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Poprawka1
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że istnieje ponad 
dwukrotnie większe prawdopodobieństwo, 
że to kobiety, a nie mężczyźni, będą 
gospodarczo nieaktywne, pomimo że są 
większością, jeżeli chodzi o kwalifikacje 
zdobyte w ramach kształcenia wyższego, 
oraz mając na uwadze, że bardzo często 
uzasadniają one tę nieaktywność 
przyczynami osobistymi lub rodzinnymi;

B. mając na uwadze, że kobiety są więcej 
niż dwa razy częściej nieaktywne niż 
mężczyźni (21,0% kobiet w krajach UE-
28 w porównaniu z 8,4% mężczyzn)1,
mimo iż stanowią większość populacji z 
kwalifikacjami zdobytymi w ramach 
kształcenia wyższego, oraz mając na 
uwadze, że bardzo często uzasadniają one 
tę nieaktywność przyczynami osobistymi 
lub rodzinnymi (w 21% przypadków, 
podczas gdy tylko 0,5% mężczyzn podaje 
rodzinę za przyczynę);
__________________
1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_
explained/index.php/Unemployment_stati
stics.

Or. en

Poprawka2
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że kobietom grozi 
ubóstwo w większym stopniu niż 
mężczyznom oraz że więcej kobiet niż 
mężczyzn jest zatrudnionych na 
niepewnych warunkach, w szczególności 
na obszarach wiejskich;

C. mając na uwadze, że kobietom grozi 
ubóstwo w większym stopniu niż 
mężczyznom oraz że więcej kobiet niż 
mężczyzn jest zatrudnionych na 
niepewnych warunkach, w szczególności 
na obszarach wiejskich; zauważając 
rozwój niepewnej sytuacji kobiet na 
obszarach miejskich, szczególnie z 
powodu kryzysu gospodarczego i 
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finansowego;

Or. fr

Poprawka 3
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że chociaż z oceny 
programów polityki spójności za okres 
2007-2013 wynika, że państwa 
członkowskie ogólnie są dobrze 
poinformowane o wymogach w zakresie 
równości kobiet i mężczyzn, jakie należy 
spełniać przy opracowywaniu takich
programów, lecz oceny te pokazują też, że 
równość kobiet i mężczyzn wcale nie jest 
skutecznie uwzględniana w tych 
programach;

D. mając na uwadze, że chociaż z 
oceny programów polityki spójności 
2007–2013 współfinasowanych przez 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i Fundusz 
Spójności wynika, że państwa 
członkowskie ogólnie są dobrze 
poinformowane o wymogach w 
zakresie równości kobiet i mężczyzn, 
jakie należy spełniać przy 
opracowywaniu takich 
programów(70%)1, sprawozdania
pokazują też, że równość kobiet i 
mężczyzn jest mało skutecznie 
uwzględniana w tych programach 
(mniej niż 8%) poprzez jasne 
określenie problemów lub ilościowych 
celów;

__________________
1

http://ec.europa.eu/regional_policy/source
s/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-
inception-report.pdf.

Or. en

Poprawka 4
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Motyw D
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Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że chociaż z oceny 
programów polityki spójności za okres 
2007-2013 wynika, że państwa 
członkowskie ogólnie są dobrze 
poinformowane o wymogach w zakresie 
równości kobiet i mężczyzn, jakie należy 
spełniać przy opracowywaniu takich 
programów, lecz oceny te pokazują też, że 
równość kobiet i mężczyzn wcale nie jest 
skutecznie uwzględniana w tych 
programach;

D. mając na uwadze, że chociaż z oceny 
programów polityki spójności za okres 
2007–2013 wynika, że państwa 
członkowskie ogólnie są dobrze 
poinformowane o wymogach w zakresie 
równości kobiet i mężczyzn, jakie należy 
spełniać przy opracowywaniu takich 
programów, lecz oceny te pokazują też, że 
równość kobiet i mężczyzn wcale nie jest 
skutecznie uwzględniana w tych 
programach; mając na uwadze, że 
wsparcie finansowe dla promowania 
równości mężczyzn i kobiet maleje;

