
AM\1007655PL.doc PE522.771v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

2013/2011(INI)

28.10.2013

POPRAWKA
1 - 50

Projekt opinii
Marije Cornelissen
(PE519.823v01-00)

w sprawie ochrony socjalnej dla wszystkich, w tym również dla osób 
prowadzących działalność na własny rachunek
(2013/2011(INI))



PE522.771v01-00 2/27 AM\1007655PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1007655PL.doc 3/27 PE522.771v01-00

PL

Poprawka 1
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że kobiety 
decydujące się na prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej częściej niż 
mężczyźni podają, że głównym motywem 
ich wyboru jest chęć osiągnięcia 
równowagi pomiędzy życiem zawodowym 
a życiem rodzinnym lub konieczność 
ekonomiczna;

Or. en

Poprawka 2
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że 
samozatrudnienie nie jest w wielu 
przypadkach preferowanym wyborem 
zainteresowanej osoby, ale raczej 
koniecznością wynikającą z braku innych 
możliwości zatrudnienia lub dostatecznie 
elastycznych warunków zatrudnienia 
umożliwiających połączenie pracy z 
opieką; mając na uwadze, że okoliczności 
te uległy pogorszeniu w czasach kryzysu, 
powodując wzrost liczby osób 
samozatrudnionych z konieczności, 
szczególnie kobiet;

Or. en
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Poprawka 3
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że kobiety 
prowadzące własną działalność 
gospodarczą stanowią mniejszość wśród 
osób samozatrudnionych, a nawet są w 
większym stopniu zagrożone 
popadnięciem w ubóstwo;

Or. en

Poprawka 4
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że brak dostępu 
osób samozatrudnionych do właściwych 
praw emerytalnych, zasiłków 
chorobowych, płatnych urlopów oraz 
innych form zabezpieczenia społecznego 
pogłębia jeszcze różnice w wysokości 
wynagrodzenia w przypadku 
samozatrudnionych kobiet, w 
szczególności po przejściu na emeryturę;

Or. en

Poprawka 5
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Motyw A e (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ae. mając na uwadze, że coraz większa 
liczba osób samozatrudnionych mających 
zbyt mało pracy lub pracę nisko płatną, w 
szczególności kobiet, popada w ubóstwo, 
przy czym osoby te nie są one oficjalnie 
zarejestrowane jako bezrobotne;

Or. en

Poprawka 6
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Motyw A f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Af. mając na uwadze brak wiarygodnych, 
dokładnych i porównywalnych informacji 
i danych na temat sytuacji, warunków 
pracy oraz świadczeń z zakresu 
zabezpieczeń społecznych 
umożliwiających osobom 
samozatrudnionym łączenie pracy z 
opieką;

Or. en

Poprawka 7
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę zapewnienia lepszej 
jakości w dziedzinie powszechnego 
zabezpieczenia społecznego oraz 
propagowania ubezpieczenia społecznego 
dla osób prowadzących działalność na 

1. podkreśla potrzebę zapewnienia lepszej 
jakości w dziedzinie powszechnego 
zabezpieczenia społecznego oraz 
propagowania ubezpieczenia społecznego 
dla osób prowadzących działalność na 
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własny rachunek; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do powiązania praw 
w zakresie zabezpieczenia społecznego i 
ochrony socjalnej z osobą, a nie włączania 
ich do umów o pracę, co umożliwiłoby 
przyzwoitą ochronę socjalną wszystkich 
pracowników, w tym również osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, bez względu na rodzaj zawartej 
umowy lub status zatrudnienia;

własny rachunek; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do powiązania praw 
w zakresie zabezpieczenia społecznego i 
ochrony socjalnej z osobą, a nie włączania 
ich do umów o pracę, co umożliwiłoby 
przyzwoitą ochronę socjalną wszystkich 
pracowników, w tym również osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, bez względu na rodzaj zawartej 
umowy lub status zatrudnienia, 
bezrobotnych i imigrantów o 
nieuregulowanej sytuacji;

