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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Artykuł 157 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
stanowi, że Parlament Europejski i Rada 
przyjmują środki zmierzające do 
zapewnienia stosowania zasady równości 
szans i równego traktowania kobiet i 
mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i 
pracy, w tym zasady równości 
wynagrodzeń za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Artykuł 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że Unia zwalcza 
wykluczenie społeczne i dyskryminację 
oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i
ochronę socjalną, a także przewiduje 
inicjatywy unijne zmierzające do 
zapewnienia koordynacji polityki 
społecznej państw członkowskich. W art. 9 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej przewidziano, że przy 
określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia bierze pod uwagę wymogi 
związane z zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej oraz zwalczaniem 

(2) Artykuł 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że Unia zwalcza 
wykluczenie społeczne i dyskryminację 
oraz wspiera sprawiedliwość społeczną,
ochronę socjalną oraz równouprawnienie 
kobiet i mężczyzn, a także przewiduje 
inicjatywy unijne zmierzające do 
zapewnienia koordynacji polityki 
społecznej państw członkowskich. W art. 9 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej przewidziano, że przy 
określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia bierze pod uwagę wymogi 
związane z zapewnianiem odpowiedniej 
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wykluczenia społecznego. ochrony socjalnej oraz zwalczaniem 
wykluczenia społecznego. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Artykuł 8 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej stanowi, że we 
wszystkich swoich działaniach Unia 
zmierza do zniesienia nierówności oraz 
wspierania równości mężczyzn i kobiet. W 
art. 10 dodano, że przy określaniu i 
realizacji swojej polityki i działań Unia 
dąży do zwalczania wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub 
pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną. W art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej stwierdza 
się, że społeczeństwo europejskie 
charakteryzuje pluralizm, 
niedyskryminacja, tolerancja, 
sprawiedliwość, solidarność oraz 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W ramach kompleksowych strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierównowagi 
makroekonomicznej i zwiększenie 
wydajności rynku pracy. Wycofywanie 

(8) W ramach kompleksowej strategii 
wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa 
członkowskie powinny przeprowadzić 
ambitne reformy, które zapewnią 
stabilizację makroekonomiczną oraz 
stabilność finansów publicznych, 
zwiększenie konkurencyjności, 
zmniejszenie nierówności 
makroekonomicznych oraz zwiększenie 
wydajności rynku pracy, a także powinny 
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bodźców fiskalnych należy przeprowadzać 
i koordynować w ramach paktu stabilności 
i wzrostu.

ponownie rozważyć konieczność reformy 
swoich systemów emerytalnych w celu 
odzwierciedlenia rzeczywistej sytuacji 
demograficznej oraz krótko- i 
długoterminowych prognoz dotyczących 
przyrostu demograficznego. Wycofywanie 
bodźców fiskalnych należy przeprowadzać 
i koordynować w ramach paktu stabilności 
i wzrostu.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Kiedy państwa członkowskie 
rozważają cięcia w wydatkach 
publicznych, szczególnie w dziedzinie 
opieki i edukacji, powinny w pierwszej 
kolejności rozważyć skutki takich cięć dla 
zatrudnienie kobiet.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W ramach strategii Europa 2020 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić reformy zmierzające w 
kierunku inteligentnego rozwoju, tj. 
rozwoju, którego motorem jest wiedza i 
innowacje. Reformy powinny zmierzać do 
poprawy jakości edukacji, zapewnienia 
dostępu do edukacji dla wszystkich oraz 
poprawy wyników działalności badawczej 
i wyników przedsiębiorstw w celu 
wspierania transferu innowacji i wiedzy w 
Unii. Powinny one zachęcać do 
przedsiębiorczości i umożliwiać 
przeradzanie kreatywnych pomysłów w 
innowacyjne produkty, usługi i procesy, 

(9) W ramach strategii Europa 2020 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić reformy zmierzające w 
kierunku inteligentnego rozwoju, tj. 
rozwoju, którego motorem jest wiedza i 
innowacje. Reformy powinny zmierzać do 
poprawy jakości edukacji, przez 
zwalczanie stereotypów nacechowanych 
seksizmem i zapewnianie dostępu do 
edukacji dla wszystkich oraz poprawy 
wyników działalności badawczej i 
wyników przedsiębiorstw w celu 
wspierania transferu innowacji i wiedzy w 
Unii. Powinny one zachęcać do 
przedsiębiorczości i umożliwiać 



AD\821323PL.doc 5/19 PE443.080v01-00

PL

które mogą przyczyniać się do wzrostu 
gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy, zapewnienia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej i 
skuteczniejszego rozwiązywania 
problemów społecznych w Europie i na 
świecie. W tym kontekście zasadnicze 
znaczenie ma jak najlepsze wykorzystanie 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych.

