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Poprawka 1
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie inicjatywy 
przewodniej Europejska platforma 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym; zachęca 
państwa członkowskie, by w pełni 
skorzystały z unijnego programu 
PROGRESS i przyszłego Programu na 
rzecz przemian i innowacji społecznych, 
zwłaszcza w odniesieniu do skutecznego 
wprowadzania w życie celów związanych z 
równouprawnieniem płci; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia niezbędnych 
działań w kierunku uzyskania dostępu do 
środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i do wykorzystania funduszy 
na ukierunkowane programy walki z 
ubóstwem;

1. podkreśla znaczenie inicjatywy 
przewodniej Europejska platforma 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym; zachęca 
państwa członkowskie, by w pełni 
skorzystały z programu „EUROPA dla 
obywateli”, zwłaszcza w odniesieniu do 
skutecznego wprowadzania w życie celów 
związanych z równouprawnieniem płci; 
wzywa państwa członkowskie do podjęcia 
niezbędnych działań w kierunku uzyskania 
dostępu do środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego i do wykorzystania 
funduszy na ukierunkowane programy 
walki z ubóstwem;

Or. en

Poprawka 2
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie inicjatywy 
przewodniej Europejska platforma 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym; zachęca 
państwa członkowskie, by w pełni 
skorzystały z unijnego programu 
PROGRESS i przyszłego Programu na 
rzecz przemian i innowacji społecznych, 

1. podkreśla znaczenie inicjatywy 
przewodniej Europejska platforma 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym; zachęca 
państwa członkowskie, by w pełni 
skorzystały z unijnego programu 
PROGRESS i przyszłego Programu na 
rzecz przemian i innowacji społecznych, 
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zwłaszcza w odniesieniu do skutecznego 
wprowadzania w życie celów związanych z 
równouprawnieniem płci; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia niezbędnych 
działań w kierunku uzyskania dostępu do 
środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i do wykorzystania funduszy 
na ukierunkowane programy walki z 
ubóstwem;

zwłaszcza w odniesieniu do skutecznego 
wprowadzania w życie celów związanych z 
równouprawnieniem płci; podkreśla 
znaczenie programu Dafne III, zwłaszcza 
w odniesieniu do ochrony kobiet przed 
wszelkimi formami przemocy i osiągnięcia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia, 
dobrobytu i spójności społecznej; wzywa 
państwa członkowskie do podjęcia 
niezbędnych działań w kierunku uzyskania 
dostępu do środków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego i do wykorzystania 
funduszy na ukierunkowane programy 
walki z ubóstwem;

Or. en

Poprawka 3
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie inicjatywy 
przewodniej Europejska platforma 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym; zachęca 
państwa członkowskie, by w pełni 
skorzystały z unijnego programu 
PROGRESS i przyszłego Programu na 
rzecz przemian i innowacji społecznych, 
zwłaszcza w odniesieniu do skutecznego 
wprowadzania w życie celów związanych z 
równouprawnieniem płci; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia niezbędnych 
działań w kierunku uzyskania dostępu do 
środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i do wykorzystania funduszy 
na ukierunkowane programy walki z 
ubóstwem;

1. podkreśla znaczenie inicjatywy 
przewodniej Europejska platforma 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym; zachęca 
państwa członkowskie, by w pełni 
skorzystały z unijnego programu 
PROGRESS i przyszłego Programu na 
rzecz przemian i innowacji społecznych, 
zwłaszcza w odniesieniu do skutecznego 
wprowadzania w życie celów związanych z 
równouprawnieniem płci; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia niezbędnych 
działań w kierunku uzyskania dostępu do 
środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, który odgrywa istotną rolę w 
integracji zawodowej poprzez edukację i 
szkolenia, i do wykorzystania funduszy na 
ukierunkowane programy walki z 
ubóstwem;

Or. en
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Poprawka 4
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zachęca Komisję Europejską do 
włączenia wymiaru płci we wszystkie 
strategie polityczne, w szczególności  
wpływ środków oszczędnościowych i 
ożywienie po kryzysie, zarządzanie 
gospodarką, zrównoważony rozwój i 
ekologiczne miejsca pracy, kształcenie i 
szkolenie zawodowe, migrację, współpracę 
i rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo oraz 
planowane lub wdrażane środki służące 
przeciwdziałaniu lub ograniczaniu 
skutków kryzysu;

Or. en

Poprawka 5
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa państwa członkowskie do 
dokonania przeglądu i uwydatnienia 
natychmiastowych i długoterminowych 
skutków kryzysu gospodarczego dla 
kobiet, w szczególności, czy i w jaki sposób 
pogarszają one istniejące nierówności 
pomiędzy płciami, a także związane z tym 
następstwa, takie jak zwiększone ryzyko 
przemocy na tle płciowym, pogarszanie się 
zdrowia matek i dzieci oraz ubóstwo 
kobiet w starszym wieku;

Or. en
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Poprawka 6
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
rozważenie dalszego dostosowania 
europejskich funduszy strukturalnych w 
celu zapewnienia dodatkowego wsparcia 
w obszarach, w których zatrudniane są 
kobiety, i które mogą być dotknięte przez 
kryzys, a także wsparcia opieki nad 
dziećmi, szkoleń i dostępu do 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 7
Edit Bauer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że od wybuchu kryzysu stopa 
bezrobocia kobiet przez cały czas 
przewyższa stopę bezrobocia mężczyzn, co 
w obliczu istniejących problemów, takich 
jak bezpośrednia lub pośrednia 
dyskryminacja, podwójna dyskryminacja w 
przypadku kobiet niepełnosprawnych, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, praca w niepełnym wymiarze 
czasu, niepewne warunki zatrudnienia, 
ubóstwo pracujących, wysoki odsetek 
kobiet w szarej strefie i związane z tym 
niskie zarobki, niższy poziom ochrony 
socjalnej i niewystarczający zakres 
uprawnień emerytalnych, jest dodatkowym 
wyzwaniem, któremu kobiety muszą 

2. zauważa, że stopa bezrobocia kobiet 
przez cały czas przewyższa stopę 
bezrobocia mężczyzn, co w obliczu 
istniejących problemów, takich jak 
bezpośrednia lub pośrednia dyskryminacja, 
dyskryminacja z wielu przyczyn 
jednocześnie kobiet znajdujących się w 
trudnej sytuacji, zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć, praca 
w niepełnym wymiarze czasu, niepewne 
warunki zatrudnienia, ubóstwo 
pracujących, wysoki odsetek kobiet w 
szarej strefie i związane z tym niskie 
zarobki, niższy poziom ochrony socjalnej i 
niewystarczający zakres uprawnień 
emerytalnych, jest dodatkowym 



