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Poprawka 1 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (EPP Shadow), Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda 
Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Mariya Nedelcheva
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 5 i 6

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 dotknęła głównie zdominowany 
przez mężczyzn sektor finansów, 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, 
sektor usług ogólnych i turystyka; dlatego 
też należy zająć się wymiarem płciowym 
wpływu kryzysu gospodarczego 
i socjalnego oraz znalezieniem rozwiązania 
w krajowych i europejskich planach 
naprawy, 

Or. en

Poprawka 2 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Sophia in 't Veld (ALDE Shadow), 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Norica Nicolai, Elisabeth Morin-Chartier, 
Chrysoula Paliadeli
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 14, 15 i 16

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 - nieuwzględniające w 
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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,

wystarczającym stopniu wymiaru płci -
także w przeważającej mierze były 
wynikiem decyzji podejmowanych przez 
mężczyzn; mając na uwadze, że ważne jest 
pełne włączenie kobiet, które w ujęciu 
ogólnym posiadają wyższe kwalifikacje niż 
mężczyźni, w proces decyzyjny w sferze 
politycznej, gospodarczej i finansowej, a 
także w proces zawierania umów z 
partnerami społecznymi,

Or. en

Poprawka 3 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Iratxe García Pérez
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 30 i 31

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że według 
Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy kobiety 
poświęcają trzy razy więcej czasu niż 
mężczyźni na opiekę nad dziećmi, 
zajmowanie się sprawami domowymi oraz 
opiekę nad pozostającymi na utrzymaniu 
członkami rodziny, podczas gdy dzielenie 
się przez mężczyzn i kobiety obowiązkami 
rodzinnymi i domowych, między innymi 
poprzez rozszerzenie wykorzystania urlopu 
wychowawczego i ojcowskiego, to 
warunek promowania i osiągnięcia 
równouprawnienia; mając na uwadze, że 
niewliczanie okresu urlopu 
macierzyńskiego i wychowawczego w 
ogólny staż pracy jest dyskryminacją i 
stawia kobiety w gorszej sytuacji na rynku 
pracy;

Or. en
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Poprawka 4 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Sophia in 't Veld (ALDE Shadow), 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 35 i 36

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że szczególnie w 
czasie recesji gospodarczej osoby 
znajdujące się tuż 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, z 
których większość stanowią kobiety, stają 
się jeszcze bardziej na nie podatne, a 
zwłaszcza imigrantki i członkinie 
mniejszości; 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 5 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (EPP Shadow), Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda 
Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Iratxe García Pérez, Barbara Matera
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 38, 40, 41 i 42

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 

J. mając na uwadze, że wysokiej jakości 
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu 
pracy wraz z towarzyszącymi mu prawami 
socjalnymi jest najlepszą gwarancją 
ochrony przed ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, jak również gwarancją 
niezależności finansowej i psychicznej; 
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gwarantujących łatwy dostęp do usług 
opieki dostępnych dla każdej kieszeni,
które stanowią odpowiedź zarówno na 
potrzeby kobiet, jak i mężczyzn,

mając na uwadze, że w procesie 
gwarantowania ogólnego dostępu do 
wysokiej jakości usług publicznych ważne 
jest konstruowanie i wdrażanie strategii 
politycznych, które stanowią odpowiedź 
zarówno na potrzeby kobiet, jak i 
mężczyzn, w tym możliwość skorzystania 
do ogólnie dostępnych, przystępnych i 
wysokiej jakości usług opieki nad dziećmi, 
osobami starszymi oraz innymi osobami 
pozostającymi na utrzymaniu,

Or. en

Poprawka 6 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Chrysoula Paliadeli
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 47 i 48

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 przemoc 
w rodzinie, której ofiarami są głównie 
kobiety, jest zjawiskiem 
rozpowszechnionym 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; mając na uwadze, że przemoc 
w rodzinie kosztuje Unię każdego roku 
blisko 16 mln euro,

Or. en

Poprawka 7 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
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Shadow), Mariya Nedelcheva, Barbara Matera
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 85 i 86

Projekt rezolucji
Ustęp 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 polizbońska 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 przykrością zauważa, 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 faktem, 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 EU2020 rozdziału 
poświęconego równouprawnieniu płci 
określającego konkretne cele, a także 
konstruowanie budżetów dotyczących 
wszystkich strategii politycznych z 
uwzględnieniem kwestii płci; 

Or. en

Poprawka 8 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Sophia in 't Veld (ALDE Shadow), 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL Shadow), Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 100 i 101

Projekt rezolucji
Ustęp 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 nad 
dziećmi i innymi osobami pozostającymi 
na utrzymaniu gospodarstw domowych 
zgodnie z celami europejskimi oraz do 
zapewnienia, że dostępność tych usług 
będzie dostosowana do pełnoetatowego 
harmonogramu pracy kobiet i mężczyzn; 
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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; 

domaga się pełnego wykorzystania 
potencjału funduszy strukturalnych oraz 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich przez 
Komisję i państwa członkowskie oraz 
ułatwienia przez nie 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 9 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Iratxe García Pérez, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 113, 114 i 115

Projekt rezolucji
Ustęp 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,
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 
w przedsiębiorstwach i organach 
politycznych, w tym w zarządach 
przedsiębiorstw, a także w lokalnych, 
regionalnych, krajowych i europejskich 
instytucjach, podmiotach i organizacjach 
publicznych, które powinny stanowić 
przykład; w związku z tym wzywa do 
określenia wiążących celów 
gwarantujących równą reprezentację kobiet 
i mężczyzn; 

Or. en
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Poprawka 10 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Barbara Matera
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 130

Projekt rezolucji
Ustęp 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. zwraca uwagę, że w świetle strategii 
EU2020 ekologiczna gospodarka ma 
podstawowe znaczenie, 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;

Or. en

Poprawka 11 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D Shadow), Ilda Figueiredo (GUE/NGL 
Shadow), Mariya Nedelcheva
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 142

Projekt rezolucji
Ustęp 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 poszczególne płci; jest 
zdania, że analizę tę należy przeprowadzić 
za pomocą dokładnych wskaźników 
uwzględniających szczególny kontekst 
kryzysu; wzywa pozostałe instytucje 
europejskie, takie jak Europejska Fundacja 
na Rzecz Poprawy Warunków Życia 
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i Pracy do zaproponowania odpowiedzi na 
pytania dotyczące płci w prowadzonych 
przez nie pracach;

Or. en