Or. en

Poprawka 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie, aby w 
kontekście polityki spójności opracowały 
programy i działania mające na celu 
promowanie takiej samej niezależności 
gospodarczej kobiet, jak i mężczyzn 
poprzez wyrównanie ich udziału w rynku 
pracy oraz rozwiązanie uporczywego 
problemu różnic w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn;

1. wzywa państwa członkowskie, aby w 
kontekście polityki spójności opracowały 
programy i działania mające na celu 
promowanie takiej samej niezależności 
gospodarczej kobiet, jak i mężczyzn 
poprzez wyrównanie ich udziału w rynku 
pracy oraz rozwiązanie uporczywego 
problemu różnic w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn; wzywa państwa 
członkowskie, władze regionalne i lokalne 
do podjęcia konkretnych działań 
mających na celu podniesienie wartości 
potencjału kobiet istotnego dla odrodzenia
się wzrostu gospodarczego;

Or. fr
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Poprawka 6
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie, aby w 
kontekście polityki spójności opracowały 
programy i działania mające na celu 
promowanie takiej samej niezależności 
gospodarczej kobiet, jak i mężczyzn 
poprzez wyrównanie ich udziału w rynku 
pracy oraz rozwiązanie uporczywego 
problemu różnic w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn;

1. wzywa państwa członkowskie, aby w 
kontekście polityki spójności opracowały 
programy i działania mające na celu 
promowanie takiej samej niezależności 
gospodarczej kobiet, jak i mężczyzn 
poprzez wyrównanie ich udziału w rynku 
pracy i w przygotowaniu zawodowym oraz 
poprzez rozwiązanie uporczywego 
problemu różnic w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn;

Or. ro

Poprawka 7
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie, aby w 
kontekście polityki spójności opracowały 
programy i działania mające na celu 
promowanie takiej samej niezależności 
gospodarczej kobiet, jak i mężczyzn 
poprzez wyrównanie ich udziału w rynku 
pracy oraz rozwiązanie uporczywego 
problemu różnic w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn;

1. wzywa państwa członkowskie, aby w 
kontekście polityki spójności opracowały 
programy i działania mające na celu 
promowanie takiej samej niezależności 
gospodarczej kobiet, jak i mężczyzn 
poprzez wyrównanie ich udziału w rynku 
pracy oraz rozwiązanie uporczywego 
problemu różnic w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn i tym samym różnic w 
emeryturach kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka8
Angelika Werthmann
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie, aby w 
kontekście polityki spójności opracowały 
programy i działania mające na celu 
promowanie takiej samej niezależności 
gospodarczej kobiet, jak i mężczyzn 
poprzez wyrównanie ich udziału w rynku 
pracy oraz rozwiązanie uporczywego 
problemu różnic w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn;

1. wzywa państwa członkowskie, aby w 
kontekście polityki spójności opracowały 
programy i działania mające na celu 
promowanie takiej samej niezależności 
gospodarczej kobiet, jak i mężczyzn 
poprzez wyrównanie udziału kobiet w 
rynku pracy oraz najszybsze rozwiązanie 
uporczywego problemu różnic w 
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn;

Or. de

Poprawka 9
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie, aby w 
kontekście polityki spójności opracowały 
programy i działania mające na celu 
promowanie takiej samej niezależności 
gospodarczej kobiet, jak i mężczyzn 
poprzez wyrównanie ich udziału w rynku 
pracy oraz rozwiązanie uporczywego 
problemu różnic w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn;

1. wzywa państwa członkowskie, aby w 
kontekście polityki spójności opracowały 
programy i działania mające na celu 
promowanie takiej samej niezależności 
gospodarczej kobiet, jak i mężczyzn 
poprzez wyrównanie ich udziału w rynku 
pracy oraz zwalczanie istotnych różnic w 
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 10
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. wzywa państwa członkowskie, aby w 
kontekście polityki spójności opracowały 
programy i działania mające na celu 
promowanie takiej samej niezależności 
gospodarczej kobiet, jak i mężczyzn 
poprzez wyrównanie ich udziału w rynku 
pracy oraz rozwiązanie uporczywego 
problemu różnic w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn;