AM\923379PL.doc 7/40 PE502.206v01-00

PL

stawić czoła na ryku pracy; wobec 
powyższego zwraca się do Komisji o 
wydanie państwom członkowskim zaleceń 
dotyczących zwalczania segmentacji 
rynków pracy, w wyniku której kobiety 
mają niewystarczający dostęp do dobrych 
warunków zatrudnienia i godnego 
wynagrodzenia;

wyzwaniem, któremu kobiety muszą 
stawić czoła na ryku pracy;

Or. en

Poprawka 8
Siiri Oviir

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że od wybuchu kryzysu stopa 
bezrobocia kobiet przez cały czas 
przewyższa stopę bezrobocia mężczyzn, co 
w obliczu istniejących problemów, takich 
jak bezpośrednia lub pośrednia 
dyskryminacja, podwójna dyskryminacja w 
przypadku kobiet niepełnosprawnych, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, praca w niepełnym wymiarze 
czasu, niepewne warunki zatrudnienia, 
ubóstwo pracujących, wysoki odsetek 
kobiet w szarej strefie i związane z tym 
niskie zarobki, niższy poziom ochrony 
socjalnej i niewystarczający zakres 
uprawnień emerytalnych, jest dodatkowym 
wyzwaniem, któremu kobiety muszą 
stawić czoła na ryku pracy; wobec 
powyższego zwraca się do Komisji o 
wydanie państwom członkowskim zaleceń 
dotyczących zwalczania segmentacji 
rynków pracy, w wyniku której kobiety 
mają niewystarczający dostęp do dobrych 
warunków zatrudnienia i godnego 
wynagrodzenia;

2. zauważa, że od wybuchu kryzysu stopa 
bezrobocia kobiet przez cały czas 
przewyższa stopę bezrobocia mężczyzn, co 
w obliczu istniejących problemów, takich 
jak bezpośrednia lub pośrednia 
dyskryminacja, podwójna dyskryminacja w 
przypadku kobiet niepełnosprawnych, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, praca w niepełnym wymiarze 
czasu, niepewne warunki zatrudnienia, 
ubóstwo pracujących, wysoki odsetek 
kobiet w szarej strefie i związane z tym 
niskie zarobki, niższy poziom ochrony 
socjalnej i niewystarczający zakres 
uprawnień emerytalnych, jest dodatkowym 
wyzwaniem, któremu kobiety muszą 
stawić czoła na ryku pracy;

Or. en
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Poprawka 9
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że od wybuchu kryzysu stopa 
bezrobocia kobiet przez cały czas 
przewyższa stopę bezrobocia mężczyzn, co 
w obliczu istniejących problemów, takich 
jak bezpośrednia lub pośrednia 
dyskryminacja, podwójna dyskryminacja w 
przypadku kobiet niepełnosprawnych, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, praca w niepełnym wymiarze 
czasu, niepewne warunki zatrudnienia, 
ubóstwo pracujących, wysoki odsetek 
kobiet w szarej strefie i związane z tym 
niskie zarobki, niższy poziom ochrony 
socjalnej i niewystarczający zakres 
uprawnień emerytalnych, jest 
dodatkowym wyzwaniem, któremu kobiety 
muszą stawić czoła na ryku pracy; wobec 
powyższego zwraca się do Komisji o 
wydanie państwom członkowskim zaleceń 
dotyczących zwalczania segmentacji 
rynków pracy, w wyniku której kobiety 
mają niewystarczający dostęp do dobrych 
warunków zatrudnienia i godnego
wynagrodzenia;

2. zauważa, że od wybuchu kryzysu stopa 
bezrobocia kobiet przez cały czas 
przewyższa stopę bezrobocia mężczyzn, co 
w obliczu istniejących problemów, takich 
jak bezpośrednia lub pośrednia 
dyskryminacja, podwójna dyskryminacja w 
przypadku kobiet niepełnosprawnych, 
istnienie tzw. „szklanego sufitu”, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, praca w niepełnym wymiarze 
czasu, niepewne warunki zatrudnienia, 
ubóstwo pracujących, wysoki odsetek 
kobiet w szarej strefie i związane z tym 
niskie zarobki, niższy poziom ochrony 
socjalnej i niewystarczające emerytury 
wynikające z wyżej wymienionych 
czynników, jest dodatkowym wyzwaniem, 
któremu kobiety muszą stawić czoła na 
ryku pracy; wobec powyższego zwraca się 
do Komisji o wydanie państwom 
członkowskim zaleceń dotyczących 
zwalczania segmentacji rynków pracy, w 
wyniku której kobiety mają 
niewystarczający dostęp do dobrych 
warunków zatrudnienia i godnego 
wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 10
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że od wybuchu kryzysu stopa 
bezrobocia kobiet przez cały czas 
przewyższa stopę bezrobocia mężczyzn, co 
w obliczu istniejących problemów, takich 
jak bezpośrednia lub pośrednia 
dyskryminacja, podwójna dyskryminacja w 
przypadku kobiet niepełnosprawnych, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, praca w niepełnym wymiarze 
czasu, niepewne warunki zatrudnienia, 
ubóstwo pracujących, wysoki odsetek 
kobiet w szarej strefie i związane z tym 
niskie zarobki, niższy poziom ochrony 
socjalnej i niewystarczający zakres 
uprawnień emerytalnych, jest dodatkowym 
wyzwaniem, któremu kobiety muszą 
stawić czoła na ryku pracy; wobec 
powyższego zwraca się do Komisji o 
wydanie państwom członkowskim zaleceń 
dotyczących zwalczania segmentacji 
rynków pracy, w wyniku której kobiety 
mają niewystarczający dostęp do dobrych 
warunków zatrudnienia i godnego 
wynagrodzenia;

2. zauważa, że od wybuchu kryzysu stopa 
bezrobocia kobiet przez cały czas 
przewyższa stopę bezrobocia mężczyzn, co 
w obliczu istniejących problemów, takich 
jak bezpośrednia lub pośrednia 
dyskryminacja, podwójna dyskryminacja w 
przypadku kobiet niepełnosprawnych, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, praca w niepełnym wymiarze 
czasu, niepewne warunki zatrudnienia, 
ubóstwo pracujących, wysoki odsetek 
kobiet w szarej strefie i związane z tym 
niskie zarobki, wyzysk osób zatrudnionych 
jako pomoc domowa, które w większości 
są imigrantkami, niższy poziom ochrony 
socjalnej i niewystarczający zakres 
uprawnień emerytalnych, jest dodatkowym 
wyzwaniem, któremu kobiety muszą 
stawić czoła na ryku pracy; wobec 
powyższego zwraca się do Komisji o 
wydanie państwom członkowskim zaleceń 
dotyczących zwalczania segmentacji 
rynków pracy, w celu wspierania dostępu
kobiet do dobrych warunków zatrudnienia i 
godnego wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 11
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że od wybuchu kryzysu stopa 
bezrobocia kobiet przez cały czas 
przewyższa stopę bezrobocia mężczyzn, co 
w obliczu istniejących problemów, takich 
jak bezpośrednia lub pośrednia 
dyskryminacja, podwójna dyskryminacja w 
przypadku kobiet niepełnosprawnych, 

