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Poprawka 1
Astrid Lulling

Projekt opinii
Ustęp A 

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że obliczenia 
aktuarialne dotyczące systemu 
emerytalnego oparte są na wysokości 
wynagrodzenia i okresie pracy, a także 
mając na uwadze występowanie istotnych 
niekorzystnych warunków w zakresie 
wysokości otrzymywanych uposażeń 
emerytalnych, spowodowanych z jednej 
strony przerwami w pracy oraz pracą 
w niepełnym wymiarze czasu, a z drugiej 
strony – różnicą w wynagrodzeniu kobiet 
i mężczyzn,

A. mając na uwadze, że obliczenia 
dotyczące uposażeń emerytalnych oparte 
są na wysokości wynagrodzenia
zawierającego ubezpieczenie i na okresie 
pracy, a także mając na uwadze negatywny 
wpływ na wysokość uposażeń 
emerytalnych, spowodowany z jednej 
strony przerwami w pracy oraz pracą 
w niepełnym wymiarze czasu, a z drugiej 
strony – różnicą w wynagrodzeniu kobiet 
i mężczyzn,

Or. fr

Poprawka 2
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp A 

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że obliczenia 
aktuarialne dotyczące systemu 
emerytalnego oparte są na wysokości 
wynagrodzenia i okresie pracy, a także 
mając na uwadze występowanie istotnych 
niekorzystnych warunków w zakresie 
wysokości otrzymywanych uposażeń 
emerytalnych, spowodowanych z jednej 
strony przerwami w pracy oraz pracą 
w niepełnym wymiarze czasu, a z drugiej 
strony – różnicą w wynagrodzeniu kobiet 
i mężczyzn,

A. mając na uwadze, że obliczenia 
aktuarialne dotyczące systemu 
emerytalnego oparte są na wysokości 
wynagrodzenia i okresie pracy, a także 
mając na uwadze występowanie istotnych 
niekorzystnych warunków w zakresie 
wysokości otrzymywanych uposażeń 
emerytalnych, spowodowanych z jednej 
strony przerwami w pracy oraz pracą 
w niepełnym wymiarze czasu, a z drugiej 
strony – różnicą w wynagrodzeniu kobiet 
i mężczyzn, utrudniając korzystanie z 
niezbędnych praw i oszczędności 
umożliwiających bezpieczne życie na 
starość;
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Or. en

Poprawka 3
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp A 

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że obliczenia 
aktuarialne dotyczące systemu 
emerytalnego oparte są na wysokości 
wynagrodzenia i okresie pracy, a także 
mając na uwadze występowanie istotnych 
niekorzystnych warunków w zakresie 
wysokości otrzymywanych uposażeń 
emerytalnych, spowodowanych z jednej 
strony przerwami w pracy oraz pracą 
w niepełnym wymiarze czasu, a z drugiej 
strony – różnicą w wynagrodzeniu kobiet 
i mężczyzn,

A. mając na uwadze, że obliczenia 
aktuarialne dotyczące systemu 
emerytalnego oparte są na wysokości 
wynagrodzenia i okresie pracy, a także 
mając na uwadze występowanie istotnych 
niekorzystnych warunków w zakresie 
wysokości otrzymywanych przez kobiety
uposażeń emerytalnych, spowodowanych z 
jednej strony przerwami w pracy oraz 
pracą w niepełnym wymiarze czasu, a z 
drugiej strony – różnicą w wynagrodzeniu 
kobiet i mężczyzn,

Or. de

Poprawka 4
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp A 

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że obliczenia 
aktuarialne dotyczące systemu 
emerytalnego oparte są na wysokości 
wynagrodzenia i okresie pracy, a także 
mając na uwadze występowanie istotnych 
niekorzystnych warunków w zakresie 
wysokości otrzymywanych uposażeń 
emerytalnych, spowodowanych z jednej 
strony przerwami w pracy oraz pracą 
w niepełnym wymiarze czasu, a z drugiej 
strony – różnicą w wynagrodzeniu kobiet 
i mężczyzn,

