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Poprawka 1
Mariya Gabriel

Projekt opinii
Umocowanie (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając europejską Strategię na 
rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010 –
2015, COM(2010)0491 final,

Or. fr

Poprawka 2
Mariya Gabriel

Projekt opinii
Motyw A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że nowe technologie 
oferują nowe możliwości organizacji 
pracy pracownikom i przedsiębiorcom w 
taki sposób, aby sprzyjać lepszej 
równowadze między pracą a życiem 
rodzinnym, a tym samym lepszemu 
włączeniu kobiet w rynek pracy,

Or. fr

Poprawka 3
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do oceny wpływu, jaki 
na równouprawnienie płci wywierają 
działania na rzecz konsolidacji 

1. odnotowuje fakt, że polityka 
prowadzona w ramach europejskiego 
semestru i zarządzania gospodarką ma 
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budżetowej; wzywa państwa członkowskie 
do zwrócenia szczególnej uwagi na 
równouprawnienie płci w programach 
stabilności i konwergencji oraz krajowych 
programach reform (KPR) między innymi 
przez zagwarantowanie włączenia do 
wspomnianych programów przejrzystych 
opisów skutków, jakie w kwestii płci 
pociągają za sobą planowane dochody i 
wydatki;

charakter neoliberalny i zmierza do 
osłabienia roli państwa, zniszczenia 
funkcji społecznych państwa i praw 
nabytych przez pracowników; w związku z 
tym owa polityka stanowi jedną z przyczyn 
pogłębienia kryzysu społecznego w 
rozmaitych krajach o mniej stabilnych 
gospodarkach, co coraz częściej prowadzi 
do pogorszenia warunków życia rodzin, a 
zwłaszcza kobiet i dzieci, które są 
głównymi ofiarami zwiększającego się 
ubóstwa, bezrobocia oraz niepewnej i 
słabo opłacanej pracy;

Or. pt

Poprawka 4
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że środki oszczędnościowe 
mające na celu ograniczenie deficytów 
publicznych poprzez likwidację miejsc 
pracy w sektorze publicznym i usług 
opieki społecznej mają większy wpływ na 
kobiety niż na mężczyzn; zauważa, że 
wprowadzenie środków 
oszczędnościowych doprowadziło do 
istotnego wzrostu długotrwałego
bezrobocia wśród kobiet; podkreśla, że 
zaostrzenie polityki budżetowej nie 
powinno zagrażać postępowi osiągniętemu 
w obszarach polityki propagujących 
równouprawnienie;

Or. en

Poprawka 5
Inês Cristina Zuber
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie inwestycji 
publicznych na poziomie UE oraz na 
szczeblu krajowym w celu promocji 
spójności społecznej i gospodarczej, a w 
szczególności inwestycji w słabiej 
rozwiniętych regionach; w tym kontekście 
uważa za niezbędne uchylenie wszelkich 
obszarów polityki zwanych „konsolidacją 
budżetową”, mając na względzie ich 
negatywny wpływ na odpowiednią 
realizację funduszy strukturalnych oraz 
inwestycji ogółem; podkreśla, że wydatki 
na edukację, usługi socjalne, badania i 
rozwój oraz infrastrukturę, w tym energię 
ze źródeł odnawialnych, transport i 
komunikację, stanowią inwestycję w 
przyszłość poszczególnych państw;

Or. pt

Poprawka 6
Mariya Gabriel

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje zalecenia dla 
poszczególnych krajów mające na celu 
poprawienie stanu placówek opieki nad 
dziećmi, usunięcie regulacji podatkowych 
zniechęcających do uzyskiwania drugiego 
źródła dochodu, zharmonizowanie 
ustawowego wieku emerytalnego dla 
mężczyzn i kobiet, uwzględnienie potrzeb 
godzenia pracy zawodowej z życiem 
prywatnym i wyeliminowanie różnić w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz różnic 
w wysokości świadczeń emerytalnych dla 
kobiet i mężczyzn; wyraża zaniepokojenie 

4. z zadowoleniem przyjmuje zalecenia dla 
poszczególnych krajów mające na celu 
poprawienie stanu placówek opieki nad 
dziećmi, usunięcie regulacji podatkowych 
zniechęcających do uzyskiwania drugiego 
źródła dochodu, zharmonizowanie 
ustawowego wieku emerytalnego dla 
mężczyzn i kobiet, uwzględnienie potrzeb 
godzenia pracy zawodowej z życiem 
prywatnym, zwłaszcza poprzez 
propagowanie dostępu do nowych 
technologii i szkoleń z zakresu 
wykorzystywania narzędzi 
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faktem, że wiele z tych zaleceń zostało już 
opracowanych w 2012 r., wskazując na 
brak ich wdrożenia w państwach 
członkowskich;

technologicznych, i wyeliminowanie 
różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
oraz różnic w wysokości świadczeń 
emerytalnych dla kobiet i mężczyzn; 
wyraża zaniepokojenie faktem, że wiele z 
tych zaleceń zostało już opracowanych w 
2012 r., wskazując na brak ich wdrożenia 
w państwach członkowskich;

Or. fr

Poprawka 7
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje zalecenia dla 
poszczególnych krajów mające na celu 
poprawienie stanu placówek opieki nad 
dziećmi, usunięcie regulacji podatkowych 
zniechęcających do uzyskiwania drugiego 
źródła dochodu, zharmonizowanie 
ustawowego wieku emerytalnego dla 
mężczyzn i kobiet, uwzględnienie potrzeb 
godzenia pracy zawodowej z życiem 
prywatnym i wyeliminowanie różnić w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz różnic 
w wysokości świadczeń emerytalnych dla 
kobiet i mężczyzn; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że wiele z tych zaleceń zostało już 
opracowanych w 2012 r., wskazując na 
brak ich wdrożenia w państwach 
członkowskich;