1. zachęca państwa członkowskie, aby w 
kontekście polityki spójności opracowały 
programy i działania mające na celu 
promowanie takiej samej niezależności 
gospodarczej kobiet, jak i mężczyzn 
poprzez wyrównanie ich udziału w rynku 
pracy oraz rozwiązanie uporczywego 
problemu różnic w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 11
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci przy 
programowaniu polityki spójności w celu 
analizowania nie tylko programów, które 
są szczególnie skierowane do kobiet, lecz
również do przeanalizowania wszystkich 
rządowych programów i strategii 
politycznych, ich wpływu na przyznawanie 
środków oraz ich wkładu w równość 
mężczyzn i kobiet;

Or. en

Poprawka 12
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie, aby 
zwróciły uwagę na opóźnione skutki, jakie 
może mieć dla kobiet konsolidacja 
budżetowa oraz na to, jak zmniejszyć te 
skutki do minimum za pomocą skutecznej 
realizacji polityki spójności;

2. zachęca państwa członkowskie, aby 
zwróciły uwagę na opóźnione skutki, jakie 
może mieć dla kobiet konsolidacja 
budżetowa oraz na to, jak zmniejszyć te 
skutki do minimum za pomocą skutecznej 
realizacji polityki spójności;

Or. en

Poprawka 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
opracowania innowacyjnych środków i 
programów skierowanych w szczególności 
do najbardziej narażonych grup kobiet z 
myślą o przeciwdziałaniu feminizacji 
ubóstwa oraz promowaniu włączenia 
społecznego;

3. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
opracowania innowacyjnych środków i 
programów skierowanych w szczególności 
do najbardziej narażonych grup kobiet z 
myślą o przeciwdziałaniu feminizacji 
ubóstwa oraz promowaniu włączenia 
społecznego; tym samym wzywa do 
zebrania przed wprowadzeniem 
programów i działań danych dotyczących 
kobiet w celu ukierunkowanego i 
skutecznego reagowania na potrzeby 
kobiet;

Or. fr

Poprawka 14
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie oraz 3. wzywa państwa członkowskie oraz 
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władze regionalne i lokalne do 
opracowania innowacyjnych środków i 
programów skierowanych w szczególności 
do najbardziej narażonych grup kobiet z 
myślą o przeciwdziałaniu feminizacji 
ubóstwa oraz promowaniu włączenia 
społecznego; 

władze regionalne i lokalne, aby w 
kontekście polityki spójności opracowały 
innowacyjne środki i programy 
skierowane szczególnie do najbardziej 
narażonych grup kobiet – kobiet 
niepełnosprawnych, samotnych matek, 
kobiet z rodzinami wielodzietnymi, 
imigrantek, kobiet, które padły ofiarą
przemocy ze względu na płeć, kobiet z 
niskim wykształceniem itd. – mające na 
celu przeciwdziałanie feminizacji ubóstwa 
oraz promowanie włączenia społecznego;

Or. en

Poprawka 15
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
opracowania innowacyjnych środków i 
programów skierowanych w szczególności 
do najbardziej narażonych grup kobiet z 
myślą o przeciwdziałaniu feminizacji 
ubóstwa oraz promowaniu włączenia 
społecznego;

3. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
opracowania innowacyjnych środków i 
programów skierowanych w szczególności 
do najbardziej narażonych grup kobiet, w 
tym kobiet, które są narażone na 
dyskryminację z wielu przyczyn i 
dyskryminację krzyżową, z myślą o 
przeciwdziałaniu feminizacji ubóstwa oraz 
promowaniu włączenia społecznego;

Or. en

Poprawka 16
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie oraz 3. wzywa państwa członkowskie oraz 
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władze regionalne i lokalne do 
opracowania innowacyjnych środków i 
programów skierowanych w szczególności 
do najbardziej narażonych grup kobiet z 
myślą o przeciwdziałaniu feminizacji 
ubóstwa oraz promowaniu włączenia 
społecznego;

władze regionalne i lokalne do 
opracowania innowacyjnych środków i 
programów skierowanych w szczególności 
do najbardziej defaworyzowanych grup 
kobiet z myślą o przeciwdziałaniu 
feminizacji ubóstwa oraz promowaniu 
włączenia społecznego;