A. mając na uwadze, że obliczenia 
aktuarialne dotyczące systemu 
emerytalnego oparte są na wysokości 
wynagrodzenia i okresie pracy, a także 
mając na uwadze występowanie istotnych 
niekorzystnych warunków w zakresie 
wysokości otrzymywanych uposażeń 
emerytalnych, spowodowanych z jednej 
strony przerwami w pracy oraz często 
niedobrowolną pracą w niepełnym 
wymiarze czasu, a z drugiej strony –
różnicą w wynagrodzeniu kobiet 
i mężczyzn, mając na uwadze, że odbija 
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się to na ich oszczędnościach całego życia, 
ochronie socjalnej i emeryturach oraz 
prowadzi do zwiększenia ryzyka ubóstwa, 
zwłaszcza po przejściu na emeryturę;

Or. en

Poprawka 5
Anna Záborská

Projekt opinii
Ustęp A a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie odpowiadają za swoje 
systemy emerytalne i należy uszanować
ich kompetencje w tej dziedzinie,

Or. fr

Poprawka 6
Anna Záborská

Projekt opinii
Ustęp A a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że osoba, która 
poświęca swój czas i swoje zdolności na 
wychowywanie dzieci lub opiekę nad 
osobami starszymi, powinna cieszyć się 
uznaniem społeczeństwa oraz że cel ten 
mógłby zostać osiągnięty przez przyznanie 
takiej osobie odrębnych praw, 
w szczególności dotyczących emerytury,

Or. fr



PE452.645v01-00 6/42 AM\838191PL.doc

PL

Poprawka 7
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

-1. mając na uwadze, że równość kobiet i 
mężczyzn jest wartością, celem i 
podstawowym prawem w Unii oraz że 
instytucje UE mają obowiązek 
uwzględniania kwestii równości płci we 
wszystkich podejmowanych działaniach;

Or. en

Poprawka 8
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp A b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że kobiety są 
bezpośrednio i pośrednio dyskryminowane 
w zakresie różnych aspektów związanych z 
emeryturami w Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 9
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp A a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że przewidywany 
wpływ reform emerytalnych jest zazwyczaj 
oparty na profilu średnio-zarabiającego 
mężczyzny pracującego w pełnym 
wymiarze godzin i realizującego pełną 
ścieżkę kariery zawodowej; aktuarialne 
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tabele statycznej długości życia z 
podziałem na płeć mają negatywny wpływ 
na obliczenia emerytur kobiet i przewidują 
w odniesieniu do nich niższą stopę 
zastąpienia dochodów netto przez 
świadczenie emerytalne;

Or. en

Poprawka 10
Astrid Lulling

Projekt opinii
Ustęp B 

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w przebiegu swej 
kariery zawodowej kobiety częściej 
przerywają pracę z powodu opieki nad 
dziećmi czy chorymi lub starszymi 
członkami rodziny, a z uwagi na 
obowiązki rodzinne mają tendencję do
podejmowania częściej niż mężczyźni 
pracy w niepełnym wymiarze czasu czy 
pracy na niepewnych warunkach,

B. mając na uwadze, że w przebiegu swej 
kariery zawodowej kobiety częściej 
przerywają pracę z powodu opieki nad 
dziećmi czy chorymi lub starszymi 
członkami rodziny oraz że mają częściej 
niż mężczyźni tendencję do przerywania 
czy nawet zaprzestawania swojej pracy 
zawodowej lub podejmowania pracy w 
niepełnym wymiarze czasu, żeby poświęcić 
się obowiązkom rodzinnym,

Or. fr

Poprawka 11
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp B 

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w przebiegu swej 
kariery zawodowej kobiety częściej 
przerywają pracę z powodu opieki nad 
dziećmi czy chorymi lub starszymi 
członkami rodziny, a z uwagi na obowiązki 
rodzinne mają tendencję do podejmowania 
częściej niż mężczyźni pracy w niepełnym 
wymiarze czasu czy pracy na niepewnych 

