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Poprawka 1
Britta Thomsen, Anna Záborská (kontrsprawozdawczyni PPE), Gesine Meissner 
(kontrsprawozdawczyni ALDE), Marije Cornelissen (kontrsprawozdawczyni 
Verts/ALE), Vilija Blinkevičiūtė
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 3 i 4

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że indywidualizacja 
rynku pracy – skutkująca ograniczeniem 
rokowań zbiorowych – stawia 
pracowników w gorszej pozycji, 
prowadząc do niepewnej sytuacji 
zawodowej, gdyż ułatwia pracodawcom 
pogarszanie warunków zatrudnienia,

A. mając na uwadze, że indywidualizacja i 
rosnąca elastyczność rynku pracy –
skutkująca ograniczeniem rokowań 
zbiorowych – stawia pracowników, a 
w szczególności kobiety, które 
niejednokrotnie muszą zapewnić 
równowagę wobec obowiązków 
rodzinnych, w gorszej pozycji, co może 
doprowadzić do niepewnej sytuacji 
zawodowej, gdyż ułatwia pracodawcom 
pogarszanie warunków zatrudnienia,

Or. en

Poprawka 2
Britta Thomsen, Anna Záborská (kontrsprawozdawczyni PPE), Gesine Meissner 
(kontrsprawozdawczyni ALDE), Marije Cornelissen (kontrsprawozdawczyni 
Verts/ALE), Cornelia Ernst (kontrsprawozdawczyni GUE/NGL), Silvia Costa
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 18 i 19

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla związek między płcią a 
niepewną sytuacją zawodową i przypomina 
o widocznym na rynku pracy zjawisku 
zamiany standardowych form zatrudnienia 
na formy niestandardowe, często 
niepewne;

1. podkreśla związek między płcią 
a niepewną sytuacją zawodową 
i przypomina o widocznym na rynku pracy 
zjawisku zamiany standardowych form 
zatrudnienia na formy niestandardowe, co 
wiąże się z koniecznością zapobieżenia 
przekształcaniu się niestandardowych 
form zatrudnienia w pracę o niepewnym 
charakterze; w celu walki z tymi 
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problemami należy zwrócić się do państw 
członkowskich i partnerów społecznych 
o zbliżenie w znacznym stopniu 
prawodawstwa i przepisów umownych 
dotyczących pracy standardowej 
i nietypowej, aby najbardziej dogodne 
i najtańsze formy zatrudnienia nie stały 
się nadrzędne w stosunku do innych, 
biorąc jednak pod uwagę ryzyko 
ewentualnego nasilenia się zjawiska pracy 
nierejestrowanej;

Or. en

Poprawka 3
Britta Thomsen, Anna Záborská (kontrsprawozdawczyni PPE), Gesine Meissner 
(kontrsprawozdawczyni ALDE), Marije Cornelissen (kontrsprawozdawczyni 
Verts/ALE), Cornelia Ernst (kontrsprawozdawczyni GUE/NGL), Mary Honeyball
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 25 i 26

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża rozczarowanie, że unijny pakiet 
dotyczący prawa pracy oraz wspomniane 
wyżej dyrektywy w sprawie pracy na czas 
określony, pracy w niepełnym wymiarze 
godzin oraz pracy tymczasowej 
niedostatecznie uwzględniają niepewny 
charakter zatrudnienia; w związku z tym 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zastosowania dalszych specjalnych 
środków legislacyjnych, takich jak 
wprowadzenie wiążących minimalnych 
standardów dla pracowników oraz 
zagwarantowanie wszystkim pracownikom 
równego dostępu do usług i przywilejów 
socjalnych, w tym urlopu macierzyńskiego, 
opieki zdrowotnej i emerytur, niezależnie 
od warunków zatrudnienia;

4. wyraża rozczarowanie, że unijny pakiet 
dotyczący prawa pracy oraz wspomniane 
wyżej dyrektywy w sprawie pracy na czas 
określony, pracy w niepełnym wymiarze 
godzin oraz pracy tymczasowej 
niedostatecznie uwzględniają niepewny 
charakter zatrudnienia; w związku z tym 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zastosowania dalszych specjalnych 
środków legislacyjnych, takich jak 
wprowadzenie wiążących minimalnych 
standardów dla pracowników oraz 
zagwarantowanie wszystkim pracownikom 
równego dostępu do usług i przywilejów 
socjalnych, w tym urlopu macierzyńskiego, 
opieki zdrowotnej i emerytur oraz edukacji 
i szkoleń, niezależnie od warunków 
zatrudnienia; wzywa ponadto państwa 
członkowskie do wdrożenia przepisów 
zapewniających rozsądne ograniczenie 
godzin pracy, wypoczynku i czasu 
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wolnego pracowników;

Or. en

Poprawka 4
Britta Thomsen, Gesine Meissner (kontrsprawozdawczyni ALDE), Marije Cornelissen 
(kontrsprawozdawczyni Verts/ALE), Cornelia Ernst (kontrsprawozdawczyni 
GUE/NGL)
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 28, 29 i 30

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla potrzebę tworzenia związków 
zawodowych przez kobiety wykonujące 
pracę o niepewnym charakterze, gdyż 
ochrona praw takich jak godna płaca, urlop 
macierzyński, uczciwe i regularne godziny 
pracy oraz wolne od dyskryminacji 
środowisko pracy ma podstawowe 
znaczenie dla tych kobiet; wzywa państwa 
członkowskie do penalizacji utrudniania 
przynależności do związków zawodowych 
ogólnie;