Or. es

Poprawka 8
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę zapewnienia lepszej 
jakości w dziedzinie powszechnego
zabezpieczenia społecznego oraz
propagowania ubezpieczenia społecznego
dla osób prowadzących działalność na 
własny rachunek; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do powiązania 
praw w zakresie zabezpieczenia 
społecznego i ochrony socjalnej z osobą, a 
nie włączania ich do umów o pracę, co 
umożliwiłoby przyzwoitą ochronę socjalną 
wszystkich pracowników, w tym również 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, bez względu na rodzaj zawartej 
umowy lub status zatrudnienia;

1. podkreśla zapotrzebowanie na system
zabezpieczenia społecznego obejmujący 
świadczenia emerytalne, chorobowe oraz
świadczenia z tytułu wypadków przy pracy
dla wszystkich osób prowadzących 
działalność na własny rachunek oraz ich 
małżonków lub partnerów uznanych na 
mocy prawa krajowego, którzy biorą 
udział w działalności osoby 
samozatrudnionej;

Or. fr

Poprawka 9
Mojca Kleva Kekuš
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę zapewnienia lepszej 
jakości w dziedzinie powszechnego 
zabezpieczenia społecznego oraz 
propagowania ubezpieczenia społecznego 
dla osób prowadzących działalność na 
własny rachunek; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do powiązania praw 
w zakresie zabezpieczenia społecznego i 
ochrony socjalnej z osobą, a nie włączania 
ich do umów o pracę, co umożliwiłoby 
przyzwoitą ochronę socjalną wszystkich 
pracowników, w tym również osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, bez względu na rodzaj zawartej 
umowy lub status zatrudnienia;

1. podkreśla potrzebę zapewnienia lepszej 
jakości w dziedzinie powszechnego 
zabezpieczenia społecznego i 
ubezpieczenia zdrowotnego oraz 
propagowania ubezpieczenia społecznego 
dla osób prowadzących działalność na 
własny rachunek; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do powiązania praw 
w zakresie zabezpieczenia społecznego i 
ochrony socjalnej z osobą, a nie włączania 
ich do umów o pracę, co umożliwiłoby 
przyzwoitą ochronę socjalną wszystkich 
pracowników, w tym również osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, bez względu na rodzaj zawartej 
umowy lub status zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 10
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę zapewnienia lepszej 
jakości w dziedzinie powszechnego 
zabezpieczenia społecznego oraz 
propagowania ubezpieczenia społecznego 
dla osób prowadzących działalność na 
własny rachunek; wzywa Komisję i
państwa członkowskie do powiązania praw 
w zakresie zabezpieczenia społecznego i 
ochrony socjalnej z osobą, a nie włączania 
ich do umów o pracę, co umożliwiłoby 
przyzwoitą ochronę socjalną wszystkich 
pracowników, w tym również osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, bez względu na rodzaj zawartej 

1. podkreśla potrzebę zapewnienia lepszej 
jakości w dziedzinie powszechnego 
zabezpieczenia społecznego oraz 
propagowania ubezpieczenia społecznego 
dla osób prowadzących działalność na 
własny rachunek; wzywa państwa 
członkowskie do powiązania praw w 
zakresie zabezpieczenia społecznego i 
ochrony socjalnej z osobą, a nie włączania 
ich do umów o pracę, co umożliwiłoby 
przyzwoitą ochronę socjalną wszystkich 
pracowników, w tym również osób 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, bez względu na rodzaj zawartej 
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umowy lub status zatrudnienia; umowy lub status zatrudnienia;