przeradzanie kreatywnych pomysłów w 
innowacyjne produkty, usługi i procesy, 
które mogą przyczyniać się do wzrostu 
gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy, zapewnienia spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej i 
skuteczniejszego rozwiązywania 
problemów społecznych w Europie i na 
świecie. W tym kontekście zasadnicze 
znaczenie ma jak najlepsze wykorzystanie 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby mogli przewidywać 
zmiany i radzić sobie z nimi, a tym samym 
aktywnie funkcjonować w społeczeństwie i 
gospodarce. Reformy przeprowadzane w 
państwach członkowskich powinny zatem 
zadbać o to, aby każdy obywatel przez całe 
swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
uczestnictwie w rynku pracy, szczególnie 
dla kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych oraz legalnych 
migrantów. Państwa członkowskie 
powinny również dopilnować, aby korzyści 
płynące ze wzrostu gospodarczego odczuli 
wszyscy obywatele i wszystkie regiony. 
Najważniejszym elementem programów 
reform powinno być zatem zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania rynków pracy 

(11) Programy reform przeprowadzanych 
w państwach członkowskich muszą 
również mieć za cel rozwój sprzyjający 
włączeniu społecznemu. Wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu 
oznacza budowanie spójnego 
społeczeństwa poprzez wzmocnienie 
pozycji obywateli, aby mogli przewidywać 
zmiany i radzić sobie z nimi, a tym samym 
aktywnie funkcjonować w społeczeństwie i 
gospodarce. Reformy przeprowadzane w 
państwach członkowskich powinny zatem 
zadbać o to, aby każdy obywatel przez całe 
swoje życie miał przed sobą otwarte 
możliwości, co doprowadzi do 
zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia 
społecznego dzięki zniesieniu przeszkód w 
uczestnictwie w rynku pracy, szczególnie 
dla kobiet, osób starszych, ludzi młodych, 
osób niepełnosprawnych oraz legalnych 
migrantów. Państwa członkowskie 
powinny również dopilnować, aby korzyści 
płynące ze wzrostu gospodarczego odczuli 
wszyscy obywatele i wszystkie regiony. 
Najważniejszym elementem programów 
reform powinno być zatem zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania rynków pracy 
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przez inwestowanie w pomyślne 
przechodzenie między różnymi sytuacjami 
zawodowymi, odpowiednie poszerzanie 
umiejętności, podnoszenie jakości miejsc 
pracy oraz zwalczanie segmentacji rynku, 
bezrobocia strukturalnego i bierności 
zawodowej przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu odpowiedniej i trwałej 
ochrony socjalnej oraz aktywnego 
włączenia, co pomoże zredukować 
ubóstwo.

przez inwestowanie w pomyślne 
przechodzenie między różnymi sytuacjami
zawodowymi, odpowiednie poszerzanie 
umiejętności, zwalczanie stereotypów 
nacechowanych seksizmem, podnoszenie 
jakości miejsc pracy oraz zwalczanie 
segmentacji rynku, bezrobocia 
strukturalnego i bierności zawodowej przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej i trwałej ochrony socjalnej, 
równych szans oraz aktywnego włączenia, 
co pomoże zredukować ubóstwo. Państwa 
członkowskie powinny również dążyć do 
poprawy możliwości zatrudnienia dla 
kobiet w sektorze rolnym, zapewniając 
równe traktowanie w porównaniu z 
innymi sektorami rynku pracy.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Informując o wskaźnikach 
zatrudnienia, państwa członkowskie 
powinny dostarczać jasnych i 
porównywalnych danych, z podziałem na 
płeć, które właściwie odzwierciedlają w 
statystykach dotyczących siły roboczej 
proporcję zatrudnienia pozwalającego 
pracownikowi na niezależność 
ekonomiczną, zatrudnienia w niepełnym 
wymiarze godzin i bezrobocia 
pracowników pracujących w niepełnym 
wymiarze godzin.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Wytyczna 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwiększenie współczynnika aktywności Zwiększenie współczynnika aktywności 



AD\821323PL.doc 7/19 PE443.080v01-00

PL

zawodowej i ograniczenie bezrobocia 
strukturalnego

zawodowej, ograniczenie bezrobocia i 
promowanie równouprawnienia płci

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Wytyczna 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny pogłębić 
dialog społeczny i podjąć działania 
skierowane przeciwko segmentacji rynku 
przy pomocy środków ukierunkowanych 
na rozwiązanie problemu zatrudnienia 
tymczasowego i niepewności zatrudnienia, 
niedostatecznego zatrudnienia oraz pracy 
nielegalnej. Należy nagradzać mobilność 
zawodową. Problem jakości miejsc pracy i 
warunków zatrudnienia należy rozwiązać 
przez walkę z niskimi wynagrodzeniami 
oraz zapewnienie odpowiedniego 
zabezpieczenia społecznego również dla 
osób zatrudnionych na podstawie umów na 
czas określony oraz prowadzących 
działalność na własny rachunek. Służby 
zatrudnienia powinny zostać wzmocnione i 
być powszechnie dostępne, również dla 
ludzi młodych i osób zagrożonych 
bezrobociem. Powinny one świadczyć 
zindywidualizowane usługi skierowane do 
osób najbardziej oddalonych od rynku 
pracy.