B. mając na uwadze, że w przebiegu swej 
kariery zawodowej kobiety częściej niż 
mężczyźni przerywają pracę z powodu 
opieki nad dziećmi czy chorymi lub 
starszymi członkami rodziny, a z uwagi na 
obowiązki rodzinne mają tendencję do 
podejmowania częściej niż mężczyźni 
pracy w niepełnym wymiarze czasu czy 
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warunkach, pracy na niepewnych warunkach,

Or. de

Poprawka 12
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp B 

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że w przebiegu swej 
kariery zawodowej kobiety częściej 
przerywają pracę z powodu opieki nad 
dziećmi czy chorymi lub starszymi 
członkami rodziny, a z uwagi na obowiązki
rodzinne mają tendencję do podejmowania 
częściej niż mężczyźni pracy w niepełnym 
wymiarze czasu czy pracy na niepewnych 
warunkach,

B. mając na uwadze, że w przebiegu swej 
kariery zawodowej kobiety częściej 
przerywają pracę z powodu opieki nad 
dziećmi, osobami zależnymi, chorymi lub 
starszymi członkami rodziny, a z uwagi na 
obowiązki rodzinne mają tendencję do 
podejmowania częściej niż mężczyźni 
pracy w niepełnym wymiarze czasu czy 
pracy na niepewnych warunkach,

Or. en

Poprawka 13
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp B a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że kobiety pracują i 
dążą do odłożenia pieniędzy, często 
czyniąc to jednak z myślą o wychowaniu 
dzieci/utrzymaniu rodziny, przez co mniej 
oszczędzają na przyszłą emeryturę – w 
szczególności w ramach prywatnych 
ubezpieczeń emerytalnych;

Or. en
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Poprawka 14
Astrid Lulling

Projekt opinii
Ustęp C 

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że pauperyzacja 
dotyka częściej emerytów niż 
zatrudnionych i częściej kobiety niż 
mężczyzn i że starsze kobiety są 
najbardziej narażoną grupą, której 
zagraża ubóstwo,

skreślony

Or. fr

Poprawka 15
Philippe Juvin, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp C 

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że pauperyzacja 
dotyka częściej emerytów niż 
zatrudnionych i częściej kobiety niż 
mężczyzn i że starsze kobiety są 
najbardziej narażoną grupą, której 
zagraża ubóstwo,

C. mając na uwadze, że pauperyzacja 
dotyka emerytów i że starsze kobiety są 
jedną z grup najbardziej narażonych na
ubóstwo,

Or. fr

Poprawka 16
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp C 

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że pauperyzacja 
dotyka częściej emerytów niż 
zatrudnionych i częściej kobiety niż 
mężczyzn i że starsze kobiety są 

C. mając na uwadze, że pauperyzacja
dotyka częściej emerytów niż 
zatrudnionych i częściej kobiety niż 
mężczyzn i że starsze kobiety są 
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najbardziej narażoną grupą, której zagraża 
ubóstwo,

najbardziej narażoną grupą, której zagraża 
ubóstwo, a także mając na uwadze, że w 
roku 2007 wskaźnik ryzyka ubóstwa był 
wyższy w przypadku kobiet (17%) niż 
mężczyzn (15%) i że ta rozbieżność była 
szczególnie wysoka w przypadku osób 
starszych (22% kobiet wobec 17% 
mężczyzn) i rodziców samotnie 
wychowujących dzieci (34%);

Or. en

Poprawka 17
Anna Záborská

Projekt opinii
Ustęp C a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że opiekunowie 
pracujący w domu nadal są 
dyskryminowani, gdyż ich lata pracy nie 
są uwzględniane przy obliczaniu emerytur 
i innych uprawnień,

Or. fr

Poprawka 18
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp C a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że starsze kobiety 
znajdują się w szczególnie niekorzystnej 
sytuacji w przypadku gdy ich prawo do 
świadczeń emerytalnych wynika ze stanu 
cywilnego (renta rodzinna) i jeżeli nie 
przysługują im wystarczające nabyte przez 
nie same prawa do świadczeń 
emerytalnych ze względu na przerwy w 
przebiegu kariery zawodowej;
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Poprawka 19
Astrid Lulling