5. podkreśla potrzebę zapewnienia 
kobietom wykonującym pracę o 
niepewnym charakterze możliwości 
związkowej ochrony praw takich jak godna 
płaca, urlop macierzyński, uczciwe i 
regularne godziny pracy oraz wolne od 
dyskryminacji środowisko pracy, co ma 
podstawowe znaczenie dla tych kobiet; 
wzywa państwa członkowskie do 
penalizacji utrudniania przynależności do 
związków zawodowych ogólnie; wzywa 
partnerów społecznych do poprawy 
proporcjonalnego udziału kobiet 
i mężczyzn w ich organach na wszystkich 
szczeblach;

Or. en

Poprawka 5
Britta Thomsen, Gesine Meissner (kontrsprawozdawczyni ALDE), Marije Cornelissen 
(kontrsprawozdawczyni Verts/ALE), Cornelia Ernst (kontrsprawozdawczyni 
GUE/NGL), Vilija Blinkevičiūtė, Eva-Britt Svensson
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 35, 36, 37 i 38

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla potrzebę przełamania 
segregacji na rynku pracy poprzez 
uwrażliwianie i edukację od najmłodszych 
lat, np. przez propagowanie prac 
kojarzonych z kobiecymi umiejętnościami 
wśród mężczyzn; 

7. podkreśla potrzebę przełamania 
segregacji zawodowej i sektorowej na 
rynku pracy poprzez uwrażliwianie 
i edukację od najmłodszych lat, np. przez 
propagowanie prac kojarzonych z 
kobiecymi umiejętnościami wśród 
mężczyzn i na odwrót poprzez 
motywowanie dziewcząt do obierania 
kierunków studiów związanych z naukami 
ścisłymi oraz poprzez zwalczanie sposobu 
postrzegania kobiet jako osób 
zapewniających drugie źródło dochodów 
w rodzinie, przy zaangażowaniu ze strony 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn;

Or. en

Poprawka 6
Britta Thomsen, Anna Záborská (kontrsprawozdawczyni PPE), Gesine Meissner 
(kontrsprawozdawczyni ALDE), Marije Cornelissen (kontrsprawozdawczyni 
Verts/ALE), Cornelia Ernst (kontrsprawozdawczyni GUE/NGL), Mary Honeyball
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawki 43 i 44

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa Komisję do zachęcania państw 
członkowskich, aby prowadziły wymianę 
najlepszych praktyk i w pełni 
wykorzystywały możliwości 
współfinansowania oferowane przez 
fundusze strukturalne, w szczególności 
Europejski Fundusz Społeczny, zapewniły 
szerszy dostęp do przystępnych cenowo, 
wysokiej jakości rozwiązań z zakresu 
opieki nad dziećmi i osobami starszymi w 
celu przekształcenia domowej pracy 
opiekuńczej w godną, długoterminową 
pracę w sektorze publicznym, oraz
zapobiegały podejmowaniu przez kobiety 

11. wzywa Komisję do zachęcania państw 
członkowskich, aby prowadziły wymianę 
najlepszych praktyk i w pełni 
wykorzystywały możliwości 
współfinansowania oferowane przez 
fundusze strukturalne, w szczególności 
Europejski Fundusz Społeczny, zapewniły 
szerszy dostęp do przystępnych cenowo, 
wysokiej jakości rozwiązań z zakresu 
opieki nad dziećmi i osobami starszymi, 
aby kobiety nie były zmuszone do 
nieformalnego przejmowania tych 
obowiązków;
podkreśla ponadto, że należy zadbać 
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wymuszonej pracy w niepełnym wymiarze 
godzin;

o przekształcenie w miarę możliwości 
domowej pracy opiekuńczej w godną, 
długoterminową pracę w sektorze 
publicznym;

Or. en

Poprawka 7
Britta Thomsen, Anna Záborská (kontrsprawozdawczyni PPE), Gesine Meissner 
(kontrsprawozdawczyni ALDE), Marije Cornelissen (kontrsprawozdawczyni 
Verts/ALE), Cornelia Ernst (kontrsprawozdawczyni GUE/NGL)
Poprawka kompromisowa zastępująca poprawkę 46

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
nowe europejskie porozumienie w sprawie 
przepisów dotyczących pracy au pair, 
obniżając limit wiekowy wynoszący 30 lat, 
tak aby dorośli żywiciele rodzin w wieku 
niemal 30 lat nie byli zatrudniani jako au 
pair, oraz podkreślając, że praca typu au 
pair jest przeznaczona dla młodych ludzi 
korzystających z wymiany kulturalnej, 
którzy pomagają w codziennych 
domowych obowiązkach, jednak nie dłużej 
niż 5 godzin dziennie;

12. wzywa Komisję, aby zaproponowała 
nowe europejskie porozumienie w sprawie 
przepisów dotyczących pracy au pair, które 
obniża limit wiekowy wynoszący 30 lat, 
tak aby dorośli żywiciele rodzin w wieku 
niemal 30 lat nie byli zatrudniani jako au 
pair, oraz podkreśla, że rola au pair polega 
na pomaganiu w codziennych domowych 
obowiązkach i uczestniczeniu w życiu 
rodzinnym, jednak nie dłużej niż 30 godzin 
tygodniowo oraz że celem tej pracy jest 
rozwój zrozumienia kulturowego 
i umiejętności językowych przez au pair;

Or. en


