia modelu 
telepracy, z uwzględnieniem w takich 
przypadkach szczególnych cech danego 
miejsca pracy - oraz do zadbania we 
współpracy z partnerami społecznymi o 
uaktualnienie odpowiednich przepisów 
prawa zgodnie z wnioskami społeczności 
naukowej;

Or. el
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Poprawka 19
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przyjmuje z zadowoleniem dokument 
roboczy, przygotowany w ramach rocznej 
analizy wzrostu gospodarczego, 
zatytułowany „Wykorzystywanie 
potencjału usług osobistych i usług dla 
gospodarstw domowych w zakresie 
zatrudnienia” oraz wzywa państwa 
członkowskie, partnerów społecznych i 
inne zainteresowane strony do aktywnego 
przyjęcia zaproszenia Komisji do 
przeprowadzenia dyskusji na temat tej 
kwestii;

Or. bg

Poprawka 20
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie szybkiego 
osiągnięcia porozumienia w sprawie
programu na rzecz przemian i innowacji 
społecznych, aby umożliwić pracownikom 
i przedsiębiorcom w sektorze usług 
czerpanie korzyści z przewidzianej w 
ramach programu osi mikrofinansów i 
przedsiębiorczości społecznej;

3. przyjmuje z zadowoleniem, że nastąpi 
kontynuacja mikrofinansowania w formie 
osobnej osi w ramach programu na rzecz 
przemian i innowacji społecznych, a także 
podkreśla znaczenie mikrofinansowania 
jako instrumentu wspierającego 
przedsiębiorczość kobiet i osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
w na rynku pracy w sektorze usług;

Or. en
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Poprawka 21
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie szybkiego 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
programu na rzecz przemian i innowacji 
społecznych, aby umożliwić pracownikom 
i przedsiębiorcom w sektorze usług 
czerpanie korzyści z przewidzianej w 
ramach programu osi mikrofinansów i 
przedsiębiorczości społecznej;

3. podkreśla znaczenie szybkiego 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
programu na rzecz przemian i innowacji 
społecznych, aby umożliwić pracownikom 
i przedsiębiorcom w sektorze usług 
czerpanie korzyści z przewidzianej w 
ramach programu osi mikrofinansów i 
przedsiębiorczości społecznej; zwraca w 
związku z tym uwagę, że istnieją szerokie 
możliwości, z których korzystać mogą 
kobiety prowadzące działalność 
gospodarczą, gdyż na ogół kobiety nadal 
wybierają szkolenia w sektorze usług, z 
którym wiąże się również ich 
doświadczenie gospodarcze i znajomość 
handlu;

Or. en

Poprawka 22
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie szybkiego 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
programu na rzecz przemian i innowacji 
społecznych, aby umożliwić pracownikom 
i przedsiębiorcom w sektorze usług 
czerpanie korzyści z przewidzianej w 
ramach programu osi mikrofinansów i 
przedsiębiorczości społecznej;

3. podkreśla znaczenie szybkiego 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
programu na rzecz przemian i innowacji 
społecznych, aby umożliwić pracownikom 
i przedsiębiorcom w sektorze usług 
czerpanie korzyści z przewidzianej w 
ramach programu osi mikrofinansów i 
przedsiębiorczości społecznej; przyjmuje z 
zadowoleniem komunikat Komisji w 
sprawie przedsiębiorczości społecznej, 
ponieważ zwłaszcza kobiety podejmują 
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pracę w sektorze przedsiębiorczości
społecznej;

Or. de

Poprawka 23
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na powszechne 
zjawisko pracy nierejestrowanej i 
niepewnych form zatrudnienia w sektorze 
usług, zwłaszcza wśród kobiet; mając na 
uwadze wyeliminowanie tego zjawiska, 
Komisja powinna zachęcać państwa 
członkowskie do opracowywania 
stosownych planów i włączania ich do 
swoich krajowych strategii na rzecz 
realizacji celów unijnej strategii „Europa 
2020”; pracownicy w sektorze usług 
powinni mieć możliwość korzystania z 
form uczenia się przez całe życie oraz 
mieć dostęp do programów pozwalających 
zdobyć wiedzę, podwyższyć kwalifikacje i 
dzięki temu zmienić własną sytuację na 
rynku pracy;