Państwa członkowskie powinny pogłębić 
dialog społeczny i podjąć działania 
skierowane przeciwko segmentacji rynku 
przy pomocy środków ukierunkowanych 
na rozwiązanie problemu zatrudnienia 
tymczasowego i niepewności zatrudnienia, 
niedostatecznego zatrudnienia oraz pracy 
nielegalnej. Należy nagradzać mobilność 
zawodową. Problem jakości miejsc pracy i 
warunków zatrudnienia należy rozwiązać 
przez walkę z niskimi wynagrodzeniami 
oraz zapewnienie odpowiedniego 
zabezpieczenia społecznego również dla 
osób zatrudnionych na podstawie umów na 
czas określony oraz prowadzących 
działalność na własny rachunek. Służby 
zatrudnienia powinny zostać wzmocnione i 
być powszechnie dostępne, również dla 
kobiet, ludzi młodych i osób zagrożonych 
bezrobociem. Powinny one świadczyć 
zindywidualizowane usługi skierowane do 
osób najbardziej oddalonych od rynku 
pracy. Państwa członkowskie powinny 
zmienić modele i warunki zatrudnienia 
kobiet w celu umocnienia ich pozycji na 
rynku pracy i zapewnienia im ochrony 
socjalnej oraz innych uprawnień 
przyznanym kobietom, również tym 
pracującym na własny rachunek.

Poprawka 11
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Wytyczna 7 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zwiększenia konkurencyjności oraz 
współczynnika aktywności zawodowej, 
szczególnie wśród pracowników o niskich 
kwalifikacjach, a także w zgodzie z 
wytyczną 2. dla polityki gospodarczej, 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić analizę swoich systemów 
podatkowych i systemów świadczeń, jak 
również zdolności służb zatrudnienia do 
udzielenia niezbędnej pomocy. Państwa 
członkowskie powinny podnosić 
współczynnik aktywności zawodowej przy 
pomocy polityki promującej aktywność 
ludzi starszych, równouprawnienie płci 
oraz równe płace, a także integracji na 
rynku pracy ludzi młodych, osób 
niepełnosprawnych, legalnych migrantów 
oraz innych grup w trudnej sytuacji 
społecznej. Polityka utrzymania 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, przewidująca zapewnienie 
niedrogiej opieki nad dzieckiem oraz 
innowacje w organizacji pracy, powinna 
być ukierunkowana na zwiększanie 
wskaźników zatrudnienia, szczególnie 
ludzi młodych, starszych pracowników i 
kobiet, a przede wszystkim na utrzymanie 
zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych 
kobiet w dziedzinach naukowych i 
technicznych. Państwa członkowskie 
powinny również znieść przeszkody w 
wejściu nowych pracowników na rynek 
pracy, wspierać prowadzenie działalności 
na własny rachunek oraz tworzenie miejsc 
pracy w obszarach takich jak m.in. 
proekologiczne miejsca pracy oraz 
wspierać i promować innowacje społeczne.

