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Poprawka 1
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że gospodarka 
światowa stoi w obliczu najpoważniejszej 
recesji od czasów wielkiego kryzysu, 
której konsekwencje odczuwalne są na 
całym terytorium UE, a także poza nią;
mając na uwadze, że kryzys gospodarczy 
i finansowych w Europie wywiera
szczególnie szkodliwy wpływ na kobiety, 
której to kwestii Rada, Komisja i państwa 
członkowskie dotąd nie poświęciły uwagi, 
na jaką zasługuje,

A. mając na uwadze, że gospodarka 
światowa stoi w obliczu najpoważniejszej 
recesji od czasów wielkiego kryzysu, 
której konsekwencje finansowe, 
gospodarcze i socjalne odczuwalne są na 
całym terytorium UE, a także poza nią,
oraz że istnieje ryzyko szczególnie 
szkodliwego wpływu na kobiety; 

Or. fr

Poprawka 2
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że gospodarka 
światowa stoi w obliczu najpoważniejszej 
recesji od czasów wielkiego kryzysu, 
której konsekwencje odczuwalne są na 
całym terytorium UE, a także poza nią; 
mając na uwadze, że kryzys gospodarczy 
i finansowych w Europie wywiera 
szczególnie szkodliwy wpływ na kobiety, 
której to kwestii Rada, Komisja i państwa 
członkowskie dotąd nie poświęciły uwagi, 
na jaką zasługuje,

A. mając na uwadze, że gospodarka 
światowa stoi w obliczu najpoważniejszej 
recesji od czasów wielkiego kryzysu, 
której konsekwencje socjalne odczuwalne 
są na całym terytorium UE, a także poza 
nią; mając na uwadze, że kryzys 
gospodarczy i finansowy w Europie 
wywiera szczególnie szkodliwy wpływ na 
kobiety, które są bardziej narażone na 
nietrwałość zatrudnienia, zwolnienia i 
w mniejszym stopniu objęte są systemem 
ochrony socjalnej, oraz że Rada, Komisja 
i państwa członkowskie nie poświęciły 
dotąd tej kwestii uwagi, na jaką zasługuje,

Or. pt
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Poprawka 3
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że dużą uwagę 
skupia się na zdominowanym przez 
mężczyzn przemyśle budowlanym 
i samochodowym, zaś znacznie mniejszą 
na sektorach równie silnie dotkniętych 
kryzysem, jak sprzedaż detaliczna, usługi 
i turystyka; mając na uwadze, że sprawą 
pilną jest zajęcie się wymiarem płciowym 
wpływu kryzysu gospodarczego 
i socjalnego oraz znalezienie rozwiązania
w krajowych i europejskich planach 
naprawy,

B. mając na uwadze, że sprawą pilną jest 
zajęcie się wymiarem płciowym 
w krajowych i europejskich planach 
naprawy,

Or. fr

Poprawka 4
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że dużą uwagę 
skupia się na zdominowanym przez 
mężczyzn przemyśle budowlanym 
i samochodowym, zaś znacznie mniejszą 
na sektorach równie silnie dotkniętych 
kryzysem, jak sprzedaż detaliczna, usługi 
i turystyka; mając na uwadze, że sprawą 
pilną jest zajęcie się wymiarem płciowym 
wpływu kryzysu gospodarczego 
i socjalnego oraz znalezienie rozwiązania 
w krajowych i europejskich planach 
naprawy,

B. mając na uwadze, że sprawą pilną jest 
zajęcie się wymiarem płciowym wpływu 
kryzysu gospodarczego i socjalnego oraz 
znalezienie rozwiązania w krajowych 
i europejskich planach naprawy,

Or. it
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Poprawka 5
Edit Bauer

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że dużą uwagę 
skupia się na zdominowanym przez 
mężczyzn przemyśle budowlanym 
i samochodowym, zaś znacznie 
mniejszą na sektorach równie silnie 
dotkniętych kryzysem, jak sprzedaż 
detaliczna, usługi i turystyka; mając na 
uwadze, że sprawą pilną jest zajęcie się
wymiarem płciowym wpływu kryzysu 
gospodarczego i socjalnego oraz 
znalezienie rozwiązania w krajowych 
i europejskich planach naprawy,

B. mając na uwadze, że pierwsza fala 
kryzysu, która dotyczyła przeważnie 
mężczyzn, uderzyła głównie 
w zdominowany przez mężczyzn sektor 
finansowy, a także przemysł 
budowlany i samochodowy, w związku 
z czym skupiła na sobie więcej uwagi, 
jednak druga fala kryzysu równie 
silnie dotknęła branże zdominowane 
przez kobiety, takie jak sprzedaż 
detaliczna, usługi i turystyka; należy 
się zatem zająć wymiarem płciowym 
wpływu kryzysu gospodarczego 
i socjalnego oraz znalezieniem
rozwiązania w krajowych 
i europejskich planach naprawy,

Or. en

Poprawka 6
Mariya Nedelcheva

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że dużą uwagę skupia 
się na zdominowanym przez mężczyzn 
przemyśle budowlanym i samochodowym, 
zaś znacznie mniejszą na sektorach równie 
silnie dotkniętych kryzysem, jak sprzedaż 
detaliczna, usługi i turystyka; mając na 
uwadze, że sprawą pilną jest zajęcie się 
wymiarem płciowym wpływu kryzysu 
gospodarczego i socjalnego oraz 
znalezienie rozwiązania w krajowych 
i europejskich planach naprawy,

B. mając na uwadze, że dużą uwagę skupia 
się na zdominowanym przez mężczyzn 
przemyśle budowlanym i samochodowym, 
zaś znacznie mniejszą na sektorach równie 
silnie dotkniętych kryzysem, jak cały
sektor usług; mając na uwadze, że sprawą 
pilną jest zajęcie się wymiarem płciowym 
wpływu kryzysu gospodarczego 
i socjalnego oraz znalezienie rozwiązania 
w krajowych i europejskich planach 
naprawy,
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Or. fr

Poprawka 7
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że dużą uwagę 
skupia się na zdominowanym przez 
mężczyzn przemyśle budowlanym 
i samochodowym, zaś znacznie 
mniejszą na sektorach równie silnie 
dotkniętych kryzysem, jak sprzedaż 
detaliczna, usługi i turystyka; mając na 
uwadze, że sprawą pilną jest zajęcie się 
wymiarem płciowym wpływu kryzysu 
gospodarczego i socjalnego oraz 
znalezienie rozwiązania w krajowych 
i europejskich planach naprawy,

B. mając na uwadze, że dużą uwagę 
skupia się na zdominowanym przez 
mężczyzn przemyśle budowlanym 
i samochodowym, zaś znacznie 
mniejszą na sektorach równie silnie 
dotkniętych kryzysem, jak sprzedaż 
detaliczna, usługi i turystyka; mając na 
uwadze, że sprawą pilną jest zajęcie się 
wymiarem płciowym wpływu kryzysu 
gospodarczego i socjalnego zarówno 
na mężczyzn, jak i na kobiety oraz 
znalezienie rozwiązania w krajowych 
i europejskich planach naprawy,

Or. en

Poprawka 8
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że kryzys może 
jeszcze bardziej pogłębić segregację 
sektorową i zawodową między kobietami 
a mężczyznami, która nie zmniejsza się, 
a wręcz rośnie w niektórych państwach,

Or. es

Poprawka 9
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ekonomiści 
głównego nurtu zwracają uwagę, że 
zapaść kredytowa, która zapoczątkowała 
recesję, była katastrofą spowodowaną 
działalnością mężczyzn; mając na uwadze, 
że reakcje na kryzys na szczeblu 
państwowym i międzynarodowym –
z których żadna nie uwzględniała 
aspektów płci – także w przeważającej 
mierze były wynikiem decyzji 
podejmowanych przez mężczyzn; mając 
na uwadze, że ważne jest pełne włączenie 
kobiet w proces decyzyjny w sferze 
politycznej, gospodarczej i finansowej,

skreślony

Or. fr

Poprawka 10
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ekonomiści 
głównego nurtu zwracają uwagę, że 
zapaść kredytowa, która zapoczątkowała 
recesję, była katastrofą spowodowaną 
działalnością mężczyzn; mając na uwadze, 
że reakcje na kryzys na szczeblu 
państwowym i międzynarodowym –
z których żadna nie uwzględniała 
aspektów płci – także w przeważającej
mierze były wynikiem decyzji 
podejmowanych przez mężczyzn; mając na 
uwadze, że ważne jest pełne włączenie 
kobiet w proces decyzyjny w sferze 
politycznej, gospodarczej i finansowej,

C. mając na uwadze, że ważne jest pełne 
włączenie kobiet w proces decyzyjny 
w sferze politycznej, gospodarczej 
i finansowej,

Or. en
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Poprawka 11
Edit Bauer

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ekonomiści 
głównego nurtu zwracają uwagę, że 
zapaść kredytowa, która zapoczątkowała 
recesję, była katastrofą spowodowaną 
działalnością mężczyzn; mając na uwadze, 
że reakcje na kryzys na szczeblu 
państwowym i międzynarodowym –
z których żadna nie uwzględniała 
aspektów płci – także w przeważającej 
mierze były wynikiem decyzji 
podejmowanych przez mężczyzn; mając na 
uwadze, że ważne jest pełne włączenie 
kobiet w proces decyzyjny w sferze 
politycznej, gospodarczej i finansowej,

C. mając na uwadze, że ważne jest 
pełne włączenie kobiet 
w wypracowanie reakcji na recesję na 
szczeblu krajowym 
i międzynarodowym oraz zapewnienie 
ich udziału w procesie decyzyjnym
w sferze politycznej, gospodarczej 
i finansowej,

Or. en

Poprawka 12
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. na uwadze, że ekonomiści głównego 
nurtu zwracają uwagę, że zapaść
kredytowa, która zapoczątkowała recesję, 
była katastrofą spowodowaną 
działalnością mężczyzn; mając na uwadze, 
że reakcje na kryzys na szczeblu 
państwowym i międzynarodowym –
z których żadna nie uwzględniała aspektów 
płci – także w przeważającej mierze były 
wynikiem decyzji podejmowanych przez 
mężczyzn; mając na uwadze, że ważne jest 
pełne włączenie kobiet w proces decyzyjny 
w sferze politycznej, gospodarczej 

C. mając na uwadze, że pod względem 
reakcji na kryzys na szczeblu państwowym 
i międzynarodowym – z których żadna nie 
uwzględniała w sposób szczególny
aspektów płci – kobiety nie są w ogóle 
włączane w proces decyzyjny w sferze 
politycznej, gospodarczej i finansowej,
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i finansowej,

Or. it

Poprawka 13
Mariya Nedelcheva

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ekonomiści 
głównego nurtu zwracają uwagę, że 
zapaść kredytowa, która zapoczątkowała 
recesję, była katastrofą spowodowaną 
działalnością mężczyzn; mając na uwadze, 
że reakcje na kryzys na szczeblu 
państwowym i międzynarodowym –
z których żadna nie uwzględniała
aspektów płci – także w przeważającej 
mierze były wynikiem decyzji 
podejmowanych przez mężczyzn; mając na 
uwadze, że ważne jest pełne włączenie 
kobiet w proces decyzyjny w sferze 
politycznej, gospodarczej i finansowej,

C. mając na uwadze, że reakcje na kryzys 
na szczeblu państwowym 
i międzynarodowym nie uwzględniły 
w sposób wystarczający aspektów płci;
mając na uwadze, że ważne jest pełne 
włączenie kobiet w proces decyzyjny 
w sferze politycznej, gospodarczej 
i finansowej,

Or. fr

Poprawka 14
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ekonomiści 
głównego nurtu zwracają uwagę, że 
zapaść kredytowa, która zapoczątkowała 
recesję, była katastrofą spowodowaną 
działalnością mężczyzn; mając na uwadze, 
że reakcje na kryzys na szczeblu 
państwowym i międzynarodowym –
z których żadna nie uwzględniała 
aspektów płci – także w przeważającej 
mierze były wynikiem decyzji 
podejmowanych przez mężczyzn; mając na 

C. mając na uwadze, że reakcje na kryzys 
na szczeblu państwowym 
i międzynarodowym nie uwzględniały 
w wystarczającym stopniu wymiaru płci; 
mając na uwadze, że ważne jest pełne 
włączenie kobiet w proces decyzyjny 
w sferze politycznej, gospodarczej 
i finansowej,
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uwadze, że ważne jest pełne włączenie 
kobiet w proces decyzyjny w sferze 
politycznej, gospodarczej i finansowej,

Or. en

Poprawka 15
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ekonomiści 
głównego nurtu zwracają uwagę, że zapaść 
kredytowa, która zapoczątkowała recesję, 
była katastrofą spowodowaną działalnością 
mężczyzn; mając na uwadze, że reakcje na 
kryzys na szczeblu państwowym 
i międzynarodowym – z których żadna nie 
uwzględniała aspektów płci – także 
w przeważającej mierze były wynikiem 
decyzji podejmowanych przez mężczyzn; 
mając na uwadze, że ważne jest pełne 
włączenie kobiet w proces decyzyjny
w sferze politycznej, gospodarczej 
i finansowej,

C. mając na uwadze, że ekonomiści 
głównego nurtu zwracają uwagę, że zapaść 
kredytowa, która zapoczątkowała recesję, 
była katastrofą spowodowaną działalnością 
mężczyzn; mając na uwadze, że reakcje na 
kryzys na szczeblu państwowym 
i międzynarodowym – z których żadna nie 
uwzględniała aspektów płci – także 
w przeważającej mierze były wynikiem 
decyzji podejmowanych przez mężczyzn; 
mając na uwadze, że ważne jest pełne 
włączenie kobiet, które w ujęciu ogólnym 
przeważają wśród absolwentów uczelni 
wyższych, w proces decyzyjny w sferze 
politycznej, gospodarczej i finansowej,

Or. fr

Poprawka 16
Chrysoula Paliadeli

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ekonomiści 
głównego nurtu zwracają uwagę, że zapaść 
kredytowa, która zapoczątkowała recesję, 
była katastrofą spowodowaną działalnością 
mężczyzn; mając na uwadze, że reakcje na 
kryzys na szczeblu państwowym 
i międzynarodowym – z których żadna nie 

C. mając na uwadze, że ekonomiści 
głównego nurtu zwracają uwagę, że zapaść 
kredytowa, która zapoczątkowała recesję, 
była katastrofą spowodowaną działalnością 
mężczyzn; mając na uwadze, że reakcje na 
kryzys na szczeblu państwowym 
i międzynarodowym – z których żadna nie 
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uwzględniała aspektów płci – także 
w przeważającej mierze były wynikiem 
decyzji podejmowanych przez mężczyzn; 
mając na uwadze, że ważne jest pełne 
włączenie kobiet w proces decyzyjny 
w sferze politycznej, gospodarczej 
i finansowej,

uwzględniała aspektów płci – także 
w przeważającej mierze były wynikiem 
decyzji podejmowanych przez mężczyzn; 
mając na uwadze, że ważne jest pełne 
włączenie kobiet w proces decyzyjny 
w sferze politycznej, gospodarczej 
i finansowej; mając na uwadze, że 
nieobecność kobiet w organach ruchu 
związkowego jest odczuwalna, co tworzy 
w związkach zawodowych jednostronny 
obraz rynku pracy, który nie uwzględnia 
w wystarczającym stopniu ról kobiet 
i mężczyzn w życiu zawodowym 
i rodzinnym,