Or. bg

Poprawka 24
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zagwarantowania ochrony praw 

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zagwarantowania ochrony praw 
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socjalnych i pracowniczych ogromnej 
liczbie pracowników mobilnych w sektorze 
usług oraz do zwalczania wszelkich form 
wykorzystywania;

socjalnych i pracowniczych ogromnej 
liczbie pracowników mobilnych w sektorze 
usług oraz do zwalczania wszelkich form 
wykorzystywania i ryzyka wykluczenia 
społecznego; podkreśla konieczność 
przyjęcia przepisów, które sprzyjają 
godzeniu pracy z życiem rodzinnym;

Or. it

Poprawka 25
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zagwarantowania ochrony praw 
socjalnych i pracowniczych ogromnej 
liczbie pracowników mobilnych w sektorze 
usług oraz do zwalczania wszelkich form 
wykorzystywania;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zagwarantowania ochrony praw 
socjalnych i pracowniczych ogromnej 
liczbie pracowników mobilnych w sektorze 
usług oraz do zwalczania wszelkich form 
wykorzystywania; podkreśla, że mobilność 
siły roboczej nie może być obowiązkowa;

Or. pt

Poprawka 26
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
intensyfikowania swoich działań 
ukierunkowanych na zwalczanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej - zdominowanego 
przez wyraźnie wyższy odsetek kobiet 
pracujących w ten sposób - w celu 
zmniejszania ubóstwa kobiet i 
zagwarantowania rentowności systemów 
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zabezpieczenia społecznego; 

Or. el

Poprawka 27
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
bezzwłocznej ratyfikacji Konwencji nr 189 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącej pracowników domowych, która 
została przyjęta przez organizację 
trójstronną w 2011 r. w celu zapewnienia 
pracownikom domowym godziwych 
warunków pracy oraz takich samych 
podstawowych praw pracowniczych, jakie 
przysługują innym pracownikom;

Or. en

Poprawka 28
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla konieczność posiadania przez 
wszystkich pracowników sektora usług 
dostępu do programów dokształcających w 
celu zmniejszenia rozbieżności pomiędzy 
posiadanymi umiejętnościami a 
obowiązkami pracowniczymi;

5. podkreśla konieczność posiadania przez 
wszystkich pracowników sektora usług 
dostępu do stałych programów 
dokształcających w celu zmniejszenia 
rozbieżności pomiędzy posiadanymi 
umiejętnościami a obowiązkami 
pracowniczymi oraz zapewnienia, że 
pracownicy zdobywają nowe umiejętności 
i kwalifikacje wymagane na stale 
ewoluującym rynku pracy;
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Or. it

Poprawka 29
Marije Cornelissen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla konieczność posiadania przez 
wszystkich pracowników sektora usług 
dostępu do programów dokształcających w 
celu zmniejszenia rozbieżności pomiędzy 
posiadanymi umiejętnościami a 
obowiązkami pracowniczymi;

5. podkreśla konieczność posiadania przez 
wszystkich pracowników sektora usług 
dostępu do programów dokształcających i 
uczenia się przez całe życie w celu 
zwiększenia w przyszłości swoich 
możliwości na rynku pracy oraz
zmniejszenia rozbieżności pomiędzy 
posiadanymi umiejętnościami a 
obowiązkami pracowniczymi;

Or. en

Poprawka 30
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla konieczność posiadania przez 
wszystkich pracowników sektora usług 
dostępu do programów dokształcających w 
celu zmniejszenia rozbieżności pomiędzy 
posiadanymi umiejętnościami a 
obowiązkami pracowniczymi;

5. podkreśla konieczność posiadania przez 
wszystkich pracowników sektora usług (ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji)
dostępu do programów dokształcających w 
celu zmniejszenia rozbieżności pomiędzy 
posiadanymi umiejętnościami a 
obowiązkami pracowniczymi;