Or. fr

Poprawka 11
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla potrzebę zapewnienia lepszej 
jakości w dziedzinie powszechnego
zabezpieczenia społecznego oraz
propagowania ubezpieczenia społecznego 
dla osób prowadzących działalność na 
własny rachunek; wzywa Komisję i
państwa członkowskie do powiązania 
praw w zakresie zabezpieczenia 
społecznego i ochrony socjalnej z osobą, a 
nie włączania ich do umów o pracę, co 
umożliwiłoby przyzwoitą ochronę socjalną 
wszystkich pracowników, w tym również 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek, bez względu na rodzaj zawartej 
umowy lub status zatrudnienia;

1. podkreśla, że wszyscy mają prawo do
zabezpieczenia społecznego, do ochrony w 
chorobie, starości, niepełnosprawności, 
wdowieństwie, bezrobociu i wszystkich
innych sytuacjach, w których brak 
środków do życia lub zdolności do pracy
oraz że państwa członkowskie mają 
obowiązek organizować, koordynować i 
finansować ujednolicony i 
zdecentralizowany system zabezpieczenia 
społecznego, przy udziale związków 
zawodowych, innych organizacji 
reprezentujących pracowników oraz 
stowarzyszeń reprezentujących innych 
beneficjentów;

Or. pt

Poprawka 12
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że dostępne statystyki 
dotyczące zatrudnienia kobiet wskazują, 
że kobiety częściej pracują w niepewnych 
warunkach i są bardziej narażone na 
zwolnienia, oraz że sytuacja ta powoduje, 
że są one w mniejszym stopniu chronione 
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przez systemy zabezpieczenia społecznego;

Or. pt

Poprawka 13
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zadbania o to, aby 
wszyscy pracownicy i wszystkie osoby 
samozatrudnione miały dostęp do 
kształcenia ustawicznego dzięki 
przesunięciu dostępnych aktualnie 
funduszy unijnych i krajowych z 
pracowników zatrudnionych na podstawie 
umów na czas nieokreślony na 
pracowników zatrudnionych na podstawie 
wszelkiego rodzaju umów oraz osoby 
samozatrudnione;

Or. en

Poprawka 14
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że rozbieżność pomiędzy 
kobietami i mężczyznami pod względem 
zatrudnienia w Europie jest nadal bardzo 
duża, a propagowanie samozatrudnienia 
kobiet może odegrać ważną rolę jeżeli 
chodzi o zmniejszanie ubóstwa;

Or. en
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Poprawka 15
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę poprawy systemów 
zabezpieczeń społecznych w niektórych 
państwach członkowskich oraz uczynienia 
ich bardziej przejrzystymi, aby 
wypracować sprawiedliwsze normy 
dotyczące składek dla osób 
samozatrudnionych, szczególnie jeżeli 
chodzi o ciążę i urlop macierzyński;

Or. en

Poprawka 16
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. ostrzega, że cięcia budżetowe i 
prywatyzacje przeprowadzane przez wiele 
państw członkowskich w systemie 
publicznej opieki zdrowotnej niszczą 
publiczne systemy zabezpieczenia 
społecznego i podważają prawa 
pracowników i obywateli w ogóle do 
ochrony socjalnej; ubolewa w 
szczególności nad cięciami w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, 
które uderzają w szczególności w kobiety, 
sprawiając, że badania cytologiczne, 
mammografia i kontrolne badania 
ginekologiczne nie będą już 
przeprowadzane corocznie, lecz rzadziej;

Or. es
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Poprawka 17
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że w szeregu państw 
członkowskich istnieje potrzeba 
przeprowadzenia reformy systemów 
emerytalnych, aby nadążyć za zmianami 
demograficznymi i zmieniającymi się 
rynkami pracy; kładzie nacisk na fakt, że 
reformy muszą być sprawiedliwe 
społecznie oraz wzmacniać mechanizmy 
solidarności i równouprawnienie płci;
podkreśla, że w reformach powinni 
uczestniczyć partnerzy społeczni i 
odpowiednie zainteresowane podmioty, a 
społeczeństwo powinno być o nich 
właściwie informowane;