Or. el

Poprawka 17
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że badania z zakresu 
kulturowej tożsamości płci wskazały, że 
w zarządzaniu kobiety skupiają się na 
unikaniu ryzyka oraz w większym stopniu 
skupiają się na perspektywie 
długoterminowej, 

skreślony

Or. fr

Poprawka 18
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że badania z zakresu 
kulturowej tożsamości płci wskazały, że 
w zarządzaniu kobiety skupiają się na 
unikaniu ryzyka oraz w większym stopniu 

D. mając na uwadze, że według 
najnowszych badań zaledwie 5% kobiet 
uczestniczy w procesach decyzyjnych 
w instytucjach finansowych Unii, wszyscy 
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skupiają się na perspektywie 
długoterminowej,

dyrektorzy banków centralnych 
w 27 państwach członkowskich UE to 
mężczyźni oraz że badania z zakresu 
kulturowej tożsamości płci wskazały, że 
w zarządzaniu kobiety skupiają się na 
unikaniu ryzyka oraz w większym stopniu 
skupiają się na perspektywie 
długoterminowej,

Or. pt

Poprawka 19
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że udział kobiet 
w procesach decyzyjnych stanowi 
decydujący wskaźnik w dziedzinie 
równości płci oraz że obecność kobiet na 
stanowiskach kierowniczych 
w przedsiębiorstwach i na uczelniach 
wyższych pozostaje rzadkością; mając na 
uwadze, że choć następuje wzrost liczby 
kobiet poświęcających się polityce 
i badaniom, jest on bardzo powolny, 

Or. es

Poprawka 20
Chrysoula Paliadeli

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że w okresach 
wzrostu bezrobocia przedsiębiorczość 
stanowi ważne źródło możliwości 
zatrudnienia; mając na uwadze, że kobiety 
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wyróżniły się w tej dziedzinie oraz że 
należy umacniać i wspierać to pozytywne 
doświadczenie w celu zapewnienia 
wzrostu gospodarczego i społecznego,

Or. el

Poprawka 21
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że spowolnienie 
gospodarcze najprawdopodobniej dotknie 
kobiety w większym stopniu niż mężczyzn; 
mając na uwadze istnienie ryzyka, że 
obecna recesja gospodarcza opóźni rozwój 
lub nawet zaprzepaści postęp, niosąc ze
sobą długoterminowe konsekwencje dla 
systemów zabezpieczenia socjalnego, 
integracji społecznej i demografii,

E. mając na uwadze, że spowolnienie 
gospodarcze najprawdopodobniej dotknie 
zatrudnienie kobiet w większym stopniu 
niż mężczyzn; mając na uwadze istnienie 
ryzyka, że obecna recesja gospodarcza 
pociągnie za sobą długoterminowe 
konsekwencje dla systemów 
zabezpieczenia socjalnego,

Or. fr

Poprawka 22
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że nadal większość 
obowiązków rodzinnych i domowych 
spoczywa na kobietach oraz że 
zmniejszenie siły nabywczej rodzin może 
spowodować jeszcze większe obciążenie 
kobiet w tym zakresie,

Or. pt
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Poprawka 23
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że w 2006 r. kobiety 
stanowiły 59% absolwentów uczelni 
wyższych z tytułem licencjata; mając na 
uwadze, że odsetek kobiet wśród osób 
posiadających tytuł doktora obniżył się do 
43% i jest najniższy wśród profesorów 
zwyczajnych; mając na uwadze, że 
zaledwie 15% kobiet jest profesorami 
zwyczajnymi,

Or. en

Poprawka 24
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Punkt Eb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że liczba kobiet 
przewyższa liczbę mężczyzn na kierunkach 
handlu, zarządzania i prawa, natomiast są 
one w mniejszości, jeśli chodzi 
o stanowiska decyzyjne o charakterze
administracyjnym i politycznym lub 
w przedsiębiorstwach; mając na uwadze, 
że niewiele kobiet kończy studia w 
dziedzinie informatyki, inżynierii lub 
fizyki i że nie są one w związku z tym 
w wystarczającym stopniu reprezentowane 
w sektorze prywatnym, co ma kluczowe 
znaczenie dla naprawy gospodarczej,

Or. en
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Poprawka 25
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że środki na rzecz 
równouprawnienia płci zostały anulowane 
lub opóźnione, a możliwe przyszłe cięcia 
w budżetach publicznych mogą mieć 
negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet 
i propagowanie równości, mając na 
uwadze, że coraz większego znaczenia 
nabiera właściwe wdrożenie wcześniej 
wspomnianej dyrektywy 2006/54/WE,

F. mając na uwadze, że należy zapobiec 
temu, aby środki na rzecz 
równouprawnienia płci zostały anulowane 
lub opóźnione, a możliwe cięcia 
w budżetach publicznych mogą mieć 
negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet 
i awans zawodowy,

Or. fr

Poprawka 26
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w ciągu 
ostatnich 35 lat od chwili wdrożenia 
dyrektywy 75/117/EWG różnica 
w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn w 27 
państwach członkowskich UE jest nadal 
bardzo duża i w 2010 r. wyniosła w UE 
średnio 18%, a w niektórych państwach 
członkowskich do 30%; mając na uwadze, 
że różnica ta jest większa w sektorze 
prywatnym niż publicznym, co 
odzwierciedla istniejące nierówności na 
rynku pracy, które w praktyce dotykają 
głównie kobiety, 

Or. en
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Poprawka 27
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że równość kobiet 
i mężczyzn ma pozytywny wpływ na 
wydajność i wzrost gospodarczy oraz że 
udział kobiet w rynku pracy przynosi 
liczne korzyści społeczne i gospodarcze,

Or. es

Poprawka 28
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że nie należy 
wykorzystywać pogorszenia koniunktury 
gospodarczej jako powodu do 
spowolnienia postępu w zakresie polityki 
zapewniającej godzenie życia 
zawodowego i rodzinnego oraz 
dokonywania cięć w budżetach 
przeznaczonych na usługi opieki i urlopy, 
wpływając tym samym zwłaszcza na 
dostęp kobiet do rynku pracy,

G. mając na uwadze, że pogorszenie
koniunktury gospodarczej nie powinno 
mieć niekorzystnego wpływu na politykę 
zapewniającą godzenie życia zawodowego 
i rodzinnego,

Or. fr

Poprawka 29
Chrysoula Paliadeli

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że nie należy G. mając na uwadze, że nie należy 
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wykorzystywać pogorszenia koniunktury 
gospodarczej jako powodu do 
spowolnienia postępu w zakresie polityki 
zapewniającej godzenie życia zawodowego 
i rodzinnego oraz dokonywania cięć 
w budżetach przeznaczonych na usługi 
opieki i urlopy, wpływając tym samym 
zwłaszcza na dostęp kobiet do rynku pracy,

wykorzystywać pogorszenia koniunktury 
gospodarczej jako powodu do 
spowolnienia postępu w zakresie polityki 
zapewniającej godzenie życia zawodowego 
i rodzinnego oraz dokonywania cięć 
w budżetach przeznaczonych na usługi 
opieki i urlopy, wpływając tym samym 
zwłaszcza na dostęp kobiet do rynku pracy; 
mając na uwadze, że należy poświęcić 
szczególną uwagę konieczności godzenia 
obowiązków rodzinnych i zawodowych 
w rodzinach wielodzietnych i przez 
rodziców samotnie wychowujących dzieci,

Or. el

Poprawka 30
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że według 
Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy kobiety 
zatrudnione na pełen etat pracują średnio 
40 godzin tygodniowo, podczas gdy 
mężczyźni 43, przy czym te pierwsze 
poświęcają trzy razy więcej czasu na 
opiekę nad dziećmi, prace domowe lub 
opiekę nad pozostającymi na utrzymaniu 
członkami rodziny,

Or. pt

Poprawka 31
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że podział 
obowiązków rodzinnych i domowych 
między kobiety i mężczyzn, 
w szczególności dzięki promowaniu 
korzystania z urlopu rodzicielskiego 
i urlopu ojcowskiego, jest niezbędnym 
warunkiem promowania 
i urzeczywistniania równości kobiet 
i mężczyzn oraz mając na uwadze, że 
niewłączenie urlopu macierzyńskiego 
i rodzicielskiego do ogólnego czasu pracy 
jest przejawem dyskryminacji i sprawia, iż 
kobiety są w gorszej sytuacji na rynku 
pracy,

Or. es

Poprawka 32
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że we wnioskach 
z dnia 30 listopada 2009 r.1 wysuniętych 
w trakcie szwedzkiego przewodnictwa 
Rada wezwała państwa członkowskie 
i Komisję do wzmocnienia wymiaru płci 
strategii EU2020; mając na uwadze, że 
dokument konsultacyjny Komisji 
dotyczący EU2020 nie uwzględnia tego 
aspektu, a także nie zawarto w nim 
jakiejkolwiek wzmianki na temat kwestii
równouprawnienia płci; mając jednak na 
uwadze, że kwestią podstawowej wagi jest 
włączenie perspektywy płci do nowej 
architektury i polityki finansowej 

H. mając na uwadze, że we wnioskach 
z dnia 30 listopada 2009 r.2 wysuniętych 
w trakcie szwedzkiego przewodnictwa 
Rada wezwała państwa członkowskie 
i Komisję do wzmocnienia wymiaru płci 
strategii EU2020; mając na uwadze, że 
dokument konsultacyjny Komisji 
dotyczący EU2020 nie uwzględnia tego 
aspektu, a także nie zawarto w nim 
jakiejkolwiek wzmianki na temat kwestii 
równouprawnienia płci; mając jednak na 
uwadze, że kwestią podstawowej wagi jest 
zagwarantowanie, że plany naprawy 
i programy dostosowania strukturalnego 

                                               
1 Wnioski Rady w sprawie równouprawnienia płci: wzmocnienie wzrostu i zatrudnienia – wkład w strategię 
lizbońską po roku 2010, posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Socjalnej, Zdrowia i Spraw 
Konsumenckich, Bruksela, 30 czerwca 2009 r.
2 Wnioski Rady w sprawie równouprawnienia płci: wzmocnienie wzrostu i zatrudnienia – wkład w strategię 
lizbońską po roku 2010, posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Socjalnej, Zdrowia i Spraw 
Konsumenckich, Bruksela, 30 czerwca 2009 r.
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i gospodarczej, a także zagwarantowanie, 
że plany naprawy i programy dostosowania 
strukturalnego zostaną poddane ocenie 
wpływu na kwestie równouprawnienia 
płci oraz że kwestie te zostaną w nich 
uwzględnione,

zostaną poddane ocenie wpływu na 
równość traktowania i wyrównane szanse 
kobiet i mężczyzn,

Or. fr

Poprawka 33
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Ha preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze konieczność 
zwiększenia wysiłków w zakresie 
uwzględnienia problematyki płci 
w politykach publicznych,

Or. es

Poprawka 34
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że szczególnie 
w czasie recesji gospodarczej osoby 
znajdujące się już na skraju ubóstwa stają 
się jeszcze bardziej na nie podatne; mając 
na uwadze, że wysiłki i gotowe 
rozwiązania dotyczące walki z ubóstwem 
uzgodnione przez Radę Europejską 
w Lizbonie już w 2000 r. stały się kwestią 
bardzo pilną; mając na uwadze, że należy 
zwracać szczególną uwagę na ochronę 
grup znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji z wielu przyczyn i zagwarantować 
ich integrację społeczną,

I. mając na uwadze, że szczególnie 
w czasie recesji gospodarczej należy 
zwracać szczególną uwagę na wdrażanie 
rozwiązań zwalczających ubóstwo,
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Or. fr

Poprawka 35
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że szczególnie 
w czasie recesji gospodarczej osoby 
znajdujące się uż na skraju ubóstwa stają 
się jeszcze bardziej na nie podatne; mając 
na uwadze, że wysiłki i gotowe 
rozwiązania dotyczące walki z ubóstwem 
uzgodnione przez Radę Europejską 
w Lizbonie już w 2000 r. stały się kwestią 
bardzo pilną; mając na uwadze, że należy 
zwracać szczególną uwagę na ochronę 
grup znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji z wielu przyczyn i zagwarantować 
ich integrację społeczną,

I. mając na uwadze, że szczególnie 
w czasie recesji gospodarczej osoby 
znajdujące się już na skraju ubóstwa,
zwłaszcza imigrantki i członkinie 
mniejszości, stają się jeszcze bardziej na 
nie podatne; mając na uwadze, że wysiłki 
i gotowe rozwiązania dotyczące walki 
z ubóstwem uzgodnione przez Radę 
Europejską w Lizbonie już w 2000 r. stały 
się kwestią bardzo pilną; mając na uwadze, 
że należy zwracać szczególną uwagę na 
ochronę grup znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji z wielu przyczyn, 
w szczególności Romów, i zagwarantować 
ich integrację społeczną,

Or. en

Poprawka 36
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że szczególnie 
w czasie recesji gospodarczej osoby 
znajdujące się uż na skraju ubóstwa stają 
się jeszcze bardziej na nie podatne; mając 
na uwadze, że wysiłki i gotowe 
rozwiązania dotyczące walki z ubóstwem 
uzgodnione przez Radę Europejską 
w Lizbonie już w 2000 r. stały się kwestią 
bardzo pilną; mając na uwadze, że należy 
zwracać szczególną uwagę na ochronę 

I. mając na uwadze, że szczególnie 
w czasie recesji gospodarczej osoby 
znajdujące się już na skraju ubóstwa, 
w większości kobiety, stają się jeszcze
bardziej na nie podatne; mając na uwadze, 
że wysiłki i gotowe rozwiązania dotyczące 
walki z ubóstwem uzgodnione przez Radę 
Europejską w Lizbonie już w 2000 r. stały 
się kwestią bardzo pilną; mając na uwadze, 
że należy zwracać szczególną uwagę na 
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grup znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji z wielu przyczyn i zagwarantować 
ich integrację społeczną,

ochronę grup znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji z wielu przyczyn 
i zagwarantować ich integrację społeczną,

Or. es

Poprawka 37
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że wysokiej jakości
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu 
pracy jest najlepszą gwarancją ochrony 
przed ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym; mając na uwadze, że ważne 
jest konstruowanie i wdrażanie strategii 
politycznych, w tym strategii 
gwarantujących łatwy dostęp do usług 
opieki dostępnych dla każdej kieszeni, 
które stanowią odpowiedź zarówno na 
potrzeby kobiet, jak i mężczyzn,

J. mając na uwadze, że zatrudnienie 
w pełnym wymiarze czasu pracy jest 
najlepszą gwarancją ochrony przed 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