W celu zwiększenia konkurencyjności oraz 
współczynnika aktywności zawodowej, 
szczególnie wśród pracowników o niskich 
kwalifikacjach, a także w zgodzie z 
wytyczną 2. dla polityki gospodarczej, 
państwa członkowskie powinny 
przeprowadzić analizę swoich systemów 
podatkowych i systemów świadczeń, jak 
również zdolności służb zatrudnienia do 
udzielenia niezbędnej pomocy, włącznie z 
usunięciem czynników zniechęcających 
kobiety do uczestnictwa w rynku pracy. 
Państwa członkowskie powinny podnosić 
uczestnictwo w rynku pracy osób z 
aktywnych zawodowo grup wiekowych 
przy pomocy polityki promującej 
aktywność ludzi starszych, 
równouprawnienie płci oraz równe płace, 
dostę do ochrony socjalnej i związanej z 
zatrudnieniem, a także do świadczeń dla 
kobiet. Ponadto powinno się zwrócić 
szczególną uwagę na określone 
zbiorowości i grupy podatne na 
zagrożenia, napotykające szczególne 
trudności przy poszukiwaniu 
zatrudnienia, np. na ludzi młodych, osoby 
niepełnosprawne, migrantów i innych. 
Polityka utrzymania równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym powinna 
być ukierunkowana na zwiększanie 
wskaźników zatrudnienia, szczególnie 
ludzi młodych, starszych pracowników i 
kobiet. Należy podjąć aktywne działania w 
celu zwiększenia udziału kobiet w 
obszarach: naukowym i technicznym, 
utrzymania ich zatrudnienia i zwiększenia 
ich szans na awans. W celu poprawy 
możliwości łączenia przez mężczyzn i 
kobiety życia zawodowego z prywatnym 
państwa członkowskie powinny przyznać 
pracownikom prawo do pracy w 
niepełnym wymiarze godzin i 
elastyczności w odniesieniu do godzin i 
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miejsca pracy, dostęp do niedrogiej, 
elastycznej i jakościowej opieki nad 
dziećmi oraz nad innymi osobami 
niesamodzielnymi, a także odpowiednie 
urlopy macierzyńskie, ojcowskie, 
opiekuńcze (przeznaczone na opiekę nad 
rodzicami) i adopcyjne. W celu dokonania 
postępów w ramach polityki 
równouprawnienia państwa członkowskie 
powinny również znieść przeszkody w 
wejściu nowych pracowników i kobiet na 
rynek pracy, wspierać prowadzenie 
działalności na własny rachunek oraz 
tworzenie miejsc pracy w obszarach takich 
jak m.in. proekologiczne miejsca pracy, co 
stanowi również warunek konieczny 
tworzenia lepiej opłacanych, 
wymagających wysokich kwalifikacji i 
dających satysfakcję stanowisk dla kobiet,
oraz wspierać i promować innowacje 
społeczne.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Wytyczna 7 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy podjąć konkretne działania 
zmierzające do zajęcia się kwestią 
przeszkód napotykanych przez kobiety –
zwłaszcza kobiety starsze, młode, 
migrantki, kobiety z mniejszości, lesbijki, 
transgenderystki i kobiety 
niepełnosprawne – w dostępie do rynku 
pracy, w tym działania czynnie 
zwalczające formy dyskryminacji i 
wykluczenia społecznego, z którymi 
kobiety te mają do czynienia.

Poprawka 13
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Wytyczna 7 – akapit trzeci b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z perspektywy równouprawnienia płci, 
kobiety i mężczyźni powinni mieć takie 
same szanse dostępu do rynku pracy i 
awansu. W tym celu należy m.in. 
opracować politykę wspierającą 
współodpowiedzialność kobiet i mężczyzn 
w życiu prywatnym i w sprawach opieki –
przede wszystkim przez ustanowienie 
urlopów ojcowskich – gwarantującą 
niedrogie usługi dobrej jakości w zakresie 
opieki nad dziećmi w wieku od 0 do 3 lat, 
upowszechniającą naukę szkolną dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat, a także eliminującą 
wszelkie formy dyskryminacji w pracy, np. 
istniejące zróżnicowanie wysokości płac 
obu płci.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Wytyczna 7 – akapit trzeci c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ze względu na różnice możliwości 
zatrudnienia kobiet i mężczyzn w UE 
osiągnięcie celu ogólnego na poziomie 
75% wymaga szczególnych starań na 
rzecz większego udziału kobiet w rynku 
pracy.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Wytyczna 7 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymiernym celem UE, na podstawie 
którego państwa członkowskie będą 
określać swoje cele krajowe, jest 

Wymiernym celem UE, na podstawie 
którego państwa członkowskie będą 
określać swoje cele krajowe, jest 
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podwyższenie wskaźnika zatrudnienia 
kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat do 
75% do 2020 r. m.in. poprzez zwiększenie 
wskaźnika aktywności zawodowej ludzi 
młodych, starszych pracowników i 
pracowników o niskich kwalifikacjach, jak 
również lepszą integrację legalnych
migrantów.