Or. en

Poprawka 17
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
opracowania innowacyjnych środków i 
programów skierowanych w szczególności 
do najbardziej narażonych grup kobiet z 
myślą o przeciwdziałaniu feminizacji 
ubóstwa oraz promowaniu włączenia 
społecznego;

3. zachęca państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
opracowania innowacyjnych środków i 
programów skierowanych w szczególności 
do najbardziej narażonych grup kobiet z 
myślą o przeciwdziałaniu feminizacji 
ubóstwa oraz promowaniu włączenia 
społecznego;

Or. en

Poprawka 18
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, aby we współpracy z 
Europejskim Instytutem ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn nadal ulepszała 
systemy sprawozdawczości państw 
członkowskich tak, aby umożliwić ocenę 
postępów w zakresie równości kobiet i 
mężczyzn, osiąganych dzięki wsparciu 
udzielanemu w ramach polityki spojności;

4. wzywa Komisję, aby we współpracy z 
Europejskim Instytutem ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn nadal ulepszała 
systemy sprawozdawczości państw 
członkowskich tak, aby umożliwić ocenę 
postępów w zakresie równości kobiet i 
mężczyzn, osiąganych dzięki wsparciu 
udzielanemu w ramach polityki spójności;
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podkreśla, iż dane na temat realizacji 
celów w zakresie równości kobiet i 
mężczyzn poprzez programy polityki 
spójności powinny być podzielone według 
płci;

Or. en

Poprawka 19
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, aby we współpracy z 
Europejskim Instytutem ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn nadal ulepszała 
systemy sprawozdawczości państw 
członkowskich tak, aby umożliwić ocenę 
postępów w zakresie równości kobiet i 
mężczyzn, osiąganych dzięki wsparciu 
udzielanemu w ramach polityki spojności;

4. wzywa Komisję, aby we współpracy z 
Europejskim Instytutem ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn nadal ulepszała 
systemy sprawozdawczości państw 
członkowskich tak, aby umożliwić w 
rzeczy samej ocenę postępów w zakresie 
równości kobiet i mężczyzn, osiąganych 
dzięki wsparciu udzielanemu w ramach 
polityki spójności; a jeśli osiąganych, to w 
jakim stopniu;

Or. de

Poprawka 20
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, aby we współpracy z 
Europejskim Instytutem ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn nadal ulepszała 
systemy sprawozdawczości państw 
członkowskich tak, aby umożliwić ocenę 
postępów w zakresie równości kobiet i 
mężczyzn, osiąganych dzięki wsparciu 
udzielanemu w ramach polityki spojności;

4. wzywa Komisję, aby we współpracy z 
Europejskim Instytutem ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn nadal ulepszała 
systemy sprawozdawczości państw 
członkowskich poprzez wprowadzenie i 
używanie wskaźników, żeby umożliwić 
ocenę postępów w zakresie równości 
kobiet i mężczyzn, osiąganych dzięki 
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wsparciu udzielanemu w ramach polityki 
spójności; 

Or. en

Poprawka 21
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, aby we współpracy z 
Europejskim Instytutem ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn nadal ulepszała
systemy sprawozdawczości państw 
członkowskich tak, aby umożliwić ocenę 
postępów w zakresie równości kobiet i 
mężczyzn, osiąganych dzięki wsparciu 
udzielanemu w ramach polityki spojności;

4. wzywa Komisję, aby we współpracy z 
Europejskim Instytutem ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn zachęcała państwa 
członkowskie do ulepszania systemów
sprawozdawczości tak, aby umożliwić 
ocenę postępów w zakresie równości 
kobiet i mężczyzn, osiąganych dzięki 
wsparciu udzielanemu w ramach polityki 
spójności;

Or. en

Poprawka 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ogólnego zbadania 
wpływu polityki spójności i w 
szczególności funduszy strukturalnych na 
sytuację kobiet, aby wyciągnąć z nich 
adekwatne wnioski i efektywnie 
wykorzystać programy na okres 2014–
2020; 

Or. fr
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Poprawka 23
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
aktywniejszego korzystania z wszystkich 
dostępnych funduszy unijnych do 
finansowania przyjaznych rodzinie, 
wysokiej jakości, przystępnych finansowo i 
łatwo dostępnych placówek opieki, które 
umożliwią lepsze godzenie życia 
zawodowego z życiem rodzinnym.