Or. fr

Poprawka 38
Edit Bauer

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że wysokiej jakości 
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu 
pracy jest najlepszą gwarancją ochrony 
przed ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym; mając na uwadze, że ważne 
jest konstruowanie i wdrażanie strategii 
politycznych, w tym strategii 
gwarantujących łatwy dostęp do usług 
opieki dostępnych dla każdej kieszeni, 
które stanowią odpowiedź zarówno na 
potrzeby kobiet, jak i mężczyzn,

J. mając na uwadze, że wysokiej jakości 
zatrudnienie jest najlepszą gwarancją 
ochrony przed ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym; mając na uwadze, że ważne 
jest konstruowanie i wdrażanie strategii 
dotyczących łatwego dostępu do usług 
opieki dostępnych dla każdej kieszeni, 
które stanowią odpowiedź zarówno na 
potrzeby kobiet, jak i mężczyzn,
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Or. en

Poprawka 39
Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wysokiej jakości
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu 
pracy jest najlepszą gwarancją ochrony 
przed ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym; mając na uwadze, że ważne 
jest konstruowanie i wdrażanie strategii 
politycznych, w tym strategii
gwarantujących łatwy dostęp do usług 
opieki dostępnych dla każdej kieszeni, 
które stanowią odpowiedź zarówno na 
potrzeby kobiet, jak i mężczyzn,

C. mając na uwadze, że zatrudnienie jest 
najlepszą gwarancją ochrony przed 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
mając na uwadze, że ważne jest 
konstruowanie i wdrażanie strategii 
politycznych, w tym strategii 
gwarantujących łatwy dostęp do usług 
opieki dostępnych dla każdej kieszeni, 
które stanowią odpowiedź zarówno na 
potrzeby kobiet, jak i mężczyzn, 

Or. en

Poprawka 40
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Kartika Tamara Liotard

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że wysokiej jakości
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu 
pracy jest najlepszą gwarancją ochrony 
przed ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym; mając na uwadze, że ważne 
jest konstruowanie i wdrażanie strategii 
politycznych, w tym strategii 
gwarantujących łatwy dostęp do usług 
opieki dostępnych dla każdej kieszeni, 
które stanowią odpowiedź zarówno na 
potrzeby kobiet, jak i mężczyzn,

J. mając na uwadze, że zatrudnienie 
w pełnym wymiarze czasu pracy wraz 
z towarzyszącymi mu prawami socjalnymi
jest gwarancją ochrony przed ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym; mając na 
uwadze, że ważne jest konstruowanie 
i wdrażanie strategii politycznych, w tym 
strategii gwarantujących powszechny
dostęp do wysokiej jakości usług 
publicznych, które stanowią odpowiedź 
zarówno na potrzeby kobiet, jak 
i mężczyzn,
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Or. pt

Poprawka 41
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że wysokiej jakości 
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu 
pracy jest najlepszą gwarancją ochrony 
przed ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym; mając na uwadze, że ważne 
jest konstruowanie i wdrażanie strategii 
politycznych, w tym strategii 
gwarantujących łatwy dostęp do usług 
opieki dostępnych dla każdej kieszeni, 
które stanowią odpowiedź zarówno na 
potrzeby kobiet, jak i mężczyzn,

J. mając na uwadze, że wysokiej jakości 
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu 
pracy jest najlepszą gwarancją ochrony 
przed ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym; mając na uwadze, że ważne 
jest konstruowanie i wdrażanie strategii 
politycznych, w tym strategii 
gwarantujących łatwy dostęp do wysokiej 
jakości usług opieki nad dziećmi, osobami 
starszymi i innymi osobami pozostającymi 
na utrzymaniu dostępnych dla każdej 
kieszeni, które stanowią odpowiedź 
zarówno na potrzeby kobiet, jak 
i mężczyzn,

Or. es

Poprawka 42
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że wysokiej jakości 
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu 
pracy jest najlepszą gwarancją ochrony 
przed ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym; mając na uwadze, że ważne 
jest konstruowanie i wdrażanie strategii 
politycznych, w tym strategii 
gwarantujących łatwy dostęp do usług 
opieki dostępnych dla każdej kieszeni, 
które stanowią odpowiedź zarówno na 

J. mając na uwadze, że wysokiej jakości 
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu 
pracy jest najlepszą gwarancją ochrony 
przed ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym oraz że w przypadku kobiet, 
które doświadczyły przemocy w rodzinie, 
praca jest jedyną prawdziwą motywacją 
pozwalającą zyskać niezależność 
psychiczną; mając na uwadze, że ważne 
jest konstruowanie i wdrażanie strategii 
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potrzeby kobiet, jak i mężczyzn, politycznych, w tym strategii 
gwarantujących łatwy dostęp do usług 
opieki dostępnych dla każdej kieszeni, 
które stanowią odpowiedź zarówno na 
potrzeby kobiet, jak i mężczyzn,

Or. it

Poprawka 43
Chrysoula Paliadeli

Projekt rezolucji
Punkt Ja preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że oprócz 
zagwarantowania poszanowania różnic 
i różnorodności kulturowej, tworzenie 
polityk ułatwiających dostęp kobiet 
należących do specyficznych grup 
kulturowych lub mniejszościowych do 
rynku pracy ogranicza wykluczenie 
społeczne na rzecz spójności społecznej, 
która z kolei stanowi dźwignię wzrostu 
gospodarczego,

Or. el

Poprawka 44
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze badania dowodzące, 
że przemoc wobec kobiet nasila się 
w sytuacjach, w których mężczyźni 
doświadczają przeniesienia i pozbawienia 
na skutek kryzysu gospodarczego; mając 
na uwadze, że stres prowadzi często do 
częstszych, bardziej agresywnych 
i niebezpiecznych nadużyć,

skreślony 
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Or. fr

Poprawka 45
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze badania dowodzące, 
że przemoc wobec kobiet nasila się 
w sytuacjach, w których mężczyźni 
doświadczają przeniesienia i pozbawienia 
na skutek kryzysu gospodarczego; mając 
na uwadze, że stres prowadzi często do
częstszych, bardziej agresywnych 
i niebezpiecznych nadużyć,

K. mając na uwadze, że stres ekonomiczny 
prowadzi często do napięć i agresywnych 
reakcji, które mają wpływ również na 
życie prywatne osób dotkniętych kryzysem,

Or. it

Poprawka 46
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze badania dowodzące, 
że przemoc wobec kobiet nasila się 
w sytuacjach, w których mężczyźni 
doświadczają przeniesienia i pozbawienia 
na skutek kryzysu gospodarczego; mając 
na uwadze, że stres prowadzi często do 
częstszych, bardziej agresywnych 
i niebezpiecznych nadużyć,

K. mając na uwadze badania dowodzące, 
że problemy społeczne w rodzinie nasilają 
się w sytuacjach, w których mężczyźni 
doświadczają przeniesienia i pozbawienia 
na skutek kryzysu gospodarczego; mając 
na uwadze, że stres prowadzi często do 
częstszych, bardziej agresywnych 
i niebezpiecznych nadużyć,

Or. en

Poprawka 47
Chrysoula Paliadeli

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze badania dowodzące, 
że przemoc wobec kobiet nasila się 
w sytuacjach, w których mężczyźni 
doświadczają przeniesienia i pozbawienia 
na skutek kryzysu gospodarczego; mając 
na uwadze, że stres prowadzi często do 
częstszych, bardziej agresywnych 
i niebezpiecznych nadużyć,

K. mając na uwadze, że przemoc 
w rodzinie, której ofiarami są głównie 
kobiety, jest zjawiskiem występującym we 
wszystkich krajach i klasach społecznych; 
mając na uwadze badania dowodzące, że 
przemoc wobec kobiet nasila się 
w sytuacjach, w których mężczyźni 
doświadczają przeniesienia i pozbawienia 
na skutek kryzysu gospodarczego; mając 
na uwadze, że stres prowadzi często do 
częstszych, bardziej agresywnych 
i niebezpiecznych nadużyć,

Or. el

Poprawka 48
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze badania dowodzące, 
że przemoc wobec kobiet nasila się 
w sytuacjach, w których mężczyźni 
doświadczają przeniesienia i pozbawienia 
na skutek kryzysu gospodarczego; mając 
na uwadze, że stres prowadzi często do 
częstszych, bardziej agresywnych 
i niebezpiecznych nadużyć,

K. mając na uwadze badania dowodzące, 
że przemoc wobec kobiet nasila się 
w sytuacjach, w których mężczyźni 
doświadczają przeniesienia i pozbawienia 
na skutek kryzysu gospodarczego; mając 
na uwadze, że stres prowadzi często do 
częstszych, bardziej agresywnych 
i niebezpiecznych nadużyć; mając na 
uwadze, że przemoc w rodzinie kosztuje 
Unię każdego roku blisko 16 miliardów 
euro,

Or. pt

Poprawka 49
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Punkt Ka preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że zatrudnienie ma 
kluczowe znaczenie dla integracji 
społecznej; mając na uwadze, że należy 
podjąć ukierunkowane i szeroko 
zakrojone wysiłki mające na celu 
wyeliminowanie ubóstwa w obliczu 
rosnących nierówności w dochodach, 
ubóstwa oraz kryzysu gospodarczego 
i finansowego,

Or. en

Poprawka 50
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca uwagę, że równouprawnienie
mężczyzn i kobiet jest jednym z celów UE 
i dlatego stanowi podstawową zasadę
każdej reakcji politycznej na kryzys 
gospodarczy i finansowy, a także przejścia 
na długoterminową całościową wersję 
epoki pokryzysowej; podkreśla, że 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest 
samo w sobie celem, a nie tylko 
narzędziem osiągnięcia wzrostu 
gospodarczego;

1. zwraca uwagę, że równe traktowanie
mężczyzn i kobiet jest jednym z celów UE 
i dlatego stanowi jedną z podstawowych 
zasad każdej reakcji politycznej na kryzys 
gospodarczy i finansowy, a także przejścia 
na długoterminową całościową wersję 
epoki pokryzysowej;

Or. fr

Poprawka 51
Mariya Nedelcheva

Projekt rezolucji
Punkt 1



PE439.983v02-00 28/77 AM\811660PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca uwagę, że równouprawnienie 
mężczyzn i kobiet jest jednym z celów UE 
i dlatego stanowi podstawową zasadę
każdej reakcji politycznej na kryzys 
gospodarczy i finansowy, a także przejścia 
na długoterminową całościową wersję 
epoki pokryzysowej; podkreśla, że 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest 
samo w sobie celem, a nie tylko 
narzędziem osiągnięcia wzrostu 
gospodarczego;

1. zwraca uwagę, że równouprawnienie 
mężczyzn i kobiet jest jednym z celów UE 
i dlatego stanowi jedną z podstawowych 
zasad każdej reakcji politycznej na kryzys 
gospodarczy i finansowy, a także przejścia 
na długoterminową całościową wersję 
epoki pokryzysowej; podkreśla, że 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest 
samo w sobie celem, a nie tylko 
narzędziem osiągnięcia wzrostu 
gospodarczego;

Or. fr

Poprawka 52
Edit Bauer

Projekt rezolucji
Punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca uwagę, że równouprawnienie 
mężczyzn i kobiet jest jednym z celów UE 
i dlatego stanowi podstawową zasadę 
każdej reakcji politycznej na kryzys 
gospodarczy i finansowy, a także przejścia 
na długoterminową całościową wersję
epoki pokryzysowej; podkreśla, że 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest 
samo w sobie celem, a nie tylko 
narzędziem osiągnięcia wzrostu 
gospodarczego;

1. zwraca uwagę, że równouprawnienie 
mężczyzn i kobiet jest jednym z celów UE 
i dlatego stanowi podstawową zasadę 
każdej reakcji politycznej na kryzys 
gospodarczy i finansowy, a także przejścia 
do epoki pokryzysowej; podkreśla, że 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest 
samo w sobie celem, a nie tylko 
narzędziem osiągnięcia wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 53
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla ustalenia Komisji, że panujący 
obecnie kryzys gospodarczy wzbudził 
obawy, czy osiągnięcia w zakresie 
równouprawnienia płci nie są zagrożone 
oraz czy skutki recesji w większym stopniu 
nie odcisną się na sytuacji kobiet; 
podkreśla fakt, że przyczyny i skutki 
kryzysu gospodarczego i finansowego są 
uwarunkowane płcią;

2. podkreśla ustalenia Komisji, że panujący 
obecnie kryzys gospodarczy wzbudził 
obawy, czy osiągnięcia w zakresie 
równouprawnienia płci nie są zagrożone 
oraz czy nie istnieje ryzyko, że skutki 
recesji dotkną w szczególności kobiety;

Or. fr

Poprawka 54
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla ustalenia Komisji, że panujący 
obecnie kryzys gospodarczy wzbudził 
obawy, czy osiągnięcia w zakresie 
równouprawnienia płci nie są zagrożone 
oraz czy skutki recesji w większym stopniu 
nie odcisną się na sytuacji kobiet;
podkreśla fakt, że przyczyny i skutki 
kryzysu gospodarczego i finansowego są 
uwarunkowane płcią;

2. podkreśla ustalenia Komisji, że panujący 
obecnie kryzys gospodarczy wzbudził 
obawy, czy osiągnięcia w zakresie 
równouprawnienia płci nie są zagrożone 
oraz czy skutki recesji w większym stopniu 
nie odcisną się na sytuacji kobiet; 

Or. en

Poprawka 55
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że należy unikać sytuacji,
w której obecny kryzys finansowy
i gospodarczy oraz przyszłe propozycje 
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gospodarcze zaprzepaściłyby rezultaty 
osiągnięte w dziedzinie równości kobiet
i mężczyzn oraz w której recesja służyłaby 
jako pretekst, jak to się dzieje
w niektórych państwach członkowskich, 
do ograniczania działań dotyczących 
równości płci, co w dłuższej perspektywie 
miałoby negatywny wpływ na wzrost 
zatrudnienia w Unii Europejskiej, wzrost 
gospodarczy, wysokość podatków, 
wskaźnik urodzeń, a także promowanie 
równości kobiet i mężczyzn;

Or. es

Poprawka 56
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt 2b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. nalega, aby polityki dotyczące 
równości kobiet i mężczyzn były uznawane 
za część rozwiązania prowadzącego do 
wyjścia z kryzysu, wykorzystania talentów
i możliwości całej ludności, jak również 
uczynienia gospodarki bardziej 
konkurencyjną w przyszłości;

Or. es

Poprawka 57
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że integracja kobiet 
w miejscu pracy w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci nie oznacza jedynie 
większego bezpośredniego wpływu kryzysu 
na same kobiety, ale także na 

skreślony
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gospodarstwa domowe, których dochody 
zostaną znacznie uszczuplone wskutek 
utraty pracy przez kobiety; wzywa 
instytucje Unii Europejskiej oraz państwa 
członkowskie do uwzględnienia ukrytych 
kosztów kryzysu, w tym różnych i często 
nie uwzględnianych konsekwencji 
związanych z aspektem płci;