2. zauważa, że od wybuchu kryzysu stopa 
bezrobocia kobiet przez cały czas 
przewyższa stopę bezrobocia mężczyzn, co 
w obliczu istniejących problemów, takich 
jak bezpośrednia lub pośrednia 
dyskryminacja, podwójna dyskryminacja w 
przypadku kobiet niepełnosprawnych, 
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zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, praca w niepełnym wymiarze 
czasu, niepewne warunki zatrudnienia, 
ubóstwo pracujących, wysoki odsetek 
kobiet w szarej strefie i związane z tym 
niskie zarobki, niższy poziom ochrony 
socjalnej i niewystarczający zakres 
uprawnień emerytalnych, jest dodatkowym 
wyzwaniem, któremu kobiety muszą 
stawić czoła na ryku pracy; wobec 
powyższego zwraca się do Komisji o 
wydanie państwom członkowskim zaleceń 
dotyczących zwalczania segmentacji 
rynków pracy, w wyniku której kobiety 
mają niewystarczający dostęp do dobrych 
warunków zatrudnienia i godnego 
wynagrodzenia;

zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, praca w niepełnym wymiarze 
czasu, niepewne warunki zatrudnienia, 
ubóstwo pracujących, wysoki odsetek 
kobiet w szarej strefie i związane z tym 
niskie zarobki, niższy poziom ochrony 
socjalnej i niewystarczający zakres 
uprawnień emerytalnych, jest dodatkowym 
wyzwaniem, któremu kobiety muszą 
stawić czoła na ryku pracy; wobec 
powyższego zwraca się do Komisji o 
wydanie państwom członkowskim zaleceń 
dotyczących zwalczania segmentacji 
rynków pracy, w wyniku której kobiety 
mają niewystarczający dostęp do dobrych 
warunków zatrudnienia i godnego 
wynagrodzenia; wzywa do zajęcia się 
przyczynami feminizacji ubóstwa oraz 
określenia najlepszych praktyk i zaleceń 
dla państw członkowskich w celu 
wspierania ich w ich krajowych 
działaniach służących włączeniu lub 
ponownemu włączeniu kobiet w rynek 
pracy, a ogólnie, w celu likwidacji 
ubóstwa i wykluczenia społecznego kobiet 
i dzieci;

Or. en

Poprawka 12
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że od wybuchu kryzysu stopa 
bezrobocia kobiet przez cały czas 
przewyższa stopę bezrobocia mężczyzn, co 
w obliczu istniejących problemów, takich 
jak bezpośrednia lub pośrednia 
dyskryminacja, podwójna dyskryminacja w 
przypadku kobiet niepełnosprawnych, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, praca w niepełnym wymiarze 

2. zauważa, że od wybuchu kryzysu stopa 
bezrobocia kobiet przez cały czas 
przewyższa stopę bezrobocia mężczyzn, co 
w obliczu istniejących problemów, takich 
jak bezpośrednia lub pośrednia 
dyskryminacja, podwójna dyskryminacja w 
przypadku kobiet niepełnosprawnych lub 
należących do mniejszości etnicznych, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
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czasu, niepewne warunki zatrudnienia, 
ubóstwo pracujących, wysoki odsetek 
kobiet w szarej strefie i związane z tym 
niskie zarobki, niższy poziom ochrony 
socjalnej i niewystarczający zakres 
uprawnień emerytalnych, jest dodatkowym 
wyzwaniem, któremu kobiety muszą 
stawić czoła na ryku pracy; wobec 
powyższego zwraca się do Komisji o 
wydanie państwom członkowskim zaleceń 
dotyczących zwalczania segmentacji 
rynków pracy, w wyniku której kobiety 
mają niewystarczający dostęp do dobrych 
warunków zatrudnienia i godnego 
wynagrodzenia;

na płeć, praca w niepełnym wymiarze 
czasu, niepewne warunki zatrudnienia, 
ubóstwo pracujących, wysoki odsetek 
kobiet w szarej strefie i związane z tym 
niskie zarobki, radykalne przekształcanie 
przepisów w zakresie opieki społecznej, 
wpływające negatywnie na ubogie rodziny 
i osoby samotnie wychowujące dzieci, 
poziom ochrony socjalnej i 
niewystarczający zakres uprawnień 
emerytalnych, jest dodatkowym 
wyzwaniem, któremu kobiety muszą 
stawić czoła na ryku pracy; wobec 
powyższego zwraca się do Komisji o 
wydanie państwom członkowskim zaleceń 
dotyczących zwalczania segmentacji 
rynków pracy, w wyniku której kobiety 
mają niewystarczający dostęp do dobrych 
warunków zatrudnienia i godnego 
wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 13
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że od wybuchu kryzysu stopa 
bezrobocia kobiet przez cały czas 
przewyższa stopę bezrobocia mężczyzn, co 
w obliczu istniejących problemów, takich 
jak bezpośrednia lub pośrednia 
dyskryminacja, podwójna dyskryminacja w 
przypadku kobiet niepełnosprawnych, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, praca w niepełnym wymiarze 
czasu, niepewne warunki zatrudnienia, 
ubóstwo pracujących, wysoki odsetek 
kobiet w szarej strefie i związane z tym 
niskie zarobki, niższy poziom ochrony 
socjalnej i niewystarczający zakres 
uprawnień emerytalnych, jest dodatkowym 

2. zauważa, że od wybuchu kryzysu stopa 
bezrobocia kobiet przez cały czas 
przewyższa stopę bezrobocia mężczyzn, co 
w obliczu istniejących problemów, takich 
jak bezpośrednia lub pośrednia 
dyskryminacja, podwójna dyskryminacja w 
przypadku kobiet niepełnosprawnych, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, praca w niepełnym wymiarze 
czasu, niepewne warunki zatrudnienia, 
ubóstwo pracujących, wysoki odsetek 
kobiet w szarej strefie i związane z tym 
niskie zarobki, niższy poziom ochrony 
socjalnej i niewystarczający zakres 
uprawnień emerytalnych, jest dodatkowym 
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wyzwaniem, któremu kobiety muszą 
stawić czoła na ryku pracy; wobec 
powyższego zwraca się do Komisji o 
wydanie państwom członkowskim zaleceń 
dotyczących zwalczania segmentacji 
rynków pracy, w wyniku której kobiety 
mają niewystarczający dostęp do dobrych 
warunków zatrudnienia i godnego 
wynagrodzenia;

wyzwaniem, któremu kobiety muszą 
stawić czoła na ryku pracy; wobec 
powyższego zwraca się do Komisji o 
wydanie państwom członkowskim zaleceń 
dotyczących zwalczania segmentacji 
rynków pracy, w wyniku której kobiety 
mają niewystarczający dostęp do dobrych 
warunków zatrudnienia i godnego 
wynagrodzenia oraz odpowiedniej ochrony 
socjalnej;