Projekt opinii
Ustęp D 

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że równość emerytur 
mężczyzn i kobiet, także pod względem 
wieku przechodzenia na emeryturę, została 
wyznaczona jako cel, oraz mając na 
uwadze występowanie różnicy w 
wysokości emerytur kobiet i mężczyzn 
będącej kontynuacją i konsekwencją 
utrzymującej się różnicy w wynagrodzeniu 
kobiet i mężczyzn, która nadal wynosi 
około 17%,

D. mając na uwadze, że równość emerytur 
mężczyzn i kobiet zakłada, że wiek 
przechodzenia na emeryturę jest taki sam 
dla mężczyzn, jak dla kobiet,

Or. fr

Poprawka 20
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp D 

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że równość emerytur 
mężczyzn i kobiet, także pod względem 
wieku przechodzenia na emeryturę, została 
wyznaczona jako cel, oraz mając na 
uwadze występowanie różnicy w 
wysokości emerytur kobiet i mężczyzn 
będącej kontynuacją i konsekwencją 
utrzymującej się różnicy w wynagrodzeniu 
kobiet i mężczyzn, która nadal wynosi 
około 17%,

D. mając na uwadze, że równość emerytur 
mężczyzn i kobiet, także pod względem 
wieku przechodzenia na emeryturę, została 
wyznaczona jako cel, oraz mając na 
uwadze występowanie różnicy w 
wysokości emerytur kobiet i mężczyzn 
będącej kontynuacją i konsekwencją 
utrzymującej się różnicy w wynagrodzeniu 
kobiet i mężczyzn, która nadal wynosi 
około 17%, prowadząc do nierówności na 
rynku pracy i ryzyka ubóstwa w starszym 
wieku;

Or. en



PE452.645v01-00 12/42 AM\838191PL.doc

PL

Poprawka 21
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp D 

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że równość emerytur 
mężczyzn i kobiet, także pod względem 
wieku przechodzenia na emeryturę, została 
wyznaczona jako cel, oraz mając na 
uwadze występowanie różnicy w 
wysokości emerytur kobiet i mężczyzn 
będącej kontynuacją i konsekwencją 
utrzymującej się różnicy w wynagrodzeniu 
kobiet i mężczyzn, która nadal wynosi
około 17%,

D. mając na uwadze, że równość emerytur 
mężczyzn i kobiet, także pod względem 
wieku przechodzenia na emeryturę, została 
wyznaczona jako cel, oraz mając na 
uwadze występowanie różnicy w 
wysokości emerytur kobiet i mężczyzn 
będącej kontynuacją i konsekwencją 
utrzymującej się różnicy w wynagrodzeniu 
kobiet i mężczyzn, która wynosi obecnie w 
UE średnio 18%, dochodząc w niektórych 
państwach członkowskich do 30,3%;

Or. en

Poprawka 22
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp D a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że systemy 
emerytalne są oparte na przestarzałych 
modelach rodziny, uzależniając kobiety od 
dochodów/emerytury męża/partnera;

Or. en

Poprawka 23
Astrid Lulling

Projekt opinii
Ustęp E 

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze odraczanie E. mając na uwadze, że większość
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ustawowego wieku emerytalnego w 
większości systemów europejskich oraz 
fakt, że kobiety mają wyższą średnią 
długość życia niż mężczyźni,

systemów europejskich podniosła
ustawowy wiek emerytalny lub ma zamiar 
to zrobić, opierając się m.in. na długości 
życia,

Or. fr

Poprawka 24
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp F a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Fa. mając na uwadze, że choć większość 
państw członkowskich proponuje oparcie 
się w coraz większym stopniu na 
prywatnych systemach emerytalnych, aby 
zapewnić odpowiednią stopę zastąpienia 
dochodów netto przez świadczenie 
emerytalne, to należy zająć się kwestią 
wielu niekorzystnych warunków 
przystąpienia kobiet do tych systemów –
różnica w przebiegu kariery zawodowej ze 
względu na płeć, bezpłatne przerwy w 
pracy zawodowej lub segregacja 
zawodowa, przez co kobiety maja mniejszy 
dostęp do dobrej jakości systemów 
ubezpieczenia emerytalnego;