Or. fr

Poprawka 58
Edit Bauer

Projekt rezolucji
Punkt 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że integracja kobiet 
w miejscu pracy w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci nie oznacza jedynie 
większego bezpośredniego wpływu kryzysu 
na same kobiety, ale także na 
gospodarstwa domowe, których dochody 
zostaną znacznie uszczuplone wskutek 
utraty pracy przez kobiety; wzywa 
instytucje Unii Europejskiej oraz państwa 
członkowskie do uwzględnienia ukrytych 
kosztów kryzysu, w tym różnych i często 
nie uwzględnianych konsekwencji 
związanych z aspektem płci;

3. wzywa instytucje Unii Europejskiej oraz 
państwa członkowskie do uwzględnienia 
ukrytych kosztów kryzysu, w tym różnych 
i często nieuwzględnianych konsekwencji 
związanych z aspektem płci;

Or. en

Poprawka 59
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Punkt 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że integracja kobiet
w miejscu pracy w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci nie oznacza jedynie 
większego bezpośredniego wpływu kryzysu 
na same kobiety, ale także na 

3. zwraca uwagę na szkodliwe
konsekwencje kryzysu dla kobiet i wzywa 
instytucje Unii Europejskiej oraz państwa 
członkowskie do uwzględnienia ukrytych 
kosztów kryzysu, w tym różnych i często 



PE439.983v02-00 32/77 AM\811660PL.doc

PL

gospodarstwa domowe, których dochody 
zostaną znacznie uszczuplone wskutek 
utraty pracy przez kobiety; wzywa 
instytucje Unii Europejskiej oraz państwa 
członkowskie do uwzględnienia ukrytych 
kosztów kryzysu, w tym różnych i często 
nie uwzględnianych konsekwencji 
związanych z aspektem płci;

nieuwzględnianych konsekwencji 
związanych z aspektem płci;

Or. it

Poprawka 60
Chrysoula Paliadeli

Projekt rezolucji
Punkt 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że integracja kobiet
w miejscu pracy w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci nie oznacza jedynie 
większego bezpośredniego wpływu 
kryzysu na same kobiety, ale także na 
gospodarstwa domowe, których dochody 
zostaną znacznie uszczuplone wskutek 
utraty pracy przez kobiety; wzywa 
instytucje Unii Europejskiej oraz państwa 
członkowskie do uwzględnienia ukrytych 
kosztów kryzysu, w tym różnych i często 
nie uwzględnianych konsekwencji 
związanych z aspektem płci;

3. zwraca uwagę, że integracja kobiet
w miejscu pracy w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci nie oznacza jedynie 
większego bezpośredniego wpływu 
kryzysu na same kobiety, ale także na 
gospodarstwa domowe, których dochody 
zostaną znacznie uszczuplone wskutek 
utraty pracy przez kobiety; dodaje, że 
wzrost bezrobocia wśród kobiet będzie 
mieć inne negatywne skutki, nie tylko jeśli 
chodzi o podaż i konsumpcję towarów
i usług, lecz także oszczędzanie
i inwestycje; wskazuje, że zatrudnienie 
kobiet przyczynia się z jednej strony do 
podniesienia poziomu życia gospodarstw 
domowych dzięki dodatkowym źródłom 
dochodów, a z drugiej strony do 
zdynamizowania produkcji dzięki 
wzrostowi podaży na towary i usługi; 
wzywa instytucje Unii Europejskiej oraz 
państwa członkowskie do uwzględnienia 
ukrytych kosztów kryzysu, w tym różnych
i często nieuwzględnianych konsekwencji 
związanych z aspektem płci, pamiętając, 
że wzmocnienie pracy kobiet stanowi 
wstępny niezbędny warunek nie tylko 
efektywności gospodarczej gospodarstw 
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domowych, lecz także wzrostu 
gospodarczego regionu, państwa i samej 
Unii Europejskiej;

Or. el

Poprawka 61
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wskazuje, że przykład poprzednich 
kryzysów pokazał, że w ujęciu ogólnym 
zatrudnienie mężczyzn odnawia się 
szybciej niż zatrudnienie kobiet; 

Or. es

Poprawka 62
Edit Bauer

Projekt rezolucji
Punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że polityka 
makroekonomiczna jest w głównej mierze 
związana z większym podziałem rynku 
pracy ze względu na płeć, destabilizacją 
zatrudnienia kobiet w wyniku 
podzlecania, wzrostem dysproporcji 
pomiędzy wysokością zarobków kobiet 
i mężczyzn, ograniczeniem dostępu kobiet 
do opieki zdrowotnej i oświaty z uwagi na 
prywatyzację usług państwowych, rosnący 
brak równości w dostępie do kredytów, 
gruntów i własności oraz pogłębiającą się 
feminizacją ubóstwa;

skreślony

Or. en
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Poprawka 63
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że polityka 
makroekonomiczna jest w głównej mierze 
związana z większym podziałem rynku 
pracy ze względu na płeć, destabilizacją 
zatrudnienia kobiet w wyniku 
podzlecania, wzrostem dysproporcji 
pomiędzy wysokością zarobków kobiet 
i mężczyzn, ograniczeniem dostępu kobiet 
do opieki zdrowotnej i oświaty z uwagi na 
prywatyzację usług państwowych, rosnący 
brak równości w dostępie do kredytów, 
gruntów i własności oraz pogłębiającą się 
feminizacją ubóstwa;

skreślony

Or. fr

Poprawka 64
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że polityka 
makroekonomiczna jest w głównej mierze 
związana z większym podziałem rynku 
pracy ze względu na płeć, destabilizacją 
zatrudnienia kobiet w wyniku 
podzlecania, wzrostem dysproporcji 
pomiędzy wysokością zarobków kobiet
i mężczyzn, ograniczeniem dostępu kobiet 
do opieki zdrowotnej i oświaty z uwagi na 
prywatyzację usług państwowych, rosnący 
brak równości w dostępie do kredytów, 
gruntów i własności oraz pogłębiającą się 
feminizacją ubóstwa;

skreślony 

Or. it
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Poprawka 65
Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że polityka 
makroekonomiczna jest w głównej mierze 
związana z większym podziałem rynku 
pracy ze względu na płeć, destabilizacją 
zatrudnienia kobiet w wyniku podzlecania, 
wzrostem dysproporcji pomiędzy 
wysokością zarobków kobiet i mężczyzn, 
ograniczeniem dostępu kobiet do opieki 
zdrowotnej i oświaty z uwagi na 
prywatyzację usług państwowych, rosnący 
brak równości w dostępie do kredytów, 
gruntów i własności oraz pogłębiającą się 
feminizacją ubóstwa;

4. zwraca uwagę, że polityka 
makroekonomiczna jest w głównej mierze 
związana z większym podziałem rynku 
pracy ze względu na płeć, destabilizacją 
zatrudnienia kobiet w wyniku podzlecania, 
wzrostem dysproporcji pomiędzy 
wysokością zarobków kobiet i mężczyzn, 
ograniczeniem dostępu kobiet do opieki 
zdrowotnej i oświaty, rosnący brak 
równości w dostępie do kredytów, gruntów 
i własności oraz pogłębiającą się 
feminizacją ubóstwa;

Or. en

Poprawka 66
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Punkt 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. nalega, aby Komisja złożyła wniosek 
ustawodawczy w sprawie przeglądu 
istniejącego prawodawstwa w zakresie 
stosowania zasady równości wynagrodzeń 
dla mężczyzn i kobiet na mocy dyrektywy 
75/117/EWG, o co Parlament Europejski 
wnioskował już w 2008 r.; z zadowoleniem 
przyjmuje niedawną inicjatywę Komisji 
dotyczącą zmiany przepisów mających 
zastosowanie do sankcji w przypadku 
naruszenia prawa do równego 
wynagrodzenia w celu zagwarantowania 
ich odstraszającego charakteru 
i współmierności (na przykład wyższe 
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sankcje za powtarzające się wykroczenie); 

Or. en

Poprawka 67
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. ubolewa, że cięcia w wydatkach 
publicznych mają szkodliwy wpływ na 
działania zapobiegawcze ukierunkowane 
na zagwarantowanie zdrowia seksualnego
i reprodukcyjnego kobiet; zwraca się 
zatem do państw członkowskich, jak 
również władz regionalnych i lokalnych,
o promowanie kompletnych i bezpłatnych 
corocznych badań dla wszystkich kobiet, 
które osiągnęły dojrzałość płciową, bez 
względu na kontekst gospodarczy;

Or. es

Poprawka 68
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. ubolewa nad faktem, że wiele kobiet już 
straciło miejsca pracy, a wiele z nich 
dopiero je straci, zwłaszcza kobiety 
pracujące w sektorze handlu detalicznego, 
usług i turystyki, a także kobiety pracujące 
na pół etatu i mającej niepewne warunki 
zatrudnienia; podkreśla, że jednocześnie 
oczekuje się, że spadek podaży 
mikrokredytów przyczyni się do obniżenia 
wynagrodzeń kobiet prowadzących własną 
działalność gospodarczą; podkreśla, że 
bezrobocie wśród kobiet może 

5. ubolewa nad faktem, że wiele kobiet już 
straciło miejsca pracy, a wiele z nich 
dopiero je straci, zwłaszcza kobiety 
pracujące w sektorze handlu detalicznego, 
usług i turystyki, a także kobiety pracujące 
na pół etatu i mające niepewne warunki 
zatrudnienia; podkreśla, że bezrobocie 
wśród kobiet może nieproporcjonalnie 
wzrosnąć z uwagi na cięcia budżetów 
w sektorze publicznym, ponieważ 
większość pracowników służb 
oświatowych, ochrony zdrowia 
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nieproporcjonalnie wzrosnąć z uwagi na 
ogłoszone cięcia budżetów w sektorze 
publicznym, ponieważ większość 
pracowników służb oświatowych, ochrony 
zdrowia i socjalnych to kobiety; 

i socjalnych to kobiety; 

Or. fr

Poprawka 69
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. ubolewa nad faktem, że wiele kobiet już 
straciło miejsca pracy, a wiele z nich 
dopiero je straci, zwłaszcza kobiety 
pracujące w sektorze handlu detalicznego, 
usług i turystyki, a także kobiety pracujące 
na pół etatu i mającej niepewne warunki 
zatrudnienia; podkreśla, że jednocześnie 
oczekuje się, że spadek podaży 
mikrokredytów przyczyni się do obniżenia 
wynagrodzeń kobiet prowadzących własną 
działalność gospodarczą; podkreśla, że 
bezrobocie wśród kobiet może 
nieproporcjonalnie wzrosnąć z uwagi na 
ogłoszone cięcia budżetów w sektorze 
publicznym, ponieważ większość 
pracowników służb oświatowych, ochrony 
zdrowia i socjalnych to kobiety;

5. ubolewa nad faktem, że wiele kobiet już 
straciło miejsca pracy, a wiele z nich 
dopiero je straci, zwłaszcza kobiety 
pracujące w sektorze handlu detalicznego, 
usług i turystyki, a także kobiety pracujące 
na pół etatu i mające niepewne warunki 
zatrudnienia; podkreśla, że jednocześnie 
oczekuje się, że spadek podaży 
mikrokredytów przyczyni się do obniżenia 
wynagrodzeń kobiet prowadzących własną 
działalność gospodarczą, w szczególności 
w sektorze rolnym i sektorze obszarów 
wiejskich; podkreśla, że bezrobocie wśród 
kobiet może nieproporcjonalnie wzrosnąć 
z uwagi na ogłoszone cięcia budżetów 
w sektorze publicznym, ponieważ 
większość pracowników służb 
oświatowych, ochrony zdrowia 
i socjalnych to kobiety;

Or. en

Poprawka 70
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt 5a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla pozytywny skutek równości 
kobiet i mężczyzn dla wzrostu 
gospodarczego; wskazuje w związku z tym, 
że według obliczeń przeprowadzonych
w badaniach PKB wzrósłby o 30%, gdyby 
wskaźnik zatrudnienia i zatrudnienia
w niepełnym wymiarze czasu pracy kobiet,
a także ich wydajność były przybliżone do 
wartości dla mężczyzn;

Or. es

Poprawka 71
Kay Swinburne, Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Punkt 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. uznaje to, że niedawna utrata pracy
umożliwiła wielu kobietom założenie
własnej działalności gospodarczej; wzywa 
Komisję do ustanowienia przepisów 
ukierunkowanych w szczególności na 
MŚP, tak aby osiągnąć cel dotyczący 
zmniejszenia do 2012 r. obciążeń 
administracyjnych dla firm o 25% w celu 
wzmocnienia ducha przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 72
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt 5b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. ocenia, że choć udało się przybliżyć do 
celu 60% zatrudnienia kobiet w Unii 
Europejskiej w 2010 r., konieczne jest 
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wyznaczenie bardziej ambitnego celu 
osiągnięcia 70% zatrudnienia w 2020 r.; 
nalega jednocześnie na konieczność 
zmniejszenia różnic w wynagrodzeniu
o 10% do 2020 r.;

Or. es

Poprawka 73
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt 5c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. podkreśla, że propozycje przeglądu 
systemów podatkowych są niezbędne, jeśli 
mają zostać wyeliminowane wszelkie 
zachęty mające negatywny wpływ w 
kategoriach udziału kobiet w rynku pracy
i życiu społecznym, takie jak wspólna 
deklaracja podatku dochodowego, czy 
powiązanie przekazywania pomocy na 
opiekę nad osobami pozostającymi na 
utrzymaniu z brakiem aktywności kobiet;

Or. es

Poprawka 74
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje statystyki 
Eurostatu w rozbiciu na płci; jest jednak 
przekonany, że powinno się zwracać 
większą uwagę na bezrobocie 
pracowników pracujących na pół etatu 
(dziedzina często nieuwzględniana 
w statystykach dotyczących bezrobocia); 
zwraca uwagę, że długotrwałe bezrobocie, 
niższe wynagrodzenie i krótszy przeciętny 

6. z zadowoleniem przyjmuje statystyki 
Eurostatu w rozbiciu na płci; jest jednak 
przekonany, że powinno się zwracać 
większą uwagę na bezrobocie 
pracowników pracujących na pół etatu 
(dziedzina często nieuwzględniana 
w statystykach dotyczących bezrobocia); 
zwraca uwagę, że długotrwałe bezrobocie 
wywrze głęboki wpływ zwłaszcza na 
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czas pracy wywrą głęboki wpływ 
zwłaszcza na wynagrodzenie i świadczenia 
socjalne kobiet, a na dłuższą metę na ich 
świadczenia emerytalne;

wynagrodzenie i świadczenia socjalne 
kobiet, a na dłuższą metę na ich 
świadczenia emerytalne;