Or. en

Poprawka 14
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że od wybuchu kryzysu stopa 
bezrobocia kobiet przez cały czas 
przewyższa stopę bezrobocia mężczyzn, co 
w obliczu istniejących problemów, takich 
jak bezpośrednia lub pośrednia 
dyskryminacja, podwójna dyskryminacja w 
przypadku kobiet niepełnosprawnych, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, praca w niepełnym wymiarze 
czasu, niepewne warunki zatrudnienia, 
ubóstwo pracujących, wysoki odsetek 
kobiet w szarej strefie i związane z tym 
niskie zarobki, niższy poziom ochrony 
socjalnej i niewystarczający zakres 
uprawnień emerytalnych, jest dodatkowym 
wyzwaniem, któremu kobiety muszą 
stawić czoła na ryku pracy; wobec 
powyższego zwraca się do Komisji o 
wydanie państwom członkowskim zaleceń 
dotyczących zwalczania segmentacji 
rynków pracy, w wyniku której kobiety 
mają niewystarczający dostęp do dobrych 
warunków zatrudnienia i godnego 
wynagrodzenia;

2. zauważa, że od wybuchu kryzysu w 
wielu państwach członkowskich stopa 
bezrobocia kobiet przez cały czas 
przewyższa stopę bezrobocia mężczyzn, co 
w obliczu istniejących problemów, takich 
jak bezpośrednia lub pośrednia 
dyskryminacja, podwójna dyskryminacja w 
przypadku kobiet niepełnosprawnych, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, praca w niepełnym wymiarze 
czasu, niepewne warunki zatrudnienia, 
ubóstwo pracujących, wysoki odsetek 
kobiet w szarej strefie i związane z tym 
niskie zarobki, niższy poziom ochrony 
socjalnej i niewystarczający zakres 
uprawnień emerytalnych, jest dodatkowym 
wyzwaniem, któremu kobiety muszą 
stawić czoła na ryku pracy; wobec 
powyższego zwraca się do Komisji o 
wydanie państwom członkowskim zaleceń 
dotyczących zwalczania segmentacji 
rynków pracy, w wyniku której kobiety 
mają niewystarczający dostęp do dobrych 
warunków zatrudnienia i godnego 



AM\923379PL.doc 13/40 PE502.206v01-00

PL

wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 15
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie zagwarantowania 
właściwej równowagi pomiędzy 
bezpieczeństwem a elastycznością na 
rynku pracy poprzez kompleksowe 
wdrożenie zasad flexicurity, oraz 
rozwiązania problemu segmentacji rynku 
pracy poprzez zapewnienie zarówno 
odpowiedniej ochrony socjalnej w 
okresach transformacji lub umowach na 
czas określony albo w niepełnym 
wymiarze godzin, jak i dostępu do szkoleń, 
możliwości rozwoju kariery zawodowej i 
pracy w pełnym wymiarze godzin;

Or. en

Poprawka 16
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że środki oszczędnościowe, 
takie jak cięcia wydatków na usługi 
socjalne i zdrowotne na szczeblu 
krajowym, na ogól dotykają w pierwszej 
kolejności kobiety i dziewczęta; globalne 
nierówności pomiędzy płciami 
przyczyniają się do tego, że kobiety często 
biorą na siebie wyłączną 
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odpowiedzialność za dzieci i chorych 
członków rodziny, co oznacza, że 
zmniejszenie wsparcia ze strony państwa 
zwiększa obciążenie kobiet nieodpłatną 
pracą;

Or. en

Poprawka 17
Siiri Oviir

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca się do Komisji o jak najszybsze 
przedłożenie projektu dyrektywy wraz ze 
środkami mającymi na celu zlikwidowanie 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć za taką samą lub równorzędną 
pracę;

Or. en

Poprawka 18
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla potrzebę oceny wpływu w 
aspekcie płci oraz sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci we 
wszystkich podejmowanych w celu 
reagowania na kryzys gospodarczy 
działaniach i wykorzystywanych 
funduszach, w szczególności EFS, tak aby 
ograniczyć negatywne skutki dla 
równouprawnienia płci; 

Or. en
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Poprawka 19
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że różnica pomiędzy 
wynagrodzeniem mężczyzn i kobiet wynosi 
blisko 17%;  wzywa państwa członkowskie 
do podjęcia starań na rzecz wyrównania 
wynagrodzeń i wykorzenienia 
dyskryminacji ze względu na płeć;

Or. en

Poprawka 20
Elisabeth Morin-Chartier, Veronica Lope Fontagné, Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do uwzględnienia ogólnego 
podejścia na rzecz równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn w wszystkich aspektach 
polityki zatrudnienia, podjęcia 
niezbędnych środków mających na celu 
ułatwienie zatrudniania kobiet oraz 
włączenie tego podejścia do wytycznych 
Unii Europejskiej dotyczących 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 21
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. mając na uwadze, że obecne skutki 
kryzysu będą miały długofalowe 
następstwa na sytuację kobiet, ze względu 
na dużą segregację płciową na rynku 
pracy, na którym kobiety zatrudnione są 
przeważnie w sektorach 
charakteryzujących się niskimi 
zarobkami, wykonują pracę 
nierejestrowaną i w niepełnym wymiarze 
czasu, co ma bezpośredni wpływ na 
składki emerytalne kobiet;

Or. en

Poprawka 22
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że prawa kobiet nie 
powinny być postrzegane, rozumiane i 
realizowane jako rywalizowanie z 
prawami mężczyzn, ponieważ dla całego 
społeczeństwa ważne jest, by poprawić 
sytuację zarówno kobiet, jak i mężczyzn; 
dlatego poprawa usług w zakresie opieki i 
usług publicznych dla rodzin jest 
warunkiem wstępnym dla uczestniczenia 
kobiet i mężczyzn w rynku pracy;

Or. en

Poprawka 23
Minodora Cliveti
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Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla znaczenie zreformowania 
polityki makroekonomicznej, społecznej i 
w zakresie rynku pracy w celu 
zagwarantowania kobietom 
sprawiedliwości gospodarczej i społecznej, 
opracowania strategii na rzecz 
promowania sprawiedliwego podziału 
dobrobytu, zagwarantowania 
minimalnego dochodu oraz godnych płac 
i emerytur, zmniejszenia zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć, 
utworzenia większej liczby wysokiej 
jakości miejsc pracy dla kobiet 
zapewniających im odpowiednie prawa 
pracownicze, umożliwienia kobietom 
korzystania z wysokiej jakości usług 
publicznych oraz podwyższenia poziomu 
opieki społecznej i odpowiednich usług 
lokalnych, takich jak żłobki, przedszkola i 
inne formy edukacji przedszkolnej, 
świetlice, domy kultury i centra wsparcia 
dla rodzin oraz ośrodki 
międzypokoleniowe;