Or. fr

Poprawka 18
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że starzejące się 
społeczeństwo i niski wskaźnik urodzin w 
UE mogą zagrozić trwałości systemów 
zabezpieczenia społecznego, co z kolei 
będzie miało negatywny wpływ na samą 
gospodarkę;

Or. pt



PE522.771v01-00 12/27 AM\1007655PL.doc

PL

Poprawka 19
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zwłaszcza kobiety 
prowadzące działalność na własny 
rachunek mają trudności z 
indywidualnym dostępem do 
zabezpieczenia społecznego i korzystaniem 
z wynikających zeń praw oraz że trudności 
te mają długofalowe negatywne skutki w 
odniesieniu do nabywania praw w 
zakresie zabezpieczenia społecznego; 
wzywa państwa członkowskie do 
ograniczenia przeszkód administracyjnych 
w dziedzinie dostępu do zabezpieczenia 
społecznego dla osób prowadzących 
działalność na własny rachunek;

2. podkreśla, że na mocy dyrektywy 
2010/41/WE w sprawie stosowania zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn
prowadzących działalność na własny 
rachunek państwa członkowskie powinny 
usunąć wszystkie przeszkody 
uniemożliwiające kobietom i ich 
małżonkom lub partnerom uznanym na 
mocy prawa krajowego korzystanie z 
ochrony socjalnej zgodnie z prawem 
krajowym;

Or. fr

Poprawka 20
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zwłaszcza kobiety 
prowadzące działalność na własny 
rachunek mają trudności z indywidualnym 
dostępem do zabezpieczenia społecznego i 
korzystaniem z wynikających zeń praw 
oraz że trudności te mają długofalowe 
negatywne skutki w odniesieniu do 
nabywania praw w zakresie zabezpieczenia 
społecznego; wzywa państwa 
członkowskie do ograniczenia przeszkód 
administracyjnych w dziedzinie dostępu do 
zabezpieczenia społecznego dla osób 
prowadzących działalność na własny 

2. podkreśla, że zwłaszcza kobiety 
prowadzące działalność na własny 
rachunek mają trudności z indywidualnym 
dostępem do zabezpieczenia społecznego i 
korzystaniem z wynikających zeń praw 
oraz że trudności te mają długofalowe 
negatywne skutki w odniesieniu do 
nabywania praw w zakresie zabezpieczenia 
społecznego; wzywa państwa 
członkowskie do usunięcia przeszkód 
administracyjnych w dziedzinie dostępu do 
zabezpieczenia społecznego dla osób 
prowadzących działalność na własny 
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rachunek; rachunek;

Or. pl

Poprawka 21
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wskazuje, że dłuższy i lepiej płatny 
urlop rodzicielski dzielony między 
mężczyzn a kobiety, zaliczany jako praca 
w pełnym wymiarze godzin do celów 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego, 
może przyczynić się do wzrostu wskaźnika 
narodzin;

Or. pt

Poprawka 22
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że kobiety znacznie częściej 
niż mężczyźni przerywają karierę 
zawodową lub są zatrudnione w 
niepełnym wymiarze godzin, aby zająć się 
dziećmi, starszymi, niesamodzielnymi lub 
chorymi członkami rodziny, co powoduje, 
że wybierają one pracę w niepełnym 
wymiarze godzin lub stanowiska, na 
których wynagrodzenie jest niższe, co ma 
negatywny wpływ na ich świadczenia 
emerytalne i w większym stopniu wystawia 
je na ryzyko ubóstwa; zachęca państwa 
członkowskie do uznania okresów 
przerwania kariery zawodowej za 
efektywne okresy ubezpieczenia 
uprawniające do otrzymania emerytury 
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oraz do jej naliczenia;

Or. fr

Poprawka 23
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że koszty związane z opieką 
nad osobami niesamodzielnymi wywołują 
szereg pytań o wsparcie udzielane przez 
zabezpieczenie społeczne oraz korzyści 
podatkowe oferowane rodzinom, które 
mają na utrzymaniu osoby starsze i 
przestrzega przed środkami podatkowymi, 
stosowanymi w niektórych państwach 
członkowskich, polegającymi na 
wspieraniu rodzin, które umieszczają 
swoich krewnych w domach spokojnej 
starości, i dyskryminującymi rodziny, 
które wolą opiekować się nimi w domu;  