Or. fr

Poprawka 75
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Punkt 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. domaga się, aby Komisja przygotowała 
na szczeblu europejskim badanie na temat 
zależności pomiędzy liczbą kobiet 
zasiadających na stanowiskach 
kierowniczych a rozwojem finansowym 
przedsiębiorstw, mając na względzie 
analizę przeprowadzoną przez Catalyst 
Inc w 2007 r., zgodnie z którą 
przedsiębiorstwa, w których na 
stanowiskach decyzyjnych zasiadają trzy 
kobiety lub większa ich liczba, odnotowują 
zyskowność akcji o 83% większą niż inne 
przedsiębiorstwa oraz większą o 73% 
rentowność sprzedaży;

Or. pt

Poprawka 76
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla to, że kryzys najboleśniej 
dotknie bezbronne grupy kobiet, tj. kobiety 
niepełnosprawne, imigrantki, kobiety 
należące do mniejszości etnicznych, 
mające niskie kwalifikacje zawodowe, 
kobiety długotrwale bezrobotne, samotne
i niemające środków do życia, mające na 
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utrzymaniu osoby zależne itp.;

Or. es

Poprawka 77
Edit Bauer

Projekt rezolucji
Punkt 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę, że pracownicy migrujący 
zostali także dotknięci kryzysem, podobnie 
jak ich rodziny, które pozostały w kraju; 
zwraca uwagę, że zbyt mało mówi się 
o skali migracji kobiet, a co za tym idzie 
o jej wpływie na rodziny, których byt 
zależy od zarobków tych kobiet, w związku 
z czym kobiety mogą znaleźć się w jeszcze 
słabszej pozycji po powrocie do domu, 
odrzucone przez wspólnoty i rodziny;

7. zwraca uwagę, że pracownicy migrujący 
zostali także dotknięci kryzysem, 
w równym stopniu co ich rodziny, które 
pozostały w kraju i które doświadczają 
znacznego zmniejszenia przekazywanych 
im środków; zwraca przy tym uwagę, że 
zbyt mało mówi się o skali migracji kobiet;

Or. en

Poprawka 78
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca uwagę, że pracownicy migrujący 
zostali także dotknięci kryzysem, podobnie 
jak ich rodziny, które pozostały w kraju; 
zwraca uwagę, że zbyt mało mówi się 
o skali migracji kobiet, a co za tym idzie 
o jej wpływie na rodziny, których byt 
zależy od zarobków tych kobiet, w związku 
z czym kobiety mogą znaleźć się w jeszcze 
słabszej pozycji po powrocie do domu, 
odrzucone przez wspólnoty i rodziny;

7. zwraca uwagę, że pracownicy migrujący 
zostali także dotknięci kryzysem, podobnie 
jak ich rodziny, które pozostały w kraju; 
zwraca uwagę, że zbyt mało mówi się 
o skali migracji kobiet, a co za tym idzie 
o jej wpływie na rodziny, które są zależne
od zarobków tych kobiet;

Or. fr
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Poprawka 79
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że interwencje i rozwiązania 
wymagają kontekstowego zrozumienia 
kryzysu oraz uznania, że nie istnieje tylko 
jedno uniwersalne rozwiązanie 
pozwalające na wyjście z niego; podkreśla 
jednocześnie, że recesję należy 
wykorzystać jako wyjątkową szansę 
stworzenia polityki gospodarczej 
i społecznej bardziej ukierunkowanej na 
kwestie płci oraz na przejście w kierunku 
utworzenia społeczeństwa, w którym 
kobiety i mężczyźni zajmują bardziej 
wyrównane pozycje; 

8. wyraża nadzieję, że obecna sytuacja 
zostanie wykorzystana w celu stworzenia 
polityki gospodarczej i społecznej bardziej 
ukierunkowanej na kwestie płci oraz na 
przejście w kierunku utworzenia 
społeczeństwa, w którym kobiety 
i mężczyźni zajmują bardziej wyrównane 
pozycje; 

Or. fr

Poprawka 80
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że interwencje i rozwiązania 
wymagają kontekstowego zrozumienia 
kryzysu oraz uznania, że nie istnieje tylko 
jedno uniwersalne rozwiązanie 
pozwalające na wyjście z niego; podkreśla 
jednocześnie, że recesję należy 
wykorzystać jako wyjątkową szansę 
stworzenia polityki gospodarczej 
i społecznej bardziej ukierunkowanej na 
kwestie płci oraz na przejście w kierunku 
utworzenia społeczeństwa, w którym 
kobiety i mężczyźni zajmują bardziej 
wyrównane pozycje;

8. podkreśla i z zadowoleniem przyjmuje 
to, że interwencje i rozwiązania wymagają 
kontekstowego zrozumienia kryzysu oraz 
uznania, że nie istnieje tylko jedno 
uniwersalne rozwiązanie pozwalające na 
wyjście z niego; podkreśla jednocześnie, że 
recesję należy wykorzystać jako 
wyjątkową szansę stworzenia polityki 
gospodarczej i społecznej bardziej 
ukierunkowanej na kwestie płci oraz na 
przejście w kierunku utworzenia 
społeczeństwa, w którym kobiety 
i mężczyźni zajmują bardziej wyrównane 
pozycje;
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Or. en

Poprawka 81
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że interwencje i rozwiązania 
wymagają kontekstowego zrozumienia 
kryzysu oraz uznania, że nie istnieje tylko 
jedno uniwersalne rozwiązanie 
pozwalające na wyjście z niego; podkreśla 
jednocześnie, że recesję należy 
wykorzystać jako wyjątkową szansę 
stworzenia polityki gospodarczej 
i społecznej bardziej ukierunkowanej na
kwestie płci oraz na przejście w kierunku 
utworzenia społeczeństwa, w którym 
kobiety i mężczyźni zajmują bardziej 
wyrównane pozycje;

8. podkreśla, że interwencje i rozwiązania 
wymagają kontekstowego zrozumienia 
kryzysu oraz uznania, że nie istnieje tylko 
jedno uniwersalne rozwiązanie 
pozwalające na wyjście z niego; podkreśla 
jednocześnie, że recesję należy 
wykorzystać jako wyjątkową szansę 
stworzenia polityki gospodarczej 
i społecznej w większym stopniu 
uwzględniającej kwestie płci oraz na 
przejście w kierunku utworzenia 
społeczeństwa, w którym kobiety 
i mężczyźni zajmują bardziej wyrównane 
pozycje;

Or. en

Poprawka 82
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla konieczność zwalczania 
stereotypów we wszystkich dziedzinach
i na wszystkich etapach życia, ponieważ 
stereotypy – zważywszy na ich wpływ na 
wybory kobiet w odniesieniu do edukacji, 
kształcenia, zatrudnienia, podziału 
obowiązków domowych i rodzinnych, 
udziału w życiu społecznym, udziału
i reprezentacji na stanowiskach 
decyzyjnych, jak również ich wyboru
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w środowisku pracy – są jedną
z utrzymujących się przyczyn nierówności 
między kobietami i mężczyznami;

Or. es

Poprawka 83
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Punkt 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. ubolewa nad faktem, że reakcje 
polityczne na kryzys, w tym pakiety 
naprawy nie uwzględniają i nie analizują 
wpływu kryzysu na płeć i nie przewidują 
naprawy skutków tego wpływu; krytykuje 
fakt, że strategia polizbońskia praktycznie 
nie uwzględnia aspektu płci; wzywa Radę, 
Komisję i państwa członkowskie do 
włączenia do wytycznych dotyczących 
zatrudnienia i makroekonomii oraz do 
strategii EU 2020 rozdziału poświęconego 
płci, a także konstruowanie budżetów 
dotyczących wszystkich strategii 
politycznych z uwzględnieniem kwestii 
płci;

skreślony

Or. en

Poprawka 84
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. ubolewa nad faktem, że reakcje 
polityczne na kryzys, w tym pakiety 
naprawy nie uwzględniają i nie analizują
wpływu kryzysu na płeć i nie przewidują 
naprawy skutków tego wpływu; krytykuje 
fakt, że strategia polizbońskia praktycznie 

9. ubolewa nad faktem, że reakcje 
polityczne na kryzys, w tym pakiety 
naprawy, pominęły analizę wpływu 
kryzysu na płeć; krytykuje fakt, że strategia 
polizbońska praktycznie nie uwzględnia 
aspektu płci; wzywa Radę, Komisję 
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nie uwzględnia aspektu płci; wzywa Radę, 
Komisję i państwa członkowskie do 
włączenia do wytycznych dotyczących 
zatrudnienia i makroekonomii oraz do
strategii EU2020 rozdziału poświęconego 
płci, a także konstruowanie budżetów 
dotyczących wszystkich strategii 
politycznych z uwzględnieniem kwestii 
płci;

i państwa członkowskie do uwzględnienia 
w wytycznych dotyczących zatrudnienia 
i makroekonomii oraz w strategii UE 2020
rozdziału poświęconego płci, a także 
konstruowanie budżetów dotyczących 
wszystkich strategii politycznych pod 
kątem płci;

Or. fr

Poprawka 85
Mariya Nedelcheva

Projekt rezolucji
Punkt 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. ubolewa nad faktem, że reakcje 
polityczne na kryzys, w tym pakiety 
naprawy nie uwzględniają i nie analizują 
wpływu kryzysu na płeć i nie przewidują
naprawy skutków tego wpływu; krytykuje 
fakt, że strategia polizbońskia praktycznie
nie uwzględnia aspektu płci; wzywa Radę, 
Komisję i państwa członkowskie do 
włączenia do wytycznych dotyczących 
zatrudnienia i makroekonomii oraz do 
strategii EU2020 rozdziału poświęconego 
płci, a także konstruowanie budżetów 
dotyczących wszystkich strategii 
politycznych z uwzględnieniem kwestii 
płci;

9. z żalem stwierdza, że reakcje polityczne 
na kryzys, w tym pakiety naprawy nie 
uwzględniają i nie analizują wpływu 
kryzysu na płeć i nie przewidują naprawy 
skutków tego wpływu; ubolewa nad tym, 
że strategia polizbońska nie uwzględnia 
w wystarczającym stopniu aspektu płci; 
wzywa Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do włączenia do wytycznych 
dotyczących zatrudnienia i makroekonomii 
oraz do strategii EU2020 rozdziału 
poświęconego płci, a także konstruowanie 
budżetów dotyczących wszystkich strategii 
politycznych z uwzględnieniem kwestii 
płci;

Or. fr

Poprawka 86
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Punkt 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. ubolewa nad faktem, że reakcje 
polityczne na kryzys, w tym pakiety 
naprawy nie uwzględniają i nie analizują 
wpływu kryzysu na płeć i nie przewidują 
naprawy skutków tego wpływu; krytykuje 
fakt, że strategia polizbońskia praktycznie 
nie uwzględnia aspektu płci; wzywa Radę, 
Komisję i państwa członkowskie do 
włączenia do wytycznych dotyczących 
zatrudnienia i makroekonomii oraz do 
strategii EU2020 rozdziału poświęconego 
płci, a także konstruowanie budżetów 
dotyczących wszystkich strategii 
politycznych z uwzględnieniem kwestii 
płci;

9. ubolewa nad faktem, że reakcje 
polityczne na kryzys, w tym pakiety 
naprawy jeszcze nie uwzględniają i nie 
analizują wpływu kryzysu na płeć i nie 
przewidują naprawy skutków tego 
wpływu; krytykuje fakt, że strategia 
polizbońska praktycznie nie uwzględnia 
aspektu płci; wzywa Radę, Komisję
i państwa członkowskie do włączenia do 
wytycznych dotyczących zatrudnienia
i makroekonomii oraz do strategii UE 2020
rozdziału poświęconego płci, a także 
konstruowanie budżetów dotyczących 
wszystkich strategii politycznych
z uwzględnieniem kwestii płci;

Or. it

Poprawka 87
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do przedsięwzięcia 
niezbędnych środków w celu 
uwzględnienia problematyki płci we 
wszystkich obszarach polityki Unii 
Europejskiej oraz przystąpienia do 
przeglądu istniejącego prawodawstwa
w celu doprowadzenia do prawidłowego 
stosowania zasady równości kobiet
i mężczyzn oraz umożliwienia przyjęcia 
środków dyskryminacji pozytywnej, jeśli 
zajdzie taka potrzeba;

Or. es
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Poprawka 88
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Radę, Komisję, państwa 
członkowskie, a zwłaszcza Komisję 
Specjalną ds. Kryzysu Finansowego, 
Gospodarczego i Społecznego Parlamentu 
Europejskiego do zagwarantowania, że 
programy naprawy i programy 
dostosowania strukturalnego zostaną 
poddane ocenie wpływu na kwestie 
równouprawnienia płci (ocena ex-post 
w przypadkach, gdzie ocena taka nie 
została przeprowadzona ex-ante) i będą 
zawierać perspektywę płci, w tym dane 
i statystyki zagregowane według płci;

skreślony

Or. fr

Poprawka 89
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Punkt 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Radę, Komisję, państwa 
członkowskie, a zwłaszcza Komisję 
Specjalną ds. Kryzysu Finansowego, 
Gospodarczego i Społecznego Parlamentu 
Europejskiego do zagwarantowania, że 
programy naprawy i programy 
dostosowania strukturalnego zostaną 
poddane ocenie wpływu na kwestie 
równouprawnienia płci (ocena ex-post 
w przypadkach, gdzie ocena taka nie 
została przeprowadzona ex-ante) i będą 
zawierać perspektywę płci, w tym dane 
i statystyki zagregowane według płci;

skreślony

Or. en
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Poprawka 90
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Punkt 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Radę i Komisję do utworzenia 
europejskiego „komitetu mądrych kobiet”, 
który odniósłby się krytycznie do inicjatyw 
dotyczących reform będących 
następstwem strategii UE 2020 
i globalnego planu naprawy gospodarczej 
i reform G-20 oraz jego konsekwencji dla 
równości płci, a także ponownie domagał 
się obowiązkowego uwzględniania aspektu 
płci w planowaniu wszelkich przyszłych 
środków konsolidacji budżetowej, 
wszystkich nowych inicjatyw finansowych 
i zaleceń politycznych; 

Or. en

Poprawka 91
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. domaga się od Rady, Komisji i państw 
członkowskich zagwarantowania, że 
regresja i cięcia finansowe nie będą 
dotyczyły polityki i funkcjonowania 
struktur mających na celu osiągnięcie 
równości pomiędzy kobietami 
i mężczyznami na wszystkich szczeblach 
sektora rządowego i pozarządowego; 
ubolewa nad faktem, że takie cięcia 
finansowe miały już miejsce w niektórych 
krajach;

skreślony
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Or. fr

Poprawka 92
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę na brak polityki 
w zakresie opieki oraz brak 
infrastruktury, które przyczyniły się do 
wypełnienia tych luk przez imigrantki 
zatrudnione jako pomoc domowa bez 
dostępu do ochrony socjalnej i związanej 
z pracą, a także do odnośnych świadczeń; 
wzywa państwa członkowskie do pilnego 
włączenia pracowników migrujących do 
systemów zabezpieczenia socjalnego 
i ochrony zdrowia;

skreślony

Or. fr

Poprawka 93
Mariya Nedelcheva

Projekt rezolucji
Punkt 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę na brak polityki 
w zakresie opieki oraz brak 
infrastruktury, które przyczyniły się do 
wypełnienia tych luk przez imigrantki 
zatrudnione jako pomoc domowa bez 
dostępu do ochrony socjalnej i związanej 
z pracą, a także do odnośnych świadczeń; 
wzywa państwa członkowskie do pilnego 
włączenia pracowników migrujących do 
systemów zabezpieczenia socjalnego 
i ochrony zdrowia;