podwyższenie wskaźnika zatrudnienia 
kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat do 
75% do 2020 r. m.in. poprzez zwiększenie 
wskaźnika aktywności zawodowej ludzi 
młodych, starszych pracowników i 
pracowników o niskich kwalifikacjach, jak 
również lepszą integrację migrantów.
Państwa członkowskie powinny dążyć do 
zagwarantowania, że przynajmniej 50% 
zatrudnienia kobiet zapewnia niezależność 
ekonomiczną. Do 2020 r. należy 
sprowadzić zróżnicowanie w 
wynagrodzeniu ze względu na płeć do 0-
5%.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Wytyczna 7a – Równość płci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczna 7a: Równość płci
Państwa członkowskie powinny, za 
pomocą szczególnych celów w zakresie 
równości płci, włączania kwestii płci do 
głównego nurtu polityki i konkretnych 
działań politycznych, zwiększać 
zatrudnienie kobiet gwarantujące 
niezależność ekonomiczną, z pełnym 
poszanowaniem praw pracowniczych oraz 
likwidować zróżnicowanie wynagrodzenia 
ze względu na płeć, dyskryminację i 
różnice we wskaźnikach zatrudnienia i 
bezrobocia kobiet i mężczyzn.
Państwa członkowskie powinny dążyć do 
osiągnięcia 75% wskaźnika zatrudnienia 
kobiet (w oparciu o ekwiwalent pełnego 
czasu pracy) do 2020 r., za pomocą m.in.:
- większej liczby inwestycji publicznych i 
prywatnych, usług publicznych o lepszej 
jakości i wsparcia dla rodzin i osób 
samotnych;
- poprawy możliwości łączenia przez 
mężczyzn i kobiety życia zawodowego z 
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prywatnym, zwłaszcza w sektorach 
zdominowanych przez mężczyzn, przez 
przyznanie pracownikom prawa do pracy 
w niepełnym wymiarze godzin i 
elastyczności w odniesieniu do godzin i 
miejsca pracy, jeżeli wystąpią z takim 
wnioskiem, a także odpowiednich urlopów 
macierzyńskich, ojcowskich, 
opiekuńczych (przeznaczonych na opiekę 
nad rodzicami) i adopcyjnych;
- zapewnianie dostępnych, elastycznych 
usług po przystępnej cenie i o wysokiej 
jakości, zwłaszcza dostępu do placówek 
opieki nad dziećmi, z dążeniem do 
zapewnienia warunków dla 50% 
niezbędnej opieki nad dziećmi w wieku 0–
3 lat i 100% opieki nad dziećmi w wieku 
3–6 lat, oraz lepszego dostępu do opieki 
nad innymi osobami pozostającymi na 
utrzymaniu, zwłaszcza nad osobami 
starszymi;
- zajęcia się kwestią niepewnych 
warunków pracy i zwalczania narzucanej 
pracy w niepełnym wymiarze godzin, 
ponieważ większość dotkniętych nimi osób 
to kobiety;
- pełniejszego i lepszego wykorzystania 
umiejętności kobiet z mniejszości 
etnicznych i imigrantek;
- uznawania praw współpracujących 
małżonków i partnerów życiowych (w 
większości przypadków kobiet), 
pomagających w rzemiośle, handlu, 
rolnictwie, połowach i małych 
przedsiębiorstwach rodzinnych, do 
odpowiedniej ochrony w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego i pracy;
- poprawy warunków pracy i 
waloryzowania zatrudnienia w sektorach, 
w których kobiety są szczególnie silnie 
reprezentowane (tj. sektorze opieki i prac 
domowych, niektórych sektorach 
usługowych);
- zajęcia się kwestią przeszkód 
napotykanych przez kobiety – zwłaszcza 
kobiety starsze, młode, migrantki, kobiety 
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z mniejszości, lesbijki, transgenderystki i 
kobiety niepełnosprawne – w dostępie do 
rynku pracy, w tym działania czynnie 
zwalczające formy dyskryminacji i 
wykluczenia społecznego, z którymi 
kobiety te mają do czynienia;
- zachęcania do liczniejszego udziału 
kobiet w zawodach naukowych i 
technicznych, zwiększać ich szanse na 
awans w tych sektorach i zapewniać 
równy dostęp pracownic do szkoleń i 
kształcenia, a w szczególności objęcia ich 
możliwościami szkolenia w zakresie 
ekologicznych miejsc pracy;
- zwrócenia szczególnej uwagi na grupy 
kobiet borykających się z ubóstwem, takie 
jak samotne matki, młode matki, samotne 
kobiety bez doświadczenia zawodowego, 
starsze kobiety i migrantki, ponieważ 
wiele z nich nie jest w stanie lub jeszcze 
nie jest w stanie poprawić swojej sytuacji 
wkraczając na rynek pracy;
Państwa członkowskie powinny zwiększyć 
starania na rzecz pełnego stosowania 
zasady równości wynagrodzeń za taką 
samą pracę oraz dążyć do sprowadzenia 
zróżnicowania wynagrodzeń pod 
względem płci do 0-5% do 2020 r. Cele te 
będą wspierane przez Komisję w 
zmienionej dyrektywie 75/117/EWG; jest 
to bardziej skuteczny wniosek legislacyjny 
niż obowiązujące przepisy, w którym 
przewidziano działania w razie naruszenia 
prawa do jednakowego wynagrodzenia, a 
także dopilnowano, by były one 
odstraszające i proporcjonalne (np. wyższe 
kary w przypadku ponownych wykroczeń).