Or. pt

Poprawka 24
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
propagowania i wspierania ubezpieczeń 
grupowych od wypadków w pracy i chorób 
zawodowych; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia osobom 
prowadzącym działalność na własny 
rachunek dostępu do ubezpieczeń i 
programów emerytalnych o charakterze 

skreślony
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zbiorowym lub dostępnych w oparciu o 
zasadę solidarności;

Or. fr

Poprawka 25
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa europejskich partnerów 
społecznych, Komisję i państwa 
członkowskie do przeanalizowania kwestii 
ekonomicznie zależnego 
samozatrudnienia i znalezienia rozwiązań 
praktycznych, szczególnie w sektorach, w 
których działalność transgraniczna 
odgrywa ważną rolę, a także w grupach 
znajdujących się w trudnej sytuacji, takich 
jak osoby wykonujące prace domowe oraz 
pracownicy otrzymujący niskie 
wynagrodzenie;

Or. en

Poprawka 26
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa państwa członkowskie do 
promowania i ułatwiania samoorganizacji 
osób samozatrudnionych, szczególnie 
kobiet, aby poprawić ich zdolności do 
obrony ich wspólnych interesów;

Or. en
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Poprawka 27
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. zachęca partnerów społecznych do 
wymiany wzorcowych praktyk pomiędzy 
związkami i stowarzyszeniami 
zawodowymi w zakresie usług 
świadczonych na rzecz osób 
samozatrudnionych w zakresie walki z 
samozatrudnieniem pozorowanym, a także 
w zakresie łączenia osób pracujących na 
własny rachunek w organizacje;

Or. en

Poprawka 28
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępności niedrogich 
placówek opieki nad dziećmi oraz do 
umożliwienia osobom prowadzącym 
działalność na własny rachunek równego 
dostępu do odpowiednich ulg 
podatkowych lub dodatków socjalnych 
związanych z opieką nad dziećmi;

skreślony

Or. fr

Poprawka 29
Mojca Kleva Kekuš
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępności niedrogich 
placówek opieki nad dziećmi oraz do 
umożliwienia osobom prowadzącym 
działalność na własny rachunek równego 
dostępu do odpowiednich ulg podatkowych 
lub dodatków socjalnych związanych z 
opieką nad dziećmi;

4. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępności niedrogich 
placówek opieki nad dziećmi i placówek 
oświatowych oraz do umożliwienia 
osobom prowadzącym działalność na 
własny rachunek równego dostępu do 
odpowiednich ulg podatkowych lub 
dodatków socjalnych związanych z opieką 
nad dziećmi;

Or. en

Poprawka 30
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępności niedrogich 
placówek opieki nad dziećmi oraz do 
umożliwienia osobom prowadzącym 
działalność na własny rachunek równego 
dostępu do odpowiednich ulg podatkowych 
lub dodatków socjalnych związanych z 
opieką nad dziećmi;

4. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępności niedrogich 
placówek opieki nad dziećmi oraz do 
umożliwienia osobom prowadzącym 
działalność na własny rachunek równego 
dostępu do usług publicznych i
odpowiednich ulg podatkowych lub 
dodatków socjalnych związanych z opieką 
nad dziećmi;

Or. en

Poprawka 31
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępności niedrogich 
placówek opieki nad dziećmi oraz do 
umożliwienia osobom prowadzącym 
działalność na własny rachunek równego
dostępu do odpowiednich ulg podatkowych 
lub dodatków socjalnych związanych z 
opieką nad dziećmi;

4. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępności niedrogich 
placówek opieki nad dziećmi oraz do 
umożliwienia osobom prowadzącym 
działalność na własny rachunek dostępu do 
odpowiednich ulg podatkowych lub 
dodatków socjalnych związanych z opieką 
nad dziećmi;