12. zwraca uwagę na znaczenie 
uwzględnienia bezbronności imigrantek 
przy opracowywaniu polityki 
przyjmowania legalnych i nielegalnych 
imigrantów;
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Or. fr

Poprawka 94
Edit Bauer

Projekt rezolucji
Punkt 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zwraca uwagę na brak polityki 
w zakresie opieki oraz brak infrastruktury, 
które przyczyniły się do wypełnienia tych 
luk przez imigrantki zatrudnione jako 
pomoc domowa bez dostępu do ochrony 
socjalnej i związanej z pracą, a także do 
odnośnych świadczeń; wzywa państwa 
członkowskie do pilnego włączenia 
pracowników migrujących do systemów 
zabezpieczenia socjalnego i ochrony 
zdrowia;

12. zwraca uwagę na brak polityki 
w zakresie opieki oraz brak infrastruktury, 
które przyczyniły się do wypełnienia tych 
luk przez imigrantki zatrudnione jako 
pomoc domowa bez dostępu do ochrony 
socjalnej i związanej z pracą, a także do 
odnośnych świadczeń; wzywa państwa 
członkowskie do pilnego zwalczenia 
nielegalnego zatrudnienia i włączenia 
legalnych pracowników migrujących do 
systemów zabezpieczenia socjalnego 
i ochrony zdrowia;

Or. en

Poprawka 95
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Kartika Tamara Liotard

Projekt rezolucji
Punkt 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla konieczność 
priorytetowego potraktowania problemu 
bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, co wymaga dokonania 
przeglądu obecnych polityk 
gospodarczych i finansowych,
w szczególności paktu na rzecz 
stabilności, przepisów dotyczących rynku 
wewnętrznego oraz polityki 
konkurencyjności, w sposób sprzyjający 
trwałemu zatrudnieniu wysokiej jakości
i towarzyszącym mu prawom socjalnym, 
inwestycjom i wysokiej jakości usługom 
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publicznym gwarantującym integrację 
społeczną, zwłaszcza w dziedzinie 
edukacji, zdrowia publicznego, opieki nad 
dziećmi i osobami pozostającymi na 
utrzymaniu, transportu publicznego
i usług socjalnych;

Or. pt

Poprawka 96
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Radę, Komisje i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
negatywnych skutków cięć podatkowych 
i redukcji wydatków publicznych 
i świadczeń socjalnych i przeciwdziałania 
im, zwłaszcza w kontekście wydatków 
publicznych na szczeblu lokalnym w celu 
dołożenia starań, że kobiety nie pozostaną 
nieproporcjonalnie obciążone opieką 
(dzieci, osoby starsze, osoby pozostające 
na utrzymaniu) oraz w przypadkach, gdy 
zamknięcia szpitali lub skrócone pobyty 
w szpitalu przeniosą ciężar opieki nad 
pacjentami na gospodarstwa domowe 
i kobiety, co potencjalne pogłębia 
nierówność pomiędzy kobietami 
i mężczyznami;

skreślony

Or. fr

Poprawka 97
Edit Bauer

Projekt rezolucji
Punkt 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Radę, Komisje i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
negatywnych skutków cięć podatkowych 

13. wzywa Radę, Komisje i państwa 
członkowskie do przeanalizowania 
negatywnych skutków redukcji wydatków 
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i redukcji wydatków publicznych 
i świadczeń socjalnych i przeciwdziałania 
im, zwłaszcza w kontekście wydatków 
publicznych na szczeblu lokalnym w celu 
dołożenia starań, że kobiety nie pozostaną 
nieproporcjonalnie obciążone opieką 
(dzieci, osoby starsze, osoby pozostające 
na utrzymaniu) oraz w przypadkach, gdy 
zamknięcia szpitali lub skrócone pobyty 
w szpitalu przeniosą ciężar opieki nad 
pacjentami na gospodarstwa domowe 
i kobiety, co potencjalne pogłębia 
nierówność pomiędzy kobietami 
i mężczyznami;

publicznych i świadczeń socjalnych 
i przeciwdziałania im, zwłaszcza 
w kontekście wydatków publicznych na 
szczeblu lokalnym w celu dołożenia starań, 
że kobiety nie pozostaną 
nieproporcjonalnie obciążone opieką 
(dzieci, osoby starsze, osoby pozostające 
na utrzymaniu);

Or. en

Poprawka 98
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Punkt 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia ogólnie dostępnych, wysokiej 
jakości i przystępnych usług opieki dla 
dzieci i innych osób pozostających na 
utrzymaniu gospodarstw domowych 
zgodnie z celami europejskimi; podkreśla 
fakt, że należy w pełni wykorzystać 
potencjał funduszy strukturalnych oraz 
Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w zakresie finansowania wysokiej jakości 
usług; nalega, aby Komisja wysunęła 
wniosek w sprawie dyrektywy dotyczącej 
ojcostwa, adopcji oraz urlopów na opiekę 
nad rodzicami; 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poseł do PE Marina Yannakoudakis jest zdania, że przedstawienie wniosku dotyczącego 



AM\811660PL.doc 53/77 PE439.983v02-00

PL

dyrektywy w sprawie ojcostwa, adopcji oraz urlopów na opiekę nad rodzicami nie należy do 
kompetencji Komisji. 

Poprawka 99
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia ogólnie dostępnych, wysokiej 
jakości i przystępnych usług opieki dla 
dzieci i innych osób pozostających na 
utrzymaniu gospodarstw domowych 
zgodnie z celami europejskimi; podkreśla 
fakt, że należy w pełni wykorzystać 
potencjał funduszy strukturalnych oraz 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie 
finansowania wysokiej jakości usług; 
nalega, aby Komisja wysunęła wniosek 
w sprawie dyrektywy dotyczącej ojcostwa, 
adopcji oraz urlopów na opiekę nad 
rodzicami;

14. wzywa państwa członkowskie do 
dalszego zapewniania ogólnie dostępnych, 
wysokiej jakości i przystępnych usług 
opieki dla dzieci i innych osób 
pozostających na utrzymaniu gospodarstw 
domowych zgodnie z celami europejskimi; 
podkreśla fakt, że należy w pełni 
wykorzystać potencjał funduszy 
strukturalnych oraz Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w zakresie 
finansowania wysokiej jakości usług;

Or. fr

Poprawka 100
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia ogólnie dostępnych, wysokiej 
jakości i przystępnych usług opieki dla 
dzieci i innych osób pozostających na 
utrzymaniu gospodarstw domowych 
zgodnie z celami europejskimi; podkreśla 
fakt, że należy w pełni wykorzystać 
potencjał funduszy strukturalnych oraz 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

14. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia ogólnie dostępnych, wysokiej 
jakości i przystępnych usług opieki dla 
dzieci i innych osób pozostających na 
utrzymaniu gospodarstw domowych 
zgodnie z celami europejskimi; zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do 
pełnego wykorzystania potencjału
funduszy strukturalnych oraz 
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Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie 
finansowania wysokiej jakości usług; 
nalega, aby Komisja wysunęła wniosek 
w sprawie dyrektywy dotyczącej ojcostwa, 
adopcji oraz urlopów na opiekę nad 
rodzicami;

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
ułatwienia dostępu do finansowania 
wysokiej jakości usług; nalega, aby 
Komisja wysunęła wniosek w sprawie 
dyrektywy dotyczącej ojcostwa, adopcji 
oraz urlopów na opiekę nad rodzicami;

Or. en

Poprawka 101
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia ogólnie dostępnych, wysokiej 
jakości i przystępnych usług opieki dla 
dzieci i innych osób pozostających na 
utrzymaniu gospodarstw domowych 
zgodnie z celami europejskimi; podkreśla 
fakt, że należy w pełni wykorzystać 
potencjał funduszy strukturalnych oraz 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie 
finansowania wysokiej jakości usług; 
nalega, aby Komisja wysunęła wniosek
w sprawie dyrektywy dotyczącej ojcostwa, 
adopcji oraz urlopów na opiekę nad 
rodzicami; 

14. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia ogólnie dostępnych, wysokiej 
jakości i przystępnych usług opieki dla 
dzieci i innych osób pozostających na 
utrzymaniu gospodarstw domowych 
zgodnie z celami europejskimi oraz
z zagwarantowaniem zgodności 
dostępności tych usług z pełnoetatowym 
czasem pracy kobiet i mężczyzn; podkreśla 
fakt, że należy w pełni wykorzystać 
potencjał funduszy strukturalnych oraz 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie 
finansowania wysokiej jakości usług;
nalega, aby Komisja wysunęła wniosek
w sprawie dyrektywy dotyczącej ojcostwa, 
adopcji oraz urlopów na opiekę nad 
rodzicami;

Or. es

Poprawka 102
Lívia Járóka

Projekt rezolucji
Punkt 14a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Radę, Komisję Europejską 
i państwa członkowskie do 
zagwarantowania, że krajowe 
i europejskie plany naprawy oraz program
dostosowania strukturalnego będą 
podlegać ocenie wpływu w aspekcie płci. 

Or. en

Poprawka 103
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wskazuje, że usługi opieki nad 
nieletnimi i osobami pozostającymi na 
utrzymaniu stanowią ważne źródło 
tworzenia miejsc pracy, które mogłyby 
zająć kobiety starsze, wśród których stopa 
zatrudnienia jest jedną z najniższych;

Or. es

Poprawka 104
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt 14b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. szacuje, że konieczne jest 
zapewnienie usług opieki po przystępnej 
cenie nad co najmniej 40% dzieci w wieku 
od 0 do 3 lat oraz objęcie kształceniem 
dzieci w wieku od lat 3 do wieku objęcia 
obowiązkiem szkolnym;
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Or. es

Poprawka 105
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca uwagę, że zjawisko przemocy 
wobec kobiet nasila się w czasach 
przemian gospodarczych; dlatego też
nalega, aby państwa członkowskie 
poprawiły krajowe przepisy prawne 
i politykę tak, aby stanowiły one ochronę 
przeciwko wszelkim formom przemocy 
uwarunkowanej płcią oraz z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę stworzenia 
obserwatorium ds. przemocy wobec kobiet 
wysuniętą przez Hiszpanię 
przewodniczącą aktualnie Radzie; również
przychylnie odnosi się do inicjatywy Rady 
dotyczącego ogólnego instrumentu 
ochrony ofiar (europejski nakaz ochrony); 

15. nalega, aby państwa członkowskie 
poprawiły krajowe przepisy prawne 
i politykę tak, aby stanowiły one ochronę 
przeciwko wszelkim formom przemocy 
uwarunkowanej płcią; przychylnie odnosi 
się do inicjatywy Rady dotyczącego 
ogólnego instrumentu ochrony ofiar 
(europejski nakaz ochrony); 

Or. fr

Poprawka 106
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Punkt 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca uwagę, że zjawisko przemocy 
wobec kobiet nasila się w czasach 
przemian gospodarczych;
dlatego też nalega, aby państwa 
członkowskie poprawiły krajowe przepisy 
prawne i politykę tak, aby stanowiły one 
ochronę przeciwko wszelkim formom
przemocy uwarunkowanej płcią oraz 
z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
stworzenia obserwatorium ds. przemocy 
wobec kobiet wysuniętą przez Hiszpanię 
przewodniczącą aktualnie Radzie; również 

15. zwraca uwagę, że zjawisko przemocy 
wobec kobiet i mężczyzn nasila się 
w czasach przemian gospodarczych; 
dlatego też zachęca państwa członkowskie, 
aby za pomocą krajowych przepisów 
prawnych skoncentrowały się na formach
przemocy uwarunkowanej płcią; 
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przychylnie odnosi się do inicjatywy Rady 
dotyczącego ogólnego instrumentu 
ochrony ofiar (europejski nakaz 
ochrony);

Or. en

Poprawka 107
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt rezolucji
Punkt 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca uwagę, że zjawisko przemocy 
wobec kobiet nasila się w czasach 
przemian gospodarczych; dlatego też 
nalega, aby państwa członkowskie 
poprawiły krajowe przepisy prawne 
i politykę tak, aby stanowiły one ochronę 
przeciwko wszelkim formom przemocy 
uwarunkowanej płcią oraz z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę stworzenia 
obserwatorium ds. przemocy wobec kobiet 
wysuniętą przez Hiszpanię 
przewodniczącą aktualnie Radzie; również 
przychylnie odnosi się do inicjatywy Rady 
dotyczącego ogólnego instrumentu 
ochrony ofiar (europejski nakaz ochrony);

15. zwraca uwagę, że zjawisko przemocy 
wobec kobiet nasila się w czasach 
przemian gospodarczych; dlatego też 
nalega, aby państwa członkowskie 
poprawiły krajowe przepisy prawne 
i politykę tak, aby stanowiły one ochronę 
przeciwko wszelkim formom przemocy 
uwarunkowanej płcią; również przychylnie 
odnosi się do inicjatywy Rady dotyczącego 
ogólnego instrumentu ochrony ofiar 
(europejski nakaz ochrony);

Or. en

Poprawka 108
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zwraca uwagę, że zjawisko przemocy 
wobec kobiet nasila się w czasach 
przemian gospodarczych; dlatego też 

15. zwraca uwagę, że zjawisko przemocy 
wobec kobiet nasila się w czasach 
przemian gospodarczych; dlatego też 
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nalega, aby państwa członkowskie 
poprawiły krajowe przepisy prawne 
i politykę tak, aby stanowiły one ochronę 
przeciwko wszelkim formom przemocy 
uwarunkowanej płcią oraz z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę stworzenia 
obserwatorium ds. przemocy wobec kobiet 
wysuniętą przez Hiszpanię przewodniczącą 
aktualnie Radzie; również przychylnie 
odnosi się do inicjatywy Rady dotyczącego 
ogólnego instrumentu ochrony ofiar 
(europejski nakaz ochrony);

nalega, aby państwa członkowskie 
dokonały odpowiedniego przeglądu 
krajowych przepisów prawnych i polityki
tak, aby stanowiły one ochronę przeciwko 
wszelkim formom przemocy 
uwarunkowanej płcią oraz z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywę stworzenia 
obserwatorium ds. przemocy wobec kobiet 
wysuniętą przez Hiszpanię przewodniczącą 
aktualnie Radzie; również przychylnie 
odnosi się do inicjatywy Rady dotyczącego 
ogólnego instrumentu ochrony ofiar 
(europejski nakaz ochrony);

Or. en

Poprawka 109
Mariya Nedelcheva

Projekt rezolucji
Punkt 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększania świadomości zbiorowej, jeśli 
chodzi o problem przemocy wobec kobiet, 
w szczególności za pośrednictwem 
kampanii uświadamiających; przypomina, 
że edukacja i krzewienie wiedzy wśród 
osób młodych mają kluczowe znaczenie 
dla zwalczania tego rodzaju zjawisk;