Or. en

Poprawka 25
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp F b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Fb. mając na uwadze, że kobiety 
wykonują często gorzej płatną pracę, co 
dodatkowo utrudnia odkładanie pieniędzy 
na ubezpieczenie emerytalne;



PE452.645v01-00 14/42 AM\838191PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 26
Astrid Lulling

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że systemy emerytalne 
powinny być oparte na odpowiednich i 
trwałych kryteriach oraz uwzględniać 
okresy, kiedy kobiety nie pracują lub są 
zatrudnione na umowę w niepełnym 
wymiarze czasu pracy;

skreślony

Or. fr

Poprawka 27
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że systemy emerytalne 
powinny być oparte na odpowiednich i 
trwałych kryteriach oraz uwzględniać 
okresy, kiedy kobiety nie pracują lub są 
zatrudnione na umowę w niepełnym 
wymiarze czasu pracy;

1. jest zdania, że systemy emerytalne 
powinny być oparte na odpowiednich i 
trwałych kryteriach oraz uwzględniać 
okresy, sprawują opiekę nad dziećmi w 
wieku przedszkolnym lub są zatrudnione 
na umowę w niepełnym wymiarze czasu 
pracy;

Or. pl

Poprawka 28
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 1 
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Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że systemy emerytalne 
powinny być oparte na odpowiednich i 
trwałych kryteriach oraz uwzględniać 
okresy, kiedy kobiety nie pracują lub są 
zatrudnione na umowę w niepełnym 
wymiarze czasu pracy;

1. jest zdania, że systemy emerytalne 
powinny być oparte na odpowiednich i 
trwałych kryteriach, aby zapewnić równe 
traktowanie, oraz uwzględniać okresy, 
kiedy kobiety nie pracują, są zatrudnione 
na umowę w niepełnym wymiarze czasu 
pracy lub przebywają na urlopie 
macierzyńskim;

Or. en

Poprawka 29
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że systemy emerytalne 
powinny być oparte na odpowiednich i
trwałych kryteriach oraz uwzględniać 
okresy, kiedy kobiety nie pracują lub są 
zatrudnione na umowę w niepełnym 
wymiarze czasu pracy;

1. jest zdania, że systemy emerytalne 
powinny być oparte na współmiernych,
trwałych i sprawiedliwych kryteriach oraz 
powinny uwzględniać okresy, kiedy dane 
osoby nie pracują lub są zatrudnione na 
umowę w niepełnym wymiarze czasu 
pracy;

Or. en

Poprawka 30
Andrea Češková

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że systemy emerytalne 
powinny być oparte na odpowiednich i 
trwałych kryteriach oraz uwzględniać
okresy, kiedy kobiety nie pracują lub są 
zatrudnione na umowę w niepełnym 
wymiarze czasu pracy;

1. jest zdania, że systemy emerytalne 
powinny być oparte na odpowiednich i 
trwałych kryteriach oraz że dyskusje na 
temat podnoszenia wieku emerytalnego 
powinny uwzględniać również środki 
zwiększające w praktyce szanse starszych 
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kobiet i mężczyzn na znalezienie 
zatrudnienia na rynku pracy;

Or. cs

Poprawka 31
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że systemy emerytalne 
powinny być oparte na odpowiednich i 
trwałych kryteriach oraz uwzględniać 
okresy, kiedy kobiety nie pracują lub są 
zatrudnione na umowę w niepełnym 
wymiarze czasu pracy;

1. jest zdania, że systemy emerytalne 
powinny być oparte na odpowiednich i 
trwałych kryteriach; apeluje do państw 
członkowskich, aby dopilnowały, by 
systemy emerytalne uwzględniały sytuację 
kobiet i mężczyzn