Or. fr

Poprawka 32
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępności niedrogich
placówek opieki nad dziećmi oraz do 
umożliwienia osobom prowadzącym 
działalność na własny rachunek równego 
dostępu do odpowiednich ulg podatkowych 
lub dodatków socjalnych związanych z 
opieką nad dziećmi;

4. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępności publicznych, 
bezpłatnych i wysokiej jakości placówek 
opieki nad dziećmi oraz do umożliwienia 
osobom prowadzącym działalność na 
własny rachunek równego dostępu do 
odpowiednich ulg podatkowych lub 
dodatków socjalnych związanych z opieką 
nad dziećmi;

Or. pt

Poprawka 33
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do zaproponowania 
ambitnego przeglądu dyrektywy 

skreślony
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2010/41/UE1  w sprawie stosowania 
zasady równego traktowania kobiet i 
mężczyzn prowadzących działalność na 
własny rachunek, aby zagwarantować 
obszerniejsze minimalne prawa w zakresie 
urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego;
__________________
1 Dz.U. L 180 z 15.10.2010, s. 1.

Or. fr

Poprawka 34
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do zaproponowania 
ambitnego przeglądu dyrektywy 
2010/41/UE1 w sprawie stosowania zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, aby zagwarantować 
obszerniejsze minimalne prawa w zakresie 
urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego;

skreślony

__________________
1 Dz.U. L 180 z 15.10.2010, s. 1.

Or. fr

Poprawka 35
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do zaproponowania 
ambitnego przeglądu dyrektywy 

5. wzywa Komisję do zaproponowania 
ambitnego przeglądu dyrektywy 
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2010/41/UE1 w sprawie stosowania zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, aby zagwarantować 
obszerniejsze minimalne prawa w zakresie 
urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego;

2010/41/UE1 w sprawie stosowania zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn 
prowadzących działalność na własny 
rachunek;

__________________ __________________
1 Dz.U. L 180 z 15.10.2010, s. 1. 1 Dz.U. L 180 z 15.10.2010, s. 1.

Or. en

Poprawka 36
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do zaproponowania 
ambitnego przeglądu dyrektywy 
2010/41/UE1 w sprawie stosowania zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, aby zagwarantować 
obszerniejsze minimalne prawa w zakresie 
urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego;

5. wzywa Komisję do zaproponowania 
ambitnego przeglądu dyrektywy 
2010/41/UE w sprawie stosowania zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, aby zagwarantować 
obszerniejsze minimalne prawa w zakresie 
urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego, 
przy czym państwa członkowskie muszą 
zapewnić osobom samozatrudnionym 
prawo do urlopu macierzyńskiego i 
ojcowskiego w ramach zabezpieczenia 
społecznego;

__________________ __________________
1 Dz.U. L 180 z 15.10.2010, s. 1. 1 Dz.U. L 180 z 15.10.2010, s. 1.

Or. pt

Poprawka 37
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do zaproponowania 
ambitnego przeglądu dyrektywy
2010/41/UE1 w sprawie stosowania zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, aby zagwarantować 
obszerniejsze minimalne prawa w zakresie 
urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego;

5. wzywa Komisję do zaproponowania 
ambitnego przeglądu dyrektywy
2010/41/UE1 w sprawie stosowania zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn 
prowadzących działalność na własny 
rachunek, aby zagwarantować 
obszerniejsze minimalne prawa w zakresie 
urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego oraz 
opiekuńczego;