Or. fr

Poprawka 110
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. nawołuje instytucje europejskie oraz 16. nawołuje instytucje europejskie oraz 
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państwa członkowskie do podjęcia 
skutecznych działań, zwłaszcza 
legislacyjnych, które sprzyjać będą 
zrównoważonej obecności kobiet 
i mężczyzn na decyzyjnych stanowiskach 
w przedsiębiorstwach i organach 
politycznych; w związku z tym wzywa do 
określenia wiążących celów 
gwarantujących równą reprezentację 
kobiet i mężczyzn;

państwa członkowskie do podjęcia działań, 
które sprzyjać będą zrównoważonej 
obecności kobiet i mężczyzn na 
decyzyjnych stanowiskach 
w przedsiębiorstwach i organach 
politycznych; 

Or. fr

Poprawka 111
Edit Bauer

Projekt rezolucji
Punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. nawołuje instytucje europejskie oraz 
państwa członkowskie do podjęcia 
skutecznych działań, zwłaszcza 
legislacyjnych, które sprzyjać będą 
zrównoważonej obecności kobiet 
i mężczyzn na decyzyjnych stanowiskach 
w przedsiębiorstwach i organach 
politycznych; w związku z tym wzywa do 
określenia wiążących celów 
gwarantujących równą reprezentację
kobiet i mężczyzn;

16. nawołuje instytucje europejskie oraz 
państwa członkowskie do podjęcia 
skutecznych działań, które sprzyjać będą 
zrównoważonej obecności kobiet 
i mężczyzn na decyzyjnych stanowiskach 
w przedsiębiorstwach i organach 
politycznych; w związku z tym wzywa do 
poczynienia dalszych kroków 
zmierzających do osiągnięcia równej 
reprezentacji kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 112
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. nawołuje instytucje europejskie oraz 
państwa członkowskie do podjęcia 
skutecznych działań, zwłaszcza 

16. nawołuje instytucje europejskie oraz 
państwa członkowskie do wspierania
zrównoważonej obecności kobiet
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legislacyjnych, które sprzyjać będą
zrównoważonej obecności kobiet
i mężczyzn na decyzyjnych stanowiskach
w przedsiębiorstwach i organach 
politycznych; w związku z tym wzywa do 
określenia wiążących celów 
gwarantujących równą reprezentację
kobiet i mężczyzn;

i mężczyzn na decyzyjnych stanowiskach
w przedsiębiorstwach i organach 
politycznych; w związku z tym wzywa do 
sprzyjania równej reprezentacji kobiet
i mężczyzn we wszystkich sektorach;

Or. it

Poprawka 113
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. nawołuje instytucje europejskie oraz 
państwa członkowskie do podjęcia 
skutecznych działań, zwłaszcza 
legislacyjnych, które sprzyjać będą 
zrównoważonej obecności kobiet
i mężczyzn na decyzyjnych stanowiskach
w przedsiębiorstwach i organach 
politycznych; w związku z tym wzywa do 
określenia wiążących celów 
gwarantujących równą reprezentację kobiet
i mężczyzn;

16. nawołuje instytucje europejskie oraz 
państwa członkowskie, jak również władze 
regionalne i lokalne do podjęcia 
skutecznych działań, zwłaszcza 
legislacyjnych, które sprzyjać będą 
zrównoważonej obecności kobiet
i mężczyzn na decyzyjnych stanowiskach
i w zarządach przedsiębiorstw, a także
w organach politycznych oraz lokalnych, 
regionalnych, krajowych i europejskich 
instytucjach i podmiotach publicznych;
w związku z tym wzywa do określenia 
wiążących celów gwarantujących równą 
reprezentację kobiet i mężczyzn;

Or. es

Poprawka 114
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. nawołuje instytucje europejskie oraz 
państwa członkowskie do podjęcia 

16. nawołuje instytucje europejskie oraz 
państwa członkowskie do podjęcia 
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skutecznych działań, zwłaszcza 
legislacyjnych, które sprzyjać będą 
zrównoważonej obecności kobiet 
i mężczyzn na decyzyjnych stanowiskach 
w przedsiębiorstwach i organach 
politycznych; w związku z tym wzywa do 
określenia wiążących celów 
gwarantujących równą reprezentację kobiet 
i mężczyzn;

skutecznych działań, zwłaszcza 
legislacyjnych, które sprzyjać będą 
zrównoważonej obecności kobiet 
i mężczyzn na decyzyjnych stanowiskach 
w przedsiębiorstwach, podmiotach 
administracji publicznej, które powinny 
stanowić przykład, i organach 
politycznych; w związku z tym wzywa do 
określenia wiążących celów 
gwarantujących równą reprezentację kobiet 
i mężczyzn;

Or. fr

Poprawka 115
Mariya Nedelcheva

Projekt rezolucji
Punkt 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. nawołuje instytucje europejskie oraz 
państwa członkowskie do podjęcia 
skutecznych działań, zwłaszcza 
legislacyjnych, które sprzyjać będą 
zrównoważonej obecności kobiet 
i mężczyzn na decyzyjnych stanowiskach 
w przedsiębiorstwach i organach 
politycznych; w związku z tym wzywa do 
określenia wiążących celów 
gwarantujących równą reprezentację kobiet 
i mężczyzn;

16. nawołuje instytucje europejskie oraz 
państwa członkowskie do podjęcia 
skutecznych działań, zwłaszcza 
legislacyjnych, które sprzyjać będą 
zrównoważonej obecności kobiet 
i mężczyzn na decyzyjnych stanowiskach 
w przedsiębiorstwach, podmiotach 
administracji publicznej i organach 
politycznych; w związku z tym wzywa do 
określenia wiążących celów 
gwarantujących równą reprezentację kobiet 
i mężczyzn;

Or. fr

Poprawka 116
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Punkt 16a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że lepsze wykorzystanie 
talentów kobiet będzie atutem 
europejskich gospodarek; przypomina, że 
od 2000 r. kobiety objęły sześć z ośmiu 
milionów nowo utworzonych miejsc pracy
w Unii Europejskiej oraz że stanowią one 
59% osób zwolnionych z pracy; podkreśla, 
że według badania przeprowadzonego
w 2006 r. przez Komisję ds. Kobiet
i Zatrudnienia przykładowo Wielka 
Brytania wygenerowałaby 23 miliardy 
funtów szterlingów (2% PKB), gdyby 
talenty kobiet były lepiej wykorzystywane; 

Or. pt

Poprawka 117
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uważa za konieczne osiągnięcie 
poziomu 25% kobiet zasiadających na 
stanowiskach kierowniczych w spółkach 
notowanych na giełdzie w państwach 
członkowskich i 20% kobiet w organach 
wykonawczych państw członkowskich;

Or. es

Poprawka 118
Mariya Nedelcheva

Projekt rezolucji
Punkt 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. przypomina, że nadal utrzymują się 
różnice w wynagrodzeniu kobiet 
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i mężczyzn oraz że istnieje ryzyko ich 
pogłębienia w wyniku kryzysu 
gospodarczego i finansowego; zachęca 
instytucje europejskie i państwa 
członkowskie do wyznaczenia sobie 
jasnych celów i zaproponowania 
wiążących środków mających na celu 
wyeliminowanie różnic w wynagrodzeniu; 

Or. fr

Poprawka 119
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Punkt 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że zbyt mało kobiet 
zaangażowanych jest w procesy decyzyjne 
w dziedzinie finansów, kobiety stanowią 
jedną z grup aktualnie wyłączonych 
z podejmowania decyzji w kwestiach 
finansowych, na które ryzyko finansowe 
wywiera negatywny wpływ; wzywa Radę, 
Komisję i państwa członkowskie do 
rozszerzenia obecności kobiet na 
wszystkich poziomach procesu 
decyzyjnego, zwłaszcza w dziedzinie 
ustaleń budżetowych i organizacyjnych 
dotyczących europejskich systemów 
finansowych, w tym Europejskiego Banku 
Centralnego;

skreślony

Or. en

Poprawka 120
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że zbyt mało kobiet skreślony
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zaangażowanych jest w procesy decyzyjne 
w dziedzinie finansów, kobiety stanowią 
jedną z grup aktualnie wyłączonych 
z podejmowania decyzji w kwestiach 
finansowych, na które ryzyko finansowe 
wywiera negatywny wpływ; wzywa Radę, 
Komisję i państwa członkowskie do 
rozszerzenia obecności kobiet na 
wszystkich poziomach procesu 
decyzyjnego, zwłaszcza w dziedzinie 
ustaleń budżetowych i organizacyjnych 
dotyczących europejskich systemów 
finansowych, w tym Europejskiego Banku 
Centralnego;

Or. fr

Poprawka 121
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Punkt 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że zbyt mało kobiet 
zaangażowanych jest w procesy decyzyjne
w dziedzinie finansów, kobiety stanowią 
jedną z grup aktualnie wyłączonych
z podejmowania decyzji w kwestiach 
finansowych, na które ryzyko finansowe 
wywiera negatywny wpływ; wzywa Radę, 
Komisję i państwa członkowskie do 
rozszerzenia obecności kobiet na 
wszystkich poziomach procesu 
decyzyjnego, zwłaszcza w dziedzinie 
ustaleń budżetowych i organizacyjnych 
dotyczących europejskich systemów 
finansowych, w tym Europejskiego Banku 
Centralnego;

17. podkreśla, że zbyt mało kobiet 
zaangażowanych jest w procesy decyzyjne
w dziedzinie finansów oraz wzywa Radę, 
Komisję i państwa członkowskie do 
rozszerzenia obecności kobiet na 
wszystkich poziomach procesu 
decyzyjnego, zwłaszcza w dziedzinie 
ustaleń budżetowych i organizacyjnych 
dotyczących europejskich systemów 
finansowych, w tym Europejskiego Banku 
Centralnego;

Or. it

Poprawka 122
Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Punkt 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla, że zbyt mało kobiet 
zaangażowanych jest w procesy decyzyjne 
w dziedzinie finansów, kobiety stanowią 
jedną z grup aktualnie wyłączonych 
z podejmowania decyzji w kwestiach 
finansowych, na które ryzyko finansowe 
wywiera negatywny wpływ; wzywa Radę, 
Komisję i państwa członkowskie do 
rozszerzenia obecności kobiet na 
wszystkich poziomach procesu 
decyzyjnego, zwłaszcza w dziedzinie 
ustaleń budżetowych i organizacyjnych 
dotyczących europejskich systemów 
finansowych, w tym Europejskiego Banku 
Centralnego;

17. podkreśla, że zbyt mało kobiet 
zaangażowanych jest w procesy decyzyjne 
w dziedzinie finansów, kobiety stanowią 
jedną z grup aktualnie wyłączonych 
z podejmowania decyzji w kwestiach 
finansowych, na które ryzyko finansowe 
wywiera negatywny wpływ; wzywa Radę, 
Komisję i państwa członkowskie do 
rozszerzenia obecności kobiet na 
wszystkich poziomach procesu 
decyzyjnego, zwłaszcza w dziedzinie 
ustaleń budżetowych i organizacyjnych 
dotyczących europejskich systemów 
finansowych, w tym Europejskiego Banku 
Centralnego; w tym kontekście podkreśla 
konieczność promowania wiedzy z zakresu 
finansów wśród dziewcząt i kobiet;

Or. en

Poprawka 123
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem odnosi się do decyzji 
rządu norweskiego o podwyższeniu liczby 
kobiet zasiadających w zarządach spółek 
akcyjnych do min. 40%; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do potraktowania 
inicjatywy norweskiej jako dobrego 
przykładu i podjęcia działań w tym samym 
kierunku;

skreślony

Or. fr
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Poprawka 124
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Punkt 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem odnosi się do decyzji 
rządu norweskiego o podwyższeniu liczby 
kobiet zasiadających w zarządach spółek 
akcyjnych do min. 40%; wzywa Komisję
i państwa członkowskie do potraktowania 
inicjatywy norweskiej jako dobrego 
przykładu i podjęcia działań w tym samym 
kierunku;

skreślony

Or. it

Poprawka 125
Edite Estrela

Projekt rezolucji
Punkt 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. z zadowoleniem odnosi się do decyzji 
rządu norweskiego o podwyższeniu liczby 
kobiet zasiadających w zarządach spółek 
akcyjnych do min. 40%; wzywa Komisję
i państwa członkowskie do potraktowania 
inicjatywy norweskiej jako dobrego 
przykładu i podjęcia działań w tym samym 
kierunku;

18. z zadowoleniem odnosi się do decyzji 
rządu norweskiego o podwyższeniu liczby 
kobiet zasiadających w zarządach spółek 
akcyjnych do min. 40% i wyraża 
zadowolenie, że udało się zwiększyć liczbę 
kobiet na kierowniczych stanowiskach
w przedsiębiorstwach, która obecnie 
kształtuje się na poziomie 41%; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
potraktowania inicjatywy norweskiej jako 
dobrego przykładu i podjęcia działań
w tym samym kierunku w odniesieniu do 
spółek notowanych na giełdzie;

Or. pt
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Poprawka 126
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Punkt 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. z zadowoleniem przyjmuje potrzebę 
zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach 
decyzyjnych w przedsiębiorstwach 
publicznych, podkreśla jednak, że rządy 
krajowe powinny podejmować działania 
dostosowane do ich własnych potrzeb,

Or. en

Uzasadnienie

Marina Yannakoudakis nie wierzy w system kwot i podkreśla konieczność pozostawienia 
przedmiotowej kwestii w gestii rządów krajowych.