Or. en

Poprawka 24
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. równość kobiet i mężczyzn jest 
podstawowym europejskim celem i 
stanowi jedno z głównych rozwiązań 
służących przezwyciężeniu obecnego 
kryzysu gospodarczego i finansowego;

Or. en
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Poprawka 25
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. mając na uwadze, że nierówności 
pomiędzy mężczyznami i kobietami w 
sferze zatrudnienia, wynagrodzeń, przerw 
w karierze i pracy w niepełnym wymiarze 
godzin ze względu na obowiązki rodzinne 
mają poważne następstwa w odniesieniu 
do obliczania emerytur, i dlatego 
emerytury kobiet są często niższe, a one 
same bardziej narażone na ryzyko 
ubóstwa;

Or. en

Poprawka 26
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zauważa, że w wyniku kryzysu proces 
negocjacji płacowych staje się coraz 
bardziej zdecentralizowany i że segregacja 
płciowa utrudnia zbiorowe negocjacje 
płacowe; uznaje rolę, jaką partnerzy 
społeczni, w szczególności związki 
zawodowe, mogą odegrać w 
uwzględnieniu tej kwestii w programie 
negocjacji;

Or. en
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Poprawka 27
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wzywa państwa członkowskie do 
promowania aktywnych strategii 
politycznych w zakresie rynku pracy, 
silnego dialogu społecznego, standardów 
pracy i zabezpieczenia społecznego, w celu 
ochrony praw kobiet, w tym imigrantek, 
walki z pracą przymusową i zwalczania 
pracy nierejestrowanej;

Or. en

Poprawka 28
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wzywa państwa członkowskie do 
ratyfikowania konwencji MOP w sprawie 
pracowników domowych (Konwencja 
189);

Or. en

Poprawka 29
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. podkreśla znaczenie aktywnych 
strategii politycznych w zakresie rynku 
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pracy, inspekcji pracy i dialogu 
społecznego, a także podnoszenia 
kwalifikacji w celu promowania 
ekologizacji gospodarki;

Or. en

Poprawka 30
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. wzywa państwa członkowskie do 
realizacji konkretnych programów 
wspierających aktywne włączenie lub 
ponowne włączenie kobiet w rynek pracy 
oraz do stworzenia konkretnych 
możliwości uczenia się przez całe życie, w 
celu zapewnienia niezbędnych w świetle 
strategii Europa 2020 umiejętności i 
kwalifikacji, jak wzmocnienie statusu 
kobiet oraz budowanie zaufania i 
potencjału;

Or. en

Poprawka 31
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 2 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2f. wzywa państwa członkowskie do 
dokonania przeglądu systemów 
zabezpieczenia socjalnego w celu 
zindywidualizowania uprawnień do 
emerytur i systemów zabezpieczeń 
społecznych w celu wyeliminowania 
„uprzywilejowanego traktowania 
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żywiciela rodziny”, gwarantując równe 
prawa emerytalne;

Or. en

Poprawka 32
Siiri Oviir

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania udziału kobiet w rynku pracy 
poprzez zagwarantowanie im wolnego 
dostępu do publicznych usług opieki nad 
dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz 
zwiększenie środków na edukację i 
programy doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych;

3. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania udziału kobiet w rynku pracy 
poprzez edukację dostosowaną do 
zapotrzebowania, programy szkoleń 
zawodowych i zapewnienie usług opieki 
nad dziećmi;

Or. en

Poprawka 33
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania udziału kobiet w rynku pracy 
poprzez zagwarantowanie im wolnego 
dostępu do publicznych usług opieki nad 
dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz 
zwiększenie środków na edukację i 
programy doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych;

3. podkreśla, że wymiar płci ma 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
głównych celów strategii Europa 2020, 
ponieważ kobiety tworzą największą 
rezerwę jeszcze niewykorzystanej siły 
roboczej; wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia niezbędnych środków w celu 
promowania większej stopy zatrudnienia 
kobiet, jak np. zagwarantowanie im 
wolnego dostępu do usług opieki nad 
dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz 
zwiększenie środków na edukację,
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programy doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych, a także odpowiednie systemy 
urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i 
rodzicielskiego oraz elastyczne godziny 
pracy;

Or. en

Poprawka 34
Edit Bauer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania udziału kobiet w rynku pracy 
poprzez zagwarantowanie im wolnego
dostępu do publicznych usług opieki nad 
dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz 
zwiększenie środków na edukację i 
programy doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych;

3. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania udziału kobiet w rynku pracy 
poprzez umożliwienie dostępu do usług 
opieki nad dziećmi i osobami 
niesamodzielnymi, ustanowienie 
warunków dostępu do programów uczenia 
się przez całe życie oraz programów
doskonalenia kwalifikacji zawodowych i 
przekwalifikowania zawodowego;

Or. en

Poprawka 35
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania udziału kobiet w rynku pracy 
poprzez zagwarantowanie im wolnego 
dostępu do publicznych usług opieki nad 
dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz 
zwiększenie środków na edukację i 
programy doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych;

3. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania udziału kobiet w rynku pracy 
poprzez zagwarantowanie im wymaganej 
liczby placówek opieki nad dziećmi z 
dogodnym godzinami otwarcia, 
zapewnienie równego dostępu do 
publicznych usług opieki nad dziećmi i 
osobami niesamodzielnymi, wspieranie 
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inicjatyw przedsiębiorstw na rzecz 
zapewnienia wewnętrznych usług w 
zakresie opieki nad dziećmi, wspieranie 
elastycznych godzin pracy matek poprzez 
rozwój telepracy, promowanie urlopu 
ojcowskiego oraz zwiększenie środków na 
edukację i programy doskonalenia 
kwalifikacji zawodowych

Or. en

Poprawka 36
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania udziału kobiet w rynku pracy 
poprzez zagwarantowanie im wolnego
dostępu do publicznych usług opieki nad 
dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz 
zwiększenie środków na edukację i 
programy doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych;

3. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania udziału kobiet w rynku pracy 
poprzez zagwarantowanie im przystępnego 
cenowo dostępu do publicznych usług 
opieki nad dziećmi i osobami 
niesamodzielnymi oraz zwiększenie 
środków na edukację i programy 
doskonalenia kwalifikacji zawodowych;

Or. en

Poprawka 37
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania udziału kobiet w rynku pracy 
poprzez zagwarantowanie im wolnego 
dostępu do publicznych usług opieki nad 
dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz 
zwiększenie środków na edukację i 

3. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania udziału kobiet w rynku pracy 
poprzez zagwarantowanie im wolnego 
dostępu do przystępnych cenowo usług 
opieki nad dziećmi i osobami 
niesamodzielnymi oraz zwiększenie 
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programy doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych;