4. podkreśla potrzebę nadania 
absolutnego priorytetu kwestii 
rozwiązywania problemów dotyczących 
bezrobocia, ubóstwa i wyłączenia 
społecznego, co musi obejmować zerwanie 
z obecną polityką gospodarczo-finansową, 
mianowicie z paktem stabilności i wzrostu, 
zarządzaniem gospodarką i europejskim 
semestrem, traktatem fiskalnym, 
programami trojki, oraz nadanie
priorytetu utrzymaniu i utworzeniu 
wysokiej jakości trwałego zatrudnienia, 
oferującego określone prawa, 
inwestycjom publicznym i wysokiej jakości 
usługom pożytku publicznego 
gwarantującym integrację społeczną, w 
szczególności w dziedzinie edukacji, 
publicznej służby zdrowia, opieki nad 
dziećmi, opieki nad osobami zależnymi od 
pomocy innych, transportu publicznego i 
usług socjalnych, stanowiących 
zasadnicze sektory, w których konieczne 
jest zagwarantowanie równouprawnienia 
płci;

Or. pt
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Poprawka 8
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny poprawić odsetek dzieci i dorosłej 
młodzieży korzystający z systemów
edukacji i zwrócić większą uwagę na 
problem wczesnego kończenia nauki, 
przede wszystkim poprzez gromadzenie 
informacji na temat najważniejszych 
powodów wczesnego kończenia nauki, by 
zapobiegać temu zjawisku poprzez 
dostosowanie i wdrażanie działań 
politycznych;

Or. en

Poprawka 9
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. pochwala stworzenie związku między 
europejskim semestrem a europejskim 
procesem integracji Romów, w ramach 
którego kładzie się nacisk na zalecenia dla 
poszczególnych krajów służące dalszemu 
usprawnieniu procesu włączenia Romów;

Or. en

Poprawka 10
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia w 
krajowych programach pracy celów 
dotyczących płci, z poświęceniem 
szczególnej uwagi kobietom opiekującym 
się członkami rodziny w podeszłym wieku, 
samotnym matkom i matkom dzieci 
niepełnosprawnych; ponadto wzywa do 
uwzględnienia zjawiska wczesnego 
kończenia nauki, znanego jako „drop 
out”; przedwczesne kończenie nauki przez 
osoby młode, w wieku od 10 do 16 lat, jest 
zjawiskiem coraz częstszym i niewątpliwie 
stanowi stratę w kontekście zasobów 
ludzkich dla całej Unii;

Or. it

Poprawka 11
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, by w zbliżającej się 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego 
podniosła kwestię określonych wytycznych 
polityki gospodarczej dotyczących 
zmniejszania różnic w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn, obejmujących w szczególności 
wytyczne związane z przeciwdziałaniem 
zróżnicowanemu wynagrodzeniu ze 
względu na płeć i różnicom w wysokości 
świadczeń emerytalnych dla kobiet i 
mężczyzn, zwiększaniem udziału kobiet w 
rynku pracy oraz zwalczaniem segregacji 
płciowej na rynku pracy;

5. wzywa Komisję, by w zbliżającej się 
rocznej analizie wzrostu gospodarczego 
podniosła kwestię określonych wytycznych 
polityki gospodarczej dotyczących 
zmniejszania różnic w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn, obejmujących w szczególności 
wytyczne związane z przeciwdziałaniem 
zróżnicowanemu wynagrodzeniu ze 
względu na płeć i różnicom w wysokości 
świadczeń emerytalnych dla kobiet i 
mężczyzn – które często prowadzą do tego, 
że kobiety żyją poniżej granicy ubóstwa na 
późniejszym etapie życia – zwiększaniem 
udziału kobiet w rynku pracy oraz 
zwalczaniem segregacji płciowej na rynku 
pracy, zważywszy że przyszły dobrobyt 
gospodarczy UE zależy w dużej mierze od 
jej zdolności do pełnego wykorzystania 
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dostępnych zasobów pracy;

Or. en

Poprawka 12
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję, by w celu walki 
z ubóstwem i bezrobociem wśród osób 
młodych uwzględniła europejski semestr 
jako jeden z celów cząstkowych strategii 
„Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 13
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że promocja 
zrównoważonego rozwoju i spójności 
społecznej, a także wsparcie pracy z 
przysługującymi prawami oraz usług 
użyteczności publicznej możliwe będzie 
jedynie, gdy Europa dokona 
strukturalnych zmian w swej polityce 
makroekonomicznej – brak takich 
gwarancji powoduje, że 
równouprawnienie płci pozostaje jedynie 
w sferze zamiarów i nigdy nie będzie 
możliwe jego urzeczywistnienie w 
praktyce; uważa, że polityka monetarna i 
fiskalna UE wywarła negatywne skutki na 
wzrost gospodarki i zatrudnienia oraz 
przypomina konieczność wkładu polityki 
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monetarnej we wsparcie ożywienia 
gospodarczego i walki z bezrobociem;

Or. pt

Poprawka 14
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie wprowadzenia 
zasady sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci w celu 
zbadania wszystkich programów i polityk 
rządowych, ich skutków dla przydziału 
środków i ich wpływu na równość kobiet i 
mężczyzn;

Or. en