Or. en
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Poprawka 31
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla konieczność posiadania przez 
wszystkich pracowników sektora usług 
dostępu do programów dokształcających w 
celu zmniejszenia rozbieżności pomiędzy 
posiadanymi umiejętnościami a 
obowiązkami pracowniczymi;

5. podkreśla konieczność posiadania przez 
wszystkich pracowników sektora usług 
dostępu do programów dokształcających i 
dalszego szkolenia w celu zmniejszenia 
rozbieżności pomiędzy posiadanymi 
umiejętnościami a obowiązkami 
pracowniczymi;

Or. en

Poprawka 32
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę na niski odsetek kobiet 
uczestniczących w szkoleniach 
zawodowych w sektorze usług w 
kontekście uczenia się przez całe życie 
oraz apeluje do państw członkowskich o 
podjęcie stosownego działania;

Or. el

Poprawka 33
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla konieczność dokształcania 
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starszych pracowników i rodziców, którzy 
wcześniej opiekowali się dziećmi i 
osobami pozostającymi na utrzymaniu ich 
rodzin, a obecnie wracają na rynek pracy;

Or. ro

Poprawka 34
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że drastyczne cięcia 
budżetowe w wielu państwach 
członkowskich mają nieproporcjonalnie 
większy wpływ na sytuację czynnych 
zawodowo kobiet, toteż wzywa Komisję 
do wykonania oceny wpływu środków 
oszczędnościowych na sytuację kobiet na 
rynku pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora usług;

6. zwraca uwagę, że cięcia budżetowe w 
wielu państwach członkowskich mogłyby 
wywrzeć istotny wpływ na sytuację 
czynnych zawodowo kobiet, toteż wzywa 
Komisję do wykonania oceny wpływu 
środków oszczędnościowych na sytuację 
kobiet na rynku pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem
sektora usług;

Or. de

Poprawka 35
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę, że drastyczne cięcia 
budżetowe w wielu państwach 
członkowskich mają nieproporcjonalnie 
większy wpływ na sytuację czynnych 
zawodowo kobiet, toteż wzywa Komisję 
do wykonania oceny wpływu środków 
oszczędnościowych na sytuację kobiet na 
rynku pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora usług;

6. zwraca uwagę, że drastyczne cięcia 
budżetowe w wielu państwach 
członkowskich mają nieproporcjonalnie 
większy wpływ na sytuację czynnych 
zawodowo kobiet, toteż wzywa Komisję 
do zgromadzenia danych na temat
wpływu środków oszczędnościowych na 
sytuację kobiet na rynku pracy, ze 
szczególnym uwzględnieniem sektora 
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usług;

Or. en

Poprawka 36
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca uwagę na wyzwania, którym 
sprostać muszą pracownicy w sektorze 
usług, a zwłaszcza kobiety godząc pracę z 
życiem rodzinnym; wzywa zatem do 
zapewnienia przystępnych usług opieki 
nad dzieckiem, wprowadzenia 
kompatybilnych programów w celu 
zwiększenia równowagi między pracą i 
życiem osobistym oraz propagowania 
równouprawnienia płci, które jest 
zasadniczym warunkiem zwiększenia 
zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 37
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla konieczność eliminowania 
nierówności związanych z płcią, które 
wciąż występują na rynku pracy, poprzez 
prowadzenie aktywnej polityki 
ukierunkowanej na eliminowanie 
czynników stwarzających prawdziwie 
niekorzystną sytuację dla kobiet;

Or. it



AM\904067PL.doc 23/23 PE491.092v01-00

PL

Poprawka 38
Iliana Malinova Iotova

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa do prowadzenia 
zdecydowanego dialogu społecznego i 
angażowania przedstawicieli 
pracodawców i pracowników w określanie 
priorytetów UE w sektorze usług w 
odniesieniu do ochrony praw socjalnych i 
pracowniczych, zasiłków dla bezrobotnych 
oraz praw w zakresie przedstawicielstwa;

Or. en