__________________ __________________
1 Dz.U. L 180 z 15.10.2010, s. 1. 1 Dz.U. L 180 z 15.10.2010, s. 1.

Or. en

Poprawka 38
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Radę Unii Europejskiej do 
przyjęcia stanowiska w sprawie przyjętego 
przez Parlament Europejski dotyczącego 
zmiany dyrektywy Rady 92/85/EWG 
w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu poprawy w miejscu 
pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic 
w ciąży, pracownic, które niedawno 
rodziły, i pracownic karmiących piersią;
przypomina, że wniosek przyjęty przez 
Parlament zawiera ważne środki w tej 
dziedzinie oraz zachęty umożliwiające 
wzrost wskaźnika narodzin dzięki 
wspieraniu możliwości godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego mężczyzn i 
kobiet;

Or. pt

                                               
1 Dz.U. L 180 z 15.10.2010, s. 1.
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Poprawka 39
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca się do Rady, aby odblokowała 
przyjęcie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywę Rady 92/85/EWG w sprawie 
wprowadzenia środków służących 
wspieraniu poprawy w miejscu pracy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w 
ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, 
i pracownic karmiących piersią;

Or. es

Poprawka 40
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania łączenia pracy i obowiązków 
rodzinnych poprzez umożliwienie 
zatrudnionym korzystania z zasady 
elastyczności w odniesieniu do godzin i 
miejsca pracy, aby unikać sytuacji, w 
których pracownicy nie mają innej 
możliwości skorzystania z elastycznych 
warunków pracy niż ekonomicznie zależne 
samozatrudnienie;

6. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania łączenia pracy i obowiązków 
rodzinnych poprzez umożliwienie 
zatrudnionym korzystania z zasady 
dobrowolnej elastyczności w odniesieniu 
do godzin i miejsca pracy, aby unikać 
sytuacji, w których pracownicy nie mają 
innej możliwości skorzystania z 
elastycznych warunków pracy niż 
ekonomicznie zależne samozatrudnienie;

Or. es
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Poprawka 41
Astrid Lulling, Mariya Gabriel

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania łączenia pracy i obowiązków 
rodzinnych poprzez umożliwienie 
zatrudnionym korzystania z zasady 
elastyczności w odniesieniu do godzin i 
miejsca pracy, aby unikać sytuacji, w 
których pracownicy nie mają innej 
możliwości skorzystania z elastycznych 
warunków pracy niż ekonomicznie 
zależne samozatrudnienie;

6. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania łączenia pracy i obowiązków 
rodzinnych również osobom 
samozatrudnionym oraz ich małżonkom 
lub partnerom uznanym na mocy prawa
krajowego poprzez przyspieszenie 
zastosowania art. 7 i 8 dyrektywy 
2919/41/WE z dnia 7 lipca 2010 r.;

Or. fr

Poprawka 42
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania łączenia pracy i obowiązków 
rodzinnych poprzez umożliwienie 
zatrudnionym korzystania z zasady 
elastyczności w odniesieniu do godzin i 
miejsca pracy, aby unikać sytuacji, w 
których pracownicy nie mają innej 
możliwości skorzystania z elastycznych 
warunków pracy niż ekonomicznie zależne 
samozatrudnienie;

6. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania łączenia pracy i obowiązków 
rodzinnych poprzez umożliwienie 
zatrudnionym korzystania z zasady 
elastyczności w odniesieniu do godzin i 
miejsca pracy, aby unikać sytuacji, w 
których pracownicy nie mają innej 
możliwości skorzystania z elastycznych 
warunków pracy niż ekonomicznie zależne 
samozatrudnienie, jako że odnotowano, iż 
samozatrudnienie jest coraz częściej 
obserwowanym zjawiskiem w UE;

Or. en
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Poprawka 43
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania łączenia pracy i obowiązków 
rodzinnych poprzez umożliwienie 
zatrudnionym korzystania z zasady 
elastyczności w odniesieniu do godzin i
miejsca pracy, aby unikać sytuacji, w 
których pracownicy nie mają innej 
możliwości skorzystania z elastycznych 
warunków pracy niż ekonomicznie 
zależne samozatrudnienie;

6. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania łączenia pracy i obowiązków 
rodzinnych poprzez umożliwienie 
zatrudnionym korzystania z zasady 
elastyczności w odniesieniu do godzin i 
miejsca pracy;

Or. fr

Poprawka 44
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania łączenia pracy i obowiązków 
rodzinnych poprzez umożliwienie 
zatrudnionym korzystania z zasady 
elastyczności w odniesieniu do godzin i 
miejsca pracy, aby unikać sytuacji, w 
których pracownicy nie mają innej 
możliwości skorzystania z elastycznych 
warunków pracy niż ekonomicznie zależne 
samozatrudnienie;

6. wzywa państwa członkowskie do
zmniejszenia liczby godzin pracy i
ułatwiania łączenia pracy i obowiązków 
rodzinnych poprzez umożliwienie 
zatrudnionym na ich wniosek korzystania 
z zasady elastyczności w odniesieniu do 
godzin i miejsca pracy, aby unikać 
sytuacji, w których pracownicy nie mają 
innej możliwości skorzystania z 
elastycznych warunków pracy niż 
ekonomicznie zależne samozatrudnienie;

Or. pt
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Poprawka 45
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania łączenia pracy i obowiązków 
rodzinnych poprzez umożliwienie 
zatrudnionym korzystania z zasady 
elastyczności w odniesieniu do godzin i 
miejsca pracy, aby unikać sytuacji, w 
których pracownicy nie mają innej 
możliwości skorzystania z elastycznych 
warunków pracy niż ekonomicznie zależne 
samozatrudnienie;

6. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania łączenia pracy i obowiązków 
rodzinnych poprzez umożliwienie 
zatrudnionym korzystania z zasady 
elastyczności w odniesieniu do godzin i 
miejsca pracy, aby unikać sytuacji, w 
których pracownicy nie mają innej 
możliwości skorzystania z elastycznych 
warunków pracy niż ekonomicznie zależne
lub przymusowe samozatrudnienie;

Or. en

Poprawka 46
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia środków umożliwiających 
elastyczną organizację czasu pracy 
mężczyzn i kobiet poprzez wspieranie 
elastycznych godzin pracy, telepracy oraz 
pracy w niepełnym wymiarze godzin, aby 
umożliwić opiekę nad dziećmi i osobami 
niesamodzielnymi nie wywierając przy 
tym negatywnego wpływu na świadczenia 
socjalne pracowników;

Or. pt

Poprawka 47
Inês Cristina Zuber
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia prawodawstwa mającego 
na celu zwalczanie fałszywego 
samozatrudnienia, czyli pracowników, 
którzy świadczą usługi, lecz zajmują stałe 
miejsca pracy, co jest formą niepewnego 
zatrudnienia, która dotyczy szczególnie 
kobiet;

Or. pt

Poprawka 48
Kent Johansson

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla potrzebę zapewnienia 
możliwości kształcenia ustawicznego oraz 
przekwalifikowania zawodowego 
pracowników, osób samozatrudnionych 
oraz osób zamierzających przejść z 
zatrudnienia stałego na prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej; wzywa 
on w związku z tym państwa członkowskie, 
aby usuwały przeszkody na drodze do 
dalszego szkolenia i przekwalifikowania 
zawodowego, a także wspierały możliwości 
kształcenia ustawicznego dla wszystkich;

Or. sv

Poprawka 49
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania kobietom samotnym i 
lesbijkom dostępu do leczenia 
niepłodności oraz do rozrodu 
wspomaganego medycznie;

Or. es

Poprawka 50
Regina Bastos

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się do państw członkowskich, 
by opracowały socjalne strategie 
polityczne, a także zapewniły usługi 
socjalne umożliwiające opiekę nad 
dziećmi, osobami starszymi oraz innymi 
osobami pozostającymi na utrzymaniu, 
aby pozwolić kobietom i mężczyznom 
wykonywać działalność zawodową, jeżeli 
taka będzie ich wola;

Or. fr