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Wytyczna 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny promować Państwa członkowskie powinny promować 
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wydajność i większe szanse na rynku 
pracy, zapewniając odpowiednią podaż
wiedzy i umiejętności dostosowanych do 
bieżących i przyszłych potrzeb rynku 
pracy. Wysokiej jakości nauczaniu 
początkowemu oraz atrakcyjnemu 
szkoleniu zawodowemu powinny 
towarzyszyć skuteczne zachęty do uczenia 
się przez całe życie, wykorzystywania 
drugiej szansy, zapewniające każdemu 
dorosłemu możliwość podwyższenia 
swoich kwalifikacji zawodowych, a także 
ukierunkowana polityka migracyjna i 
integracyjna. Państwa członkowskie 
powinny rozwinąć systemy uznawania 
nabytych kompetencji, znosić przeszkody 
w mobilności zawodowej i geograficznej 
pracowników, promować uzyskiwanie 
kompetencji interdyscyplinarnych i 
kreatywność, a także koncentrować swoje 
działania przede wszystkim na wspieraniu 
osób o niskich kwalifikacjach i 
zwiększaniu szans starszych pracowników 
na rynku pracy, jednocześnie podnosząc 
wykształcenie, umiejętności i 
doświadczenie pracowników o wysokich 
kwalifikacjach, w tym również 
pracowników naukowych.

wydajność i większe szanse na rynku 
pracy, zapewniając odpowiednią podaż 
wiedzy i umiejętności dostosowanych do 
bieżących i przyszłych potrzeb rynku 
pracy. Wysokiej jakości nauczaniu 
początkowemu oraz atrakcyjnemu 
szkoleniu zawodowemu powinny 
towarzyszyć skuteczne zachęty do uczenia 
się przez całe życie, wykorzystywania 
drugiej szansy, zapewniające każdemu 
dorosłemu możliwość podwyższenia 
swoich kwalifikacji zawodowych, a także 
ukierunkowana polityka migracyjna i 
integracyjna. Państwa członkowskie 
powinny rozwinąć systemy uznawania 
nabytych kompetencji, znosić przeszkody 
w mobilności zawodowej i geograficznej 
pracowników, promować uzyskiwanie 
kompetencji interdyscyplinarnych i 
kreatywność, a także koncentrować swoje 
działania przede wszystkim na wspieraniu 
osób o niskich kwalifikacjach i 
zwiększaniu szans starszych pracowników 
na rynku pracy, jednocześnie podnosząc 
wykształcenie, umiejętności i 
doświadczenie pracowników o wysokich 
kwalifikacjach, w tym również 
pracowników naukowych, zapewniając 
równy dostęp i promując równy udział 
kobiet i mężczyzn.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Wytyczna 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

We współpracy z partnerami społecznymi i 
przedsiębiorstwami państwa członkowskie 
powinny ulepszać dostęp do szkoleń, 
podwyższać jakość kształcenia i doradztwa 
zawodowego w połączeniu z
systematycznymi informacjami na temat 
nowych wakatów i możliwości 
zawodowych, promowaniem 
przedsiębiorczości i lepszym 

We współpracy z partnerami społecznymi i 
przedsiębiorstwami państwa członkowskie 
powinny ulepszać dostęp do szkoleń, 
podwyższać jakość kształcenia i doradztwa 
zawodowego, które powinno uwzględniać 
przezwyciężanie stereotypów dotyczących 
płci i prowadzących do segregacji na 
rynku pracy, łącząc to z systematycznymi 
informacjami na temat nowych wakatów i 
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przewidywaniem przyszłych potrzeb w 
zakresie umiejętności. Inwestycje w rozwój 
zasobów ludzkich, podwyższanie 
umiejętności i udział w programach 
uczenia się przez całe życie należy 
promować przy pomocy wspólnych 
nakładów finansowych rządów, osób 
prywatnych i pracodawców. Aby wspierać 
młodzież, w szczególności młodzież bez 
pracy, która nie uczestniczy w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie przy współpracy partnerów 
społecznych powinny wprowadzać w życie 
programy mające na celu pomoc 
absolwentom w znalezieniu pierwszego 
zatrudnienia lub możliwości dalszego 
kształcenia i szkolenia, w tym staży, a 
także podejmować szybkie działania w 
przypadku utraty pracy przez młodzież. 
Regularne monitorowanie wyników 
polityki podwyższania umiejętności i 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności powinno pomóc w określeniu 
obszarów wymagających poprawy oraz 
dostosowywaniu systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy. Do 
realizacji tych celów państwa 
członkowskie powinny w pełni 
wykorzystać fundusze UE.