Poprawka 127
Edit Bauer

Projekt rezolucji
Punkt 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę, że inwestycje 
w infrastrukturę społeczną to szansa 
zmodernizowania Europy i wspierania 
równości i mogą być postrzegane jako 
strategia równoległa do inwestycji 
w przyjazne środowisku technologie 
modernizujące fizyczną infrastrukturę; 
uważa, że równouprawnienie płci 
powinno być zatem priorytetem 
politycznym oraz podstawowym 
narzędziem;

19. zwraca uwagę, że inwestycje 
w infrastrukturę społeczną to szansa 
zmodernizowania Europy i wspierania 
równości;

Or. en
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Poprawka 128
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zwraca uwagę, że inwestycje 
w infrastrukturę społeczną to szansa
zmodernizowania Europy i wspierania
równości i mogą być postrzegane jako 
strategia równoległa do inwestycji 
w przyjazne środowisku technologie 
modernizujące fizyczną infrastrukturę; 
uważa, że równouprawnienie płci powinno 
być zatem priorytetem politycznym oraz 
podstawowym narzędziem;

19. zwraca uwagę, że inwestycje 
w infrastrukturę społeczną to szansa 
promowania równouprawnienia płci, co
powinno być priorytetem politycznym;

Or. fr

Poprawka 129
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla fakt, że „ekologiczne 
miejsca pracy” mogą potencjalnie stać się 
kluczowym segmentem wzrostu przyszłego
europejskiego rynku pracy, że obecnie 
ponad 19 mln miejsc pracy w Unii 
Europejskiej może być uznawanych za 
ekologiczne oraz że według najnowszych 
danych liczba stanowisk pracy w sektorze 
energii odnawialnej może podwoić się 
i osiągnąć liczbę 2,8 mln do 2020 r.; 

skreślony

Or. fr
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Poprawka 130
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Punkt 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla fakt, że „ekologiczne miejsca 
pracy” mogą potencjalnie stać się 
kluczowym segmentem wzrostu przyszłego 
europejskiego rynku pracy, że obecnie 
ponad 20 mln miejsc pracy w Unii 
Europejskiej może być uznawanych za 
ekologiczne oraz że według najnowszych 
danych liczba stanowisk pracy w sektorze 
energii odnawialnej może podwoić się
i osiągnąć liczbę 2,8 mln do 2020 r.;

20. podkreśla fakt, że „ekologiczne miejsca 
pracy” mają potencjał stania się 
kluczowym segmentem wzrostu przyszłego 
europejskiego rynku pracy, że obecnie już
ponad 20 mln miejsc pracy w Unii 
Europejskiej może być uznawanych za 
ekologiczne oraz że według najnowszych 
danych liczba stanowisk pracy w sektorze 
energii odnawialnej może podwoić się
i osiągnąć liczbę 2,8 mln do 2020 r.; 

Or. it

Poprawka 131
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę, że ekologiczna 
konwersja gospodarki oraz przejście na
gospodarkę niskowęglową stworzy 
ogromne zapotrzebowanie na 
wykwalifikowanych pracowników; odnosi 
się do faktu, że w sektorze odnawialnych 
źródeł energii zatrudnia się bardzo 
niewiele kobiet, zwłaszcza w dziedzinach 
intensywnie wykorzystujących badania 
naukowe i technologię; zwraca się do 
Rady, Komisji oraz państw członkowskich 
o dołożenie starań, aby pracownice były 
włączane w realizację projektów 
i programów szkoleniowych dotyczących 
transformacji ekologicznej, tzn. w sektorze 
odnawialnych źródeł energii oraz 
w dziedzinach intensywnie 
wykorzystujących badania naukowe 

21. zauważa, że w dziedzinach intensywnie 
wykorzystujących badania naukowe 
i technologię zatrudnia się niestety 
niewiele kobiet; zwraca się do Rady, 
Komisji oraz państw członkowskich 
o dołożenie starań, aby pracownice były 
włączane w realizację projektów 
i programów szkoleniowych dotyczących 
dziedzin intensywnie wykorzystujących
badania naukowe i technologię;
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i technologię;

Or. fr

Poprawka 132
Mariya Nedelcheva

Projekt rezolucji
Punkt 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę, że ekologiczna 
konwersja gospodarki oraz przejście na 
gospodarkę niskowęglową stworzy 
ogromne zapotrzebowanie na 
wykwalifikowanych pracowników; odnosi 
się do faktu, że w sektorze odnawialnych 
źródeł energii zatrudnia się bardzo niewiele 
kobiet, zwłaszcza w dziedzinach 
intensywnie wykorzystujących badania 
naukowe i technologię; zwraca się do 
Rady, Komisji oraz państw członkowskich 
o dołożenie starań, aby pracownice były 
włączane w realizację projektów 
i programów szkoleniowych dotyczących 
transformacji ekologicznej, tzn. w sektorze 
odnawialnych źródeł energii oraz 
w dziedzinach intensywnie 
wykorzystujących badania naukowe 
i technologię;

21. zwraca uwagę, że ekologiczna 
konwersja gospodarki oraz przejście na 
gospodarkę niskowęglową stworzy 
ogromne zapotrzebowanie na 
wykwalifikowanych pracowników; odnosi 
się do faktu, że w sektorze odnawialnych 
źródeł energii zatrudnia się bardzo niewiele 
kobiet, zwłaszcza w dziedzinach 
intensywnie wykorzystujących badania 
naukowe i technologię; zwraca się do 
Rady, Komisji oraz państw członkowskich 
o dołożenie starań, aby pracownice były 
w większym stopniu włączane w realizację 
projektów i programów szkoleniowych 
dotyczących transformacji ekologicznej, 
tzn. w sektorze odnawialnych źródeł 
energii oraz w dziedzinach intensywnie 
wykorzystujących badania naukowe 
i technologię;

Or. fr

Poprawka 133
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Punkt 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zwraca uwagę, że ekologiczna 
konwersja gospodarki oraz przejście na 
gospodarkę niskowęglową stworzy 
ogromne zapotrzebowanie na 

21. zwraca uwagę, że ekologiczna 
konwersja gospodarki oraz przejście na 
gospodarkę niskowęglową stworzy 
ogromne zapotrzebowanie na 
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wykwalifikowanych pracowników; odnosi 
się do faktu, że w sektorze odnawialnych 
źródeł energii zatrudnia się bardzo niewiele 
kobiet, zwłaszcza w dziedzinach 
intensywnie wykorzystujących badania 
naukowe i technologię; zwraca się do 
Rady, Komisji oraz państw członkowskich 
o dołożenie starań, aby pracownice były 
włączane w realizację projektów 
i programów szkoleniowych dotyczących 
transformacji ekologicznej, tzn. w sektorze 
odnawialnych źródeł energii oraz 
w dziedzinach intensywnie 
wykorzystujących badania naukowe 
i technologię;

wykwalifikowanych pracowników; odnosi 
się do faktu, że w sektorze odnawialnych 
źródeł energii zatrudnia się bardzo niewiele 
kobiet, zwłaszcza w dziedzinach 
intensywnie wykorzystujących badania 
naukowe i technologię; zwraca się do 
Rady, Komisji oraz państw członkowskich 
o dołożenie starań, aby pracownice były 
włączane w realizację projektów 
i programów szkoleniowych dotyczących 
transformacji ekologicznej, tzn. w sektorze 
odnawialnych źródeł energii oraz 
w dziedzinach intensywnie 
wykorzystujących badania naukowe 
i technologię; wzywa państwa 
członkowskie do zachęcania kobiet do 
uczestnictwa w lokalnych inicjatywach 
przedsiębiorczych realizowanych w tych 
obszarach poprzez ułatwianie dostępu do 
dostępnych europejskich funduszy 
strukturalnych za pomocą 
rozpowszechniania informacji
i popularyzowania warsztatów;

Or. en

Poprawka 134
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Punkt 21a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. zachęca pracodawców w państwach 
członkowskich do stwarzania 
pracownicom większych możliwości 
w dziedzinie nowych technologii w celu 
wzmocnienia sektora nowoczesnej 
technologii zgodnie z celami strategii UE 
2020,

Or. en
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Poprawka 135
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. wzywa Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do zagwarantowania
pełnego wdrożenia na szczeblu krajowym 
europejskich funduszy strukturalnych 
w celu przeciwdziałania skutkom recesji 
poprzez inicjatywy w dziedzinie 
przekwalifikowania pracowników 
i doskonalenia ich umiejętności w oparciu 
o art. 16 rozporządzenia ogólnego1 oraz 
art. 6 obu rozporządzeń w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego2

oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego3;

22. wzywa Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do promowania pełnego 
wdrożenia na szczeblu krajowym 
europejskich funduszy strukturalnych 
w celu przeciwdziałania skutkom recesji 
poprzez inicjatywy w dziedzinie 
przekwalifikowania pracowników 
i doskonalenia ich umiejętności w oparciu 
o art. 16 rozporządzenia ogólnego4 oraz 
art. 6 obu rozporządzeń w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego5

oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego6;

Or. fr

Poprawka 136
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt 22a (nowy)

                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 czerwca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, 
s. 25).
2 Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 12).
3 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 1).
4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 czerwca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, 
s. 25).
5 Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 12).
6 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 1).
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Projekt rezolucji Poprawka

22a. domaga się zmiany rozporządzenia 
EFRROW w celu umożliwienia podjęcia 
pozytywnych działań na rzecz kobiet
w przyszłym okresie programowania na 
lata 2014–2020, tak jak to było
w poprzednich okresach z wykluczeniem 
obecnego, mając jednocześnie 
świadomość, że takie działanie będzie 
miało pozytywny wpływ na zatrudnienie 
kobiet na obszarach wiejskich;

Or. es

Poprawka 137
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do utworzenia rezerwy 
finansowej w każdym z funduszy 
przeznaczonej na działania w dziedzinie 
równych szans oraz zagwarantowanie 
dodatkowego wsparcia dla programów 
o charakterze ogólnym oraz innych 
inicjatyw specjalnych finansowanych 
oddzielnie w ramach pomocy technicznej; 
wzywa państwa członkowskie do 
wypracowania mechanizmów zarządzania 
„równościowego” w celu włączenia 
wiedzy fachowej na temat problematyki 
płci do departamentów rządowych 
i innych agencji wdrażających środki 
w ramach funduszu spójności i funduszy 
strukturalnych oraz propagujących 
organizacje i sieci kobiet;

skreślony

Or. fr
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Poprawka 138
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Punkt 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do utworzenia rezerwy 
finansowej w każdym z funduszy 
przeznaczonej na działania w dziedzinie 
równych szans oraz zagwarantowanie 
dodatkowego wsparcia dla programów 
o charakterze ogólnym oraz innych 
inicjatyw specjalnych finansowanych 
oddzielnie w ramach pomocy technicznej;
wzywa państwa członkowskie do 
wypracowania mechanizmów zarządzania 
„równościowego” w celu włączenia 
wiedzy fachowej na temat problematyki 
płci do departamentów rządowych i innych 
agencji wdrażających środki w ramach 
funduszu spójności i funduszy 
strukturalnych oraz propagujących 
organizacje i sieci kobiet;

23. wzywa państwa członkowskie do 
wypracowania mechanizmów zarządzania 
„równościowego” w celu włączenia 
wiedzy fachowej na temat problematyki 
płci do departamentów rządowych i innych 
agencji wdrażających środki w ramach 
funduszu spójności i funduszy 
strukturalnych oraz propagujących 
organizacje i sieci kobiet;

Or. en

Poprawka 139
Edit Bauer

Projekt rezolucji
Punkt 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do utworzenia rezerwy 
finansowej w każdym z funduszy 
przeznaczonej na działania w dziedzinie 
równych szans oraz zagwarantowanie 
dodatkowego wsparcia dla programów 
o charakterze ogólnym oraz innych 
inicjatyw specjalnych finansowanych 
oddzielnie w ramach pomocy technicznej;

23. zachęca Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do konsekwentnego 
wdrażania zasady uwzględniania aspektu 
płci w ramach każdego funduszu, w tym 
programów transgranicznych; wzywa 
państwa członkowskie do wypracowania 
mechanizmów zarządzania 
„równościowego” w celu włączenia 
wiedzy fachowej na temat problematyki 



AM\811660PL.doc 75/77 PE439.983v02-00

PL

wzywa państwa członkowskie do 
wypracowania mechanizmów zarządzania 
„równościowego” w celu włączenia 
wiedzy fachowej na temat problematyki 
płci do departamentów rządowych i innych 
agencji wdrażających środki w ramach 
funduszu spójności i funduszy 
strukturalnych oraz propagujących 
organizacje i sieci kobiet;

płci do departamentów rządowych i innych 
agencji wdrażających środki w ramach 
funduszu spójności i funduszy 
strukturalnych oraz propagujących 
organizacje i sieci kobiet;

Or. en

Poprawka 140
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Punkt 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. zachęca Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do utworzenia rezerwy 
finansowej w każdym z funduszy 
przeznaczonej na działania w dziedzinie 
równych szans oraz zagwarantowanie 
dodatkowego wsparcia dla programów
o charakterze ogólnym oraz innych 
inicjatyw specjalnych finansowanych 
oddzielnie w ramach pomocy technicznej; 
wzywa państwa członkowskie do 
wypracowania mechanizmów zarządzania 
„równościowego” w celu włączenia 
wiedzy fachowej na temat problematyki 
płci do departamentów rządowych i innych 
agencji wdrażających środki w ramach 
funduszu spójności i funduszy 
strukturalnych oraz propagujących 
organizacje i sieci kobiet;

23. zachęca Radę, Komisję i państwa 
członkowskie do utworzenia rezerwy 
finansowej w każdym z funduszy 
przeznaczonej na działania w dziedzinie 
równych szans; wzywa państwa 
członkowskie do wypracowania 
mechanizmów zarządzania 
„równościowego” w celu włączenia 
wiedzy fachowej na temat problematyki 
płci do departamentów rządowych i innych 
agencji wdrażających środki w ramach 
funduszu spójności i funduszy 
strukturalnych oraz propagujących 
organizacje i sieci kobiet;

Or. it
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Poprawka 141
Astrid Lulling, Christa Klaß

Projekt rezolucji
Punkt 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zachęca Europejski Instytut 
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn do 
podjęcia analizy wpływu kryzysu 
gospodarczego na poszczególne płci oraz 
wzywa pozostałe instytucje europejskie, 
takie jak Europejska Fundacja na Rzecz 
Poprawy Warunków Życia i Pracy do 
uwzględnienia kwestii płci 
w prowadzonych przez nie pracach;

24. zachęca instytucje europejskie, takie 
jak Europejska Fundacja na Rzecz 
Poprawy Warunków Życia i Pracy do 
uwzględnienia kwestii płci 
w prowadzonych przez nie pracach;

Or. fr

Poprawka 142
Mariya Nedelcheva

Projekt rezolucji
Punkt 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zachęca Europejski Instytut 
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn do 
podjęcia analizy wpływu kryzysu 
gospodarczego na poszczególne płci oraz
wzywa pozostałe instytucje europejskie, 
takie jak Europejska Fundacja na Rzecz 
Poprawy Warunków Życia i Pracy do 
uwzględnienia kwestii płci 
w prowadzonych przez nie pracach;

24. zachęca Europejski Instytut 
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn do 
podjęcia analizy wpływu kryzysu 
gospodarczego i finansowego na 
równouprawnienie płci; przedmiotowa 
analiza wpływu powinna zostać 
przeprowadzona z wykorzystaniem 
dokładnych wskaźników 
uwzględniających szczególny kontekst 
kryzysu; wzywa pozostałe instytucje 
europejskie, takie jak Europejska Fundacja 
na Rzecz Poprawy Warunków Życia 
i Pracy do zaproponowania odpowiedzi na 
pytania dotyczące płci w prowadzonych
przez nie pracach;

Or. fr
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Poprawka 143
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Punkt 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. podkreśla potrzebę tworzenia 
programów i zachęt finansowych w celu 
promowania i zachęcania do obecności 
kobiet w małych i średnich 
przedsiębiorstwach; 

Or. en

Poprawka 144
Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Punkt 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. wzywa Radę i Komisję do utworzenia 
europejskiego zespołu ekspertów ds. płci 
i zarządzania polityką finansową, 
upoważnionego do prac nad 
alternatywnymi modelami zarządzania 
finansowego i wiedzą z tego zakresu 
w celu przynoszenia społeczeństwu 
korzyści w postaci ogólnego dobrobytu, 
równości i sprawiedliwości; 

Or. en