środków na edukację i programy 
doskonalenia kwalifikacji zawodowych, a 
także poprzez wprowadzenie szczodrych 
uregulowań w zakresie urlopu 
ojcowskiego i macierzyńskiego;

Or. en

Poprawka 38
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania udziału kobiet w rynku pracy 
poprzez zagwarantowanie im wolnego 
dostępu do publicznych usług opieki nad 
dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz 
zwiększenie środków na edukację i 
programy doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych;

3. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania udziału kobiet w rynku pracy 
poprzez zagwarantowanie im wolnego 
dostępu do publicznych usług opieki nad 
dziećmi we wszystkich grupach 
wiekowych i osobami niesamodzielnymi 
oraz zwiększenie środków na edukację i 
programy doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych;

Or. en

Poprawka 39
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania udziału kobiet w rynku pracy 
poprzez zagwarantowanie im wolnego 
dostępu do publicznych usług opieki nad 
dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz 
zwiększenie środków na edukację i 
programy doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych;

3. zachęca państwa członkowskie do 
zagwarantowania udziału kobiet w 
procesie decyzyjnym dotyczącym reakcji 
politycznych na kryzys oraz do wspierania 
udziału kobiet w rynku pracy poprzez 
zagwarantowanie im wolnego dostępu do 
publicznych usług opieki nad dziećmi i 
osobami niesamodzielnymi oraz 
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zwiększenie środków na edukację i 
programy doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych;

Or. en

Poprawka 40
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania udziału kobiet w rynku pracy 
poprzez zagwarantowanie im wolnego 
dostępu do publicznych usług opieki nad 
dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz 
zwiększenie środków na edukację i 
programy doskonalenia kwalifikacji 
zawodowych;

3. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania udziału kobiet w rynku pracy 
poprzez zagwarantowanie im wolnego 
dostępu do publicznych usług opieki nad 
dziećmi i osobami niesamodzielnymi oraz
odpowiednie wsparcie dla członków 
rodziny sprawujących opiekę, w tym 
świadczenie opieki zastępczej, zwiększenie 
środków na edukację i programy 
doskonalenia kwalifikacji zawodowych;

Or. en

Poprawka 41
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla konieczność inwestowania 
w przystępne cenowo usługi – takie jak 
świadczona w pełnym wymiarze godzin 
opieka na dziećmi, całodzienne szkoły i 
ośrodki opieki nad osobami starszymi –
które pomagają w promowaniu równości 
płci, sprzyjają większej równowadze życia 
pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym 
oraz tworzą ramy, w których umożliwiają 
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wejście lub powrót na rynek pracy;

Or. en

Poprawka 42
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że w czasach kryzysu 
kobiety często jako pierwsze tracą swą 
pracę lub dostają pomniejszone 
wynagrodzenie; ochrona sektorów, w 
których zazwyczaj zatrudniane są kobiety, 
stanowi dlatego niezbędnych środek 
łagodzenia pierwszych skutków kryzysu 
gospodarczego i zapewnienia 
długoterminowej stabilności;

Or. en

Poprawka 43
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wyraża ubolewanie, że w rocznej 
analizie wzrostu gospodarczego na rok 
2013 brakuje kwestii zwiększenia udziału 
kobiet w rynku pracy, pomimo tego, że jest 
to jeden z głównych celów strategii UE 
2020; wzywa Radę do priorytetowego 
uwzględnienia udziału kobiet w rynku 
pracy przy ustanawianiu tegorocznych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej w ramach europejskiego 
semestru;
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Or. en

Poprawka 44
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie mediacji dla 
kobiet celem pełnego włączenia się w 
rynek pracy;

Or. en

Poprawka 45
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie również 
do rozwoju strategii politycznych w 
zakresie szkoleń zawodowych;

Or. en

Poprawka 46
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla konieczność złagodzenia 
skutków kryzysu gospodarczego i 
finansowego dla rodzin (z 
uwzględnieniem osób rozwodzących się 
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lub znajdujących się w sytuacji, gdzie 
dzieci zostały pozostawione pod opieką 
krewnych lub instytucji), w tym rodziców 
samotnie wychowujących dziecko, mając 
na uwadze, że kobiety obarcza się 
obowiązkami związanymi z prowadzeniem 
domu;

Or. en

Poprawka 47
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zauważa, że istnieją dysproporcję 
między stopami bezrobocia wahające się w 
granicach od 48,6% do 77,2%, co w 
każdym przypadku wymaga szczególnych 
środków;

Or. en

Poprawka 48
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla potrzebę wspierania 
przedsiębiorczości poprzez zachęcanie 
kobiet do zakładania firm i ułatwianie 
kobietom dostępu do finansowania;

Or. en
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Poprawka 49
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa ponadto państwa członkowskie 
i Unię Europejską do opracowania 
strategii politycznych promujących 
godzenie życia rodzinnego, prywatnego i 
zawodowego;

Or. en

Poprawka 50
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. ostrzega, że obecna sytuacja 
wynikająca z kryzysu może zwiększyć 
narażenie kobiet na przemoc domową;

Or. en

Poprawka 51
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zaniepokojona głębokimi cięciami 
wydatków publicznych będącymi 
wynikiem wprowadzenia środków 
oszczędnościowych, co doprowadziło do 
znaczących cięć w sektorze publicznym w 
odniesieniu do miejsc pracy i usług i w 

4. jest zaniepokojona głębokimi cięciami 
wydatków publicznych będącymi 
wynikiem wprowadzenia środków 
oszczędnościowych ze względu na obecną 
sytuację gospodarczą, co doprowadziło do 
znaczących cięć w sektorze publicznym w 
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następstwie zmusiło wiele kobiet do 
zmiany pracy z płatnej na niepłatną, 
narażając je w sposób poważny na ryzyko 
ubóstwa;

odniesieniu do miejsc pracy i usług, 
narażając kobiety w sposób poważny na 
ryzyko ubóstwa;

Or. en

Poprawka 52
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zaniepokojona głębokimi cięciami 
wydatków publicznych będącymi 
wynikiem wprowadzenia środków 
oszczędnościowych, co doprowadziło do 
znaczących cięć w sektorze publicznym w 
odniesieniu do miejsc pracy i usług i w 
następstwie zmusiło wiele kobiet do 
zmiany pracy z płatnej na niepłatną, 
narażając je w sposób poważny na ryzyko 
ubóstwa;

4. jest zaniepokojona głębokimi cięciami 
wydatków publicznych będącymi 
wynikiem poważnie zmniejszonych 
możliwości rządu w zakresie finansowania 
wydatków publicznych, co doprowadziło 
do znaczących cięć w sektorze publicznym 
w odniesieniu do miejsc pracy i usług i w 
następstwie zmusiło wiele kobiet do 
zmiany pracy z płatnej na niepłatną, 
narażając je w sposób poważny na ryzyko 
ubóstwa;