większych możliwości zawodowych dla 
kobiet w sektorze nowych technologii,
promowaniem udziału kobiet w MŚP i 
lepszym przewidywaniem przyszłych 
potrzeb w zakresie umiejętności,  
zwracając szcególną uwagę na równy 
udział kobiet i mężczyzn. Inwestycje w 
rozwój zasobów ludzkich, podwyższanie 
umiejętności i udział w programach 
uczenia się przez całe życie należy 
promować przy pomocy wspólnych 
nakładów finansowych rządów, osób 
prywatnych i pracodawców. Aby wspierać 
młodzież, w szczególności młodzież bez 
pracy, która nie uczestniczy w kształceniu 
lub szkoleniu zawodowym, państwa 
członkowskie przy współpracy partnerów 
społecznych powinny wprowadzać w życie 
programy mające na celu pomoc 
absolwentom w znalezieniu pierwszego 
zatrudnienia lub możliwości dalszego 
kształcenia i szkolenia, w tym staży, a 
także podejmować szybkie działania w 
przypadku utraty pracy przez młodzież. 
Regularne monitorowanie wyników 
polityki podwyższania umiejętności i 
przewidywania potrzeb w zakresie 
umiejętności powinno pomóc w określeniu 
obszarów wymagających poprawy oraz 
dostosowywaniu systemów kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy. Do 
realizacji tych celów państwa 
członkowskie powinny w pełni 
wykorzystać fundusze UE.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Wytyczna 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić powszechny dostęp do 
wysokiej jakości kształcenia i szkoleń oraz 
poprawić rezultaty procesu kształcenia, 
państwa członkowskie powinny dobrze 
inwestować w systemy kształcenia i 

Aby zapewnić włączenie zasad równości 
płci do programów kształcenia i szkolenia 
przez powszechny dostęp do wysokiej 
jakości kształcenia i szkoleń oraz poprawić 
rezultaty procesu kształcenia, państwa 
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szkolenia, w szczególności w celu 
podwyższania umiejętności europejskiej 
siły roboczej i stworzenia jej warunków do 
dostosowania się do szybko zmieniających 
się potrzeb nowoczesnych rynków pracy. 
Działaniami należy objąć wszystkie 
sektory (od wczesnej edukacji i edukacji 
szkolnej po szkolnictwo wyższe, 
kształcenie i szkolenie zawodowe, a także 
szkolenie dorosłych), z uwzględnieniem 
również uczenia się nieformalnego i 
pozaformalnego. Reformy powinny 
zmierzać w kierunku zapewnienia 
nabywania najważniejszych umiejętności 
niezbędnych każdemu do odniesienia 
sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy, 
w szczególności pod względem 
zwiększenia szans na rynku pracy, 
dalszego kształcenia lub umiejętności w 
zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Należy podjąć kroki, 
które doprowadzą do tego, że mobilność 
edukacyjna ludzi młodych i nauczycieli 
będzie powszechna. Państwa członkowskie 
powinny zwiększyć otwartość i znaczenie 
systemów kształcenia i szkolenia, w 
szczególności wprowadzając w życie 
krajowe ramy kwalifikacji, które 
umożliwiałyby elastyczne ścieżki 
edukacyjne, oraz tworząc partnerstwo 
przedstawicieli świata edukacji i szkoleń 
oraz przedstawicieli rynku pracy. Zawód 
nauczyciela powinien stać się bardziej 
atrakcyjny. Szkolnictwo wyższe powinno 
stać się bardziej otwarte na osoby 
nienależące do typowych grup osób 
uczących się, należy też zwiększyć odsetek 
osób podejmujących studia wyższe lub ich 
odpowiedniki. Aby zmniejszyć liczbę ludzi 
młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą 
w kształceniu lub szkoleniu zawodowym, 
państwa członkowskie powinny podjąć 
wszelkie środki niezbędne do zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki.