5. wzywa państwa członkowskie do 
aktywniejszego korzystania z wszystkich 
dostępnych funduszy unijnych do 
finansowania przyjaznych rodzinie, 
wysokiej jakości, przystępnych finansowo i 
łatwo dostępnych placówek opieki, a także 
innych struktur społecznych. Przypomina 
z tego tytułu znaczenie godzenia życia 
zawodowego i życia rodzinnego w 
kontekście równości szans, walki z 
ubóstwem i wykluczenia społecznego;

Or. fr

Poprawka 24
Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
aktywniejszego korzystania z wszystkich
dostępnych funduszy unijnych do 
finansowania przyjaznych rodzinie,
wysokiej jakości, przystępnych finansowo i 
łatwo dostępnych placówek opieki, które 
umożliwią lepsze godzenie życia 
zawodowego z życiem rodzinnym.

5. wzywa państwa członkowskie do 
aktywniejszej realizacji celów budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci we 
wszystkich obszarach polityki, w 
szczególności w strategiach politycznych, 
które promują wysokiej jakości, 
przystępne finansowo i łatwo dostępne
placówki opieki, które umożliwią lepszą 
równowagę pomiędzy pracą a życiem.

Or. en

Poprawka 25
Angelika Werthmann
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
aktywniejszego korzystania z wszystkich 
dostępnych funduszy unijnych do 
finansowania przyjaznych rodzinie, 
wysokiej jakości, przystępnych finansowo i 
łatwo dostępnych placówek opieki, które 
umożliwią lepsze godzenie życia 
zawodowego z życiem rodzinnym.

5. wzywa państwa członkowskie do 
aktywniejszego korzystania z wszystkich 
dostępnych funduszy unijnych do 
finansowania równouprawnienia kobiet,
przyjaznych rodzinie, wysokiej jakości, 
przystępnych finansowo i łatwo 
dostępnych placówek opieki, które 
umożliwią lepsze godzenie życia 
zawodowego z życiem rodzinnym.

Or. de

Poprawka 26
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
aktywniejszego korzystania z wszystkich 
dostępnych funduszy unijnych do 
finansowania przyjaznych rodzinie, 
wysokiej jakości, przystępnych finansowo i 
łatwo dostępnych placówek opieki, które 
umożliwią lepsze godzenie życia 
zawodowego z życiem rodzinnym.

5. wzywa państwa członkowskie do 
aktywniejszego korzystania z wszystkich 
istniejących dostępnych funduszy unijnych 
do finansowania przyjaznych rodzinie, 
wysokiej jakości, przystępnych finansowo i 
łatwo dostępnych placówek opieki, które 
umożliwią lepsze godzenie życia 
zawodowego z życiem rodzinnym.

Or. en

Poprawka 27
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi 
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na sektor przedsiębiorstw kulturalnych i 
kreatywnych, które przyczyniają się do 
realizacji celów strategii „Europa 2020”, 
w szczególności do tworzenia miejsc 
pracy; podkreśla zasadniczy wpływ tych 
przedsiębiorstw na rozwój regionów i 
miast; wzywa do trwałego promowania 
kształcenia ustawicznego i 
ukierunkowanego dla kobiet w tych 
sektorach i do efektywnego promowania 
wykorzystania ich umiejętności, a także do 
tworzenia nowych możliwości 
zatrudnienia.

Or. fr

Poprawka 28
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie, aby 
znalazły rozwiązania przyczyniające się do 
zmniejszenia bezrobocia wśród kobiet, aby 
uniknąć ich nadmiernej mobilności 
zawodowej, z bezpośrednim negatywnym 
wpływem na dzieci.

Or. ro

Poprawka 29
Mojca Kleva Kekuš

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do promowania 
pomiędzy państwami członkowskimi 
wymiany najlepszych praktyk odnośnie do 
uwzględniania aspektu płci w programach 
polityki spójności.

Or. en
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