Or. en

Poprawka 53
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zaniepokojona głębokimi cięciami 
wydatków publicznych będącymi 
wynikiem wprowadzenia środków 
oszczędnościowych, co doprowadziło do 
znaczących cięć w sektorze publicznym w 
odniesieniu do miejsc pracy i usług i w 
następstwie zmusiło wiele kobiet do 

4. jest zaniepokojona głębokimi cięciami 
wydatków publicznych będącymi 
wynikiem wprowadzenia środków 
oszczędnościowych, co doprowadziło do 
znaczących cięć w sektorze publicznym w 
odniesieniu do miejsc pracy i usług oraz 
dotknęło w szczególności kobiety i w 
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zmiany pracy z płatnej na niepłatną, 
narażając je w sposób poważny na ryzyko 
ubóstwa;

następstwie zmusiło je do zmiany pracy z 
płatnej na niepłatną, narażając je w sposób 
poważny na ryzyko ubóstwa;

Or. en

Poprawka 54
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zaniepokojona głębokimi cięciami 
wydatków publicznych będącymi 
wynikiem wprowadzenia środków 
oszczędnościowych, co doprowadziło do 
znaczących cięć w sektorze publicznym w 
odniesieniu do miejsc pracy i usług i w 
następstwie zmusiło wiele kobiet do 
zmiany pracy z płatnej na niepłatną, 
narażając je w sposób poważny na ryzyko 
ubóstwa;

4. jest zaniepokojona głębokimi cięciami 
wydatków publicznych będącymi 
wynikiem wprowadzenia środków 
oszczędnościowych, co doprowadziło do 
znaczących cięć w sektorze publicznym w 
odniesieniu do miejsc pracy i usług i w 
następstwie zmusiło wiele kobiet do 
zmiany pracy z płatnej na niepłatną lub 
bezrobocie, narażając je na jeszcze większe 
ryzyko ubóstwa;

Or. en

Poprawka 55
Siiri Oviir

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zaniepokojona głębokimi cięciami 
wydatków publicznych będącymi 
wynikiem wprowadzenia środków 
oszczędnościowych, co doprowadziło do 
znaczących cięć w sektorze publicznym w 
odniesieniu do miejsc pracy i usług i w 
następstwie zmusiło wiele kobiet do 
zmiany pracy z płatnej na niepłatną, 
narażając je w sposób poważny na ryzyko 

4. jest zaniepokojona niekiedy 
nieracjonalnymi i głębokimi cięciami 
wydatków publicznych będącymi 
wynikiem wprowadzenia środków 
oszczędnościowych, co doprowadziło do 
znaczących cięć w sektorze publicznym w 
odniesieniu do miejsc pracy i usług i w 
następstwie zmusiło wiele kobiet do 
zmiany pracy z płatnej na niepłatną, 
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ubóstwa; narażając je w sposób poważny na ryzyko 
ubóstwa, co z kolei prowadzi do 
zwiększenia wydatków na świadczenia 
socjalne;

(Czysto arytmetyczne podejście polegające 
na zmniejszaniu wydatków prowadzi 
często do sytuacji, w której następuje 
wzrost wydatków pośrednich, np. na 
pomoc socjalną.)

Or. en

Poprawka 56
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest zaniepokojona głębokimi cięciami 
wydatków publicznych będącymi 
wynikiem wprowadzenia środków 
oszczędnościowych, co doprowadziło do 
znaczących cięć w sektorze publicznym w 
odniesieniu do miejsc pracy i usług i w 
następstwie zmusiło wiele kobiet do 
zmiany pracy z płatnej na niepłatną, 
narażając je w sposób poważny na ryzyko 
ubóstwa;

4. jest zaniepokojona głębokimi cięciami 
wydatków publicznych będącymi 
wynikiem wprowadzenia środków 
oszczędnościowych, co doprowadziło do 
znaczących cięć w sektorze publicznym w 
odniesieniu do miejsc pracy i usług − które 
mają bardzo sfeminizowany charakter i 
tym samym ich utrata w niewspółmiernie 
dużym stopniu dotyka kobiet − i w 
następstwie zmusiło wiele kobiet do 
zmiany pracy z płatnej na niepłatną, 
narażając je w sposób poważny na ryzyko 
ubóstwa;

Or. en

Poprawka 57
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. stwierdza, że należy podjąć środki w 
celu zmniejszenia segregacji płciowej na 
rynku pracy zarówno w zakresie 
horyzontalnym, tj. nadreprezentacja 
kobiet w gorzej płatnych zawodach, jak i 
wertykalnym, tj. zbyt mały udział kobiet
na stanowiskach kierowniczych i 
decyzyjnych; podkreśla, że niepewne 
warunki zatrudnienia pozostają kwestią 
płci nie tylko w sektorach 
niewymagających umiejętności i 
kwalifikacji, lecz również w zawodach 
wymagających wyższego wykształcenia, 
jak w przypadku niepewnej sytuacji 
zawodowej w środowisku akademickim 
dotykającej w przeważającej mierze 
kobiet;

Or. en

Poprawka 58
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca się do państw członkowskich o 
dopilnowanie, by wdrażano strategie 
polityczne i programy zwiększające 
możliwość pogodzenia życia zawodowego 
z życiem rodzinnym;

Or. en

Poprawka 59
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. mając na uwadze, że w obecnych 
sytuacji kryzysu gospodarczego i 
dyscypliny budżetowej kobiety dysponują 
mniejszymi środkami, by chronić siebie i 
swoje dzieci przed przemocą, a także 
mając na uwadze, że coraz ważniejsze jest 
zapobieganie bezpośrednim skutkom 
finansowym przemocy wobec kobiet i 
dzieci dla systemu sądowego oraz usług 
socjalnych i zdrowotnych;

Or. en

Poprawka 60
Siiri Oviir

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę państw członkowskich na 
potrzebę wprowadzenia środków 
służących zwiększeniu dochodów, w tym 
opracowaniu regulacji w zakresie 
dochodu minimalnego i programów 
pomocy socjalnej dla osób mających 
trudności w zaspokojeniu podstawowych 
potrzeb, w szczególności w odniesieniu do 
osób z dziećmi, a zwłaszcza rodziców 
samotnie wychowujących dziecko.

5. zwraca uwagę państw członkowskich na 
potrzebę podniesienia stopy zatrudnienia 
kobiet, co nadałoby nowy impuls 
wzrostowi gospodarczemu w Europie 
poprzez zwiększenie konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw w celu 
powstrzymania przenoszenia miejsc pracy 
do Azji, a także poprawy jakości 
przekwalifikowania zawodowego oraz 
promowania korzystania ze wsparcia na 
przekwalifikowanie z Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji 
(EGF) przez pracowników przedsiębiorstw 
znajdujących się w trudnej sytuacji.
(Rozwiązaniem nie jest jedynie 
zwiększanie świadczeń socjalnych, ludzie 
potrzebują przede wszystkim zapewnienia 
im miejsc pracy.)