członkowskie powinny dobrze inwestować 
w systemy kształcenia i szkolenia, w 
szczególności w celu podwyższania 
umiejętności europejskiej siły roboczej i 
stworzenia jej warunków do dostosowania 
się do szybko zmieniających się potrzeb 
nowoczesnych rynków pracy. Działaniami 
należy objąć wszystkie sektory (od 
wczesnej edukacji i edukacji szkolnej po 
szkolnictwo wyższe, kształcenie i 
szkolenie zawodowe, a także szkolenie 
dorosłych), z uwzględnieniem również 
uczenia się nieformalnego i 
pozaformalnego; powinny się one 
przyczynić do zmniejszenia segregacji 
płciowej – zawodowej, sektorowej i pod 
względem stanowisk – na rynku pracy. 
Reformy powinny zmierzać w kierunku 
zapewnienia nabywania najważniejszych 
umiejętności niezbędnych każdemu do 
odniesienia sukcesu w gospodarce opartej 
na wiedzy, w szczególności pod względem 
zwiększenia szans na rynku pracy, 
dalszego kształcenia lub umiejętności w 
zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Należy podjąć kroki, 
które doprowadzą do tego, że mobilność 
edukacyjna ludzi młodych i nauczycieli 
będzie powszechna. Państwa członkowskie
powinny zwiększyć otwartość i znaczenie 
systemów kształcenia i szkolenia, w 
szczególności wprowadzając w życie 
krajowe ramy kwalifikacji, które 
umożliwiałyby elastyczne ścieżki 
edukacyjne, oraz tworząc partnerstwo 
przedstawicieli świata edukacji i szkoleń
oraz przedstawicieli rynku pracy. Zawód 
nauczyciela powinien stać się bardziej 
atrakcyjny. Szkolnictwo wyższe powinno 
stać się bardziej otwarte na osoby 
nienależące do typowych grup osób 
uczących się, należy też zwiększyć odsetek 
osób podejmujących studia wyższe lub ich 
odpowiedniki. Aby zmniejszyć liczbę ludzi 
młodych bez pracy, którzy nie uczestniczą 
w kształceniu lub szkoleniu zawodowym, 
państwa członkowskie powinny podjąć 
wszelkie środki niezbędne do zapobiegania 
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przedwczesnemu kończeniu nauki.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Wytyczna 10 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Starania państw członkowskich w zakresie 
ograniczania ubóstwa powinny być 
nastawione na promowanie pełnego 
uczestnictwa w społeczeństwie i 
gospodarce oraz poszerzania możliwości 
zatrudnienia, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans, w tym 
przez dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług i usług publicznych 
(m.in. usług internetowych zgodnie z 
wytyczną 4.), w szczególności służby 
zdrowia. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić skuteczne środki 
antydyskryminacyjne. Podobnie, w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
wzmocnienia pozycji obywateli i 
promowania aktywności zawodowej, 
należy wzmocnić systemy zabezpieczenia 
społecznego, uczenia się przez całe życie i 
politykę aktywnego włączenia, aby 
otwierać możliwości na różnych etapach 
życia i chronić ludzi przed ryzykiem 
wyłączenia. Systemy zabezpieczenia 
społecznego i systemy emerytalne należy 
zmodernizować, aby można je było w pełni 
wykorzystać do zapewnienia 
odpowiedniego wsparcia dochodu i 
dostępu do opieki zdrowotnej –
zapewniając tym samym spójność 
społeczną – jednocześnie zachowując ich 
trwałość finansową. Systemy świadczeń 
powinny kłaść nacisk na zabezpieczenie 
dochodów w okresach zmiany zatrudnienia 
i ograniczanie ubóstwa, przede wszystkim 
w grupach najbardziej narażonych na 
wykluczenie społeczne, takich jak rodzice 

W kontekście wielowymiarowego 
charakteru ubóstwa i wykluczenia 
społecznego starania państw 
członkowskich w zakresie ograniczania 
ubóstwa powinny być nastawione na 
promowanie pełnego uczestnictwa w 
społeczeństwie i gospodarce oraz 
poszerzanie możliwości zatrudnienia dla 
wszystkich, przy pełnym wykorzystaniu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Działania powinny również koncentrować 
się na zapewnianiu równych szans i 
równego uczestnictwa kobiet w rynku 
pracy, w tym przez dostęp do niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości usług i 
usług publicznych (m.in. usług 
internetowych zgodnie z wytyczną 4.), w 
szczególności służby zdrowia. Państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
skuteczne środki antydyskryminacyjne, 
skupiając się w szczególności na 
kobietach i biorąc pod uwagę feminizację 
ubóstwa, a takżeuwzględnić perspektywę 
płci, aby chronić zagrożone grupy i 
zapewnić ich integrację na rynku pracy. 
Podobnie, w celu zwalczania wykluczenia 
społecznego, wzmocnienia pozycji 
obywateli i promowania aktywności 
zawodowej, należy wzmocnić systemy 
zabezpieczenia społecznego, uczenia się 
przez całe życie i politykę aktywnego 
włączenia, aby otwierać możliwości na 
różnych etapach życia i chronić ludzi przed 
ryzykiem wyłączenia. Systemy 
zabezpieczenia społecznego i systemy 
emerytalne należy zmodernizować, aby 
można je było w pełni wykorzystać do 
zapewnienia odpowiedniego wsparcia 
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samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni. 
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji.

dochodu i dostępu do opieki zdrowotnej 
każdego obywatela – zapewniając tym 
samym spójność społeczną – jednocześnie 
zachowując ich trwałość finansową.
Systemy świadczeń powinny kłaść nacisk 
na zabezpieczenie dochodów w okresach 
zmiany zatrudnienia i ograniczanie 
ubóstwa, przede wszystkim w grupach 
najbardziej narażonych na wykluczenie 
społeczne w kontekście 
równouprawnienia płci, takich jak rodzice 
samotnie wychowujący dzieci, 
mniejszości, osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież, starsze kobiety i 
mężczyźni, legalni migranci i bezdomni, ze 
szczególnym uwzględnieniem kobiet ofiar 
terroryzmu, handlu ludźmi, przestępczości 
zorganizowanej i przemocy domowej.
Państwa członkowskie powinny również 
aktywnie promować gospodarkę społeczną 
i innowacje społeczne na rzecz wspierania 
osób w trudnej sytuacji, jednocześnie 
prowadząc politykę gospodarczą i 
społeczną w większym stopniu 
uwzględniającą kwestie płci.
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