Or. en
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Poprawka 61
Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę państw członkowskich na 
potrzebę wprowadzenia środków służących 
zwiększeniu dochodów, w tym 
opracowaniu regulacji w zakresie 
dochodu minimalnego i programów 
pomocy socjalnej dla osób mających 
trudności w zaspokojeniu podstawowych 
potrzeb, w szczególności w odniesieniu do 
osób z dziećmi, a zwłaszcza rodziców 
samotnie wychowujących dziecko.

5. zwraca uwagę państw członkowskich na 
potrzebę wprowadzenia środków służących 
zwiększeniu dochodów i programów 
pomocy socjalnej dla osób mających 
trudności w zaspokojeniu podstawowych 
potrzeb, w szczególności w odniesieniu do 
osób z dziećmi, a zwłaszcza rodziców 
samotnie wychowujących dziecko.

Or. en

Poprawka 62
Edit Bauer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę państw członkowskich na 
potrzebę wprowadzenia środków służących 
zwiększeniu dochodów, w tym 
opracowaniu regulacji w zakresie dochodu 
minimalnego i programów pomocy 
socjalnej dla osób mających trudności w 
zaspokojeniu podstawowych potrzeb, w 
szczególności w odniesieniu do osób z 
dziećmi, a zwłaszcza rodziców samotnie 
wychowujących dziecko.

5. zwraca uwagę państw członkowskich na 
potrzebę wprowadzenia środków służących 
zwiększeniu dochodów, w tym 
opracowaniu programów na rzecz 
integracji społecznej i pomocy socjalnej 
dla osób mających trudności w 
zaspokojeniu podstawowych potrzeb, w 
szczególności w odniesieniu do osób z 
dziećmi, a zwłaszcza rodziców samotnie 
wychowujących dziecko, tak by zwalczać 
ubóstwo, co zostało ustanowione jako cel 
strategii Europa 2020.

Or. en
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Poprawka 63
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę państw członkowskich na 
potrzebę wprowadzenia środków służących
zwiększeniu dochodów, w tym 
opracowaniu regulacji w zakresie dochodu 
minimalnego i programów pomocy 
socjalnej dla osób mających trudności w 
zaspokojeniu podstawowych potrzeb, w 
szczególności w odniesieniu do osób z 
dziećmi, a zwłaszcza rodziców samotnie 
wychowujących dziecko.

5. zwraca uwagę państw członkowskich na 
potrzebę wprowadzenia środków służących 
zwiększeniu dochodów, w tym 
opracowaniu regulacji w zakresie dochodu 
minimalnego przekraczającego próg 
ubóstwa, który wynosi 60% krajowej 
mediany zrównanych dochodów, i 
programów pomocy socjalnej dla osób 
mających trudności w zaspokojeniu 
podstawowych potrzeb, w szczególności w 
odniesieniu do osób z dziećmi, a zwłaszcza 
rodziców samotnie wychowujących 
dziecko.

Or. en

Poprawka 64
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę państw członkowskich na 
potrzebę wprowadzenia środków służących 
zwiększeniu dochodów, w tym 
opracowaniu regulacji w zakresie dochodu 
minimalnego i programów pomocy 
socjalnej dla osób mających trudności w 
zaspokojeniu podstawowych potrzeb, w 
szczególności w odniesieniu do osób z 
dziećmi, a zwłaszcza rodziców samotnie 
wychowujących dziecko.

5. zwraca uwagę państw członkowskich na 
potrzebę wprowadzenia środków służących 
zwiększeniu dochodów, w tym 
opracowaniu regulacji w zakresie dochodu 
minimalnego i programów pomocy 
socjalnej dla osób mających trudności w 
zaspokojeniu podstawowych potrzeb, w 
szczególności w odniesieniu do osób z 
dziećmi lub obowiązkami związanymi z 
opieką, a zwłaszcza rodziców samotnie 
wychowujących dziecko.
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Poprawka 65
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
zdecydowanego wspierania sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w 
celu zwiększenia równouprawnienia płci 
poprzez korygowanie negatywnych 
skutków w zakresie dochodów i wydatków 
oraz usprawnienie zarządzania i kwestii 
związanych z odpowiedzialnością, w 
szczególności w odniesieniu do krajowych 
budżetów;

Or. en

Poprawka 66
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zachęca państwa członkowskie do 
działania na rzecz zmniejszenia ubóstwa 
pracujących dotykającego w szczególności 
kobiety, za pomocą pakietu środków 
takich jak płace minimalne w wysokości 
co najmniej 60% odpowiedniego 
średniego wynagrodzenia oraz kształcenie 
ustawiczne w miejscu pracy;

Or. en
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Poprawka 67
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla znaczenie inwestowania w 
kobiety i równouprawnienie płci jako 
długoterminową strategię ochrony przed 
wstrząsami finansowymi i dla ogólnej 
stabilności gospodarczej;

Or. en

Poprawka 68
Siiri Oviir

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża zaniepokojenie z powodu 
sytuacji kobiet żyjących na obszarach 
wiejskich, gdzie dostęp do różnych usług 
uległ pogorszeniu i wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia na 
obszarach wiejskich funkcjonującego 
transportu publicznego, pomocy 
medycznej i innych niezbędnych usług, 
tak by zahamować migrację do dużych 
miast i zatrzymać peryferyzację.

Or. en

Poprawka 69
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia udziału kobiet na wszystkich 
szczeblach procesu decyzyjnego;

Or. en

Poprawka 70
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zwraca uwagę, że istnieje potrzeba 
promowania dzielenia obowiązków 
rodzinnych i domowych; zachęca państwa 
członkowskie do ustanowienia lub 
wspierania istniejących środków 
służących przezwyciężeniu 
dyskryminujących stereotypów na temat 
płci oraz nierównego podziału ról, takich 
jak zachęcanie mężczyzn do korzystania z 
prawa do opieki nad dziećmi oraz chorymi 
lub niepełnosprawnymi członkami 
rodziny;

Or. en

Poprawka 71
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa Komisję Europejską i państwa 
członkowskie do większego promowania 
przedsiębiorczości kobiet, w tym do 
zapewnienia wsparcia finansowego dla 



PE502.206v01-00 40/40 AM\923379PL.doc

PL

kobiet-przedsiębiorców.

Or. en

Poprawka 72
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. podkreśla, że w czasach kryzysu wiele 
wcześniej odpłatnych towarów lub usług 
jest produkowanych lub wykonywanych w 
domach bez nieodpłatnie przez kobiety; 
podkreśla zatem potrzebę bardziej 
kompleksowych oficjalnych statystyk 
uwzględniających również nieodpłatną 
pracę, w celu umożliwienia pełnej oceny 
wpływu kryzysu i środków 
oszczędnościowych na sytuację kobiet i 
mężczyzn na rynku pracy;

Or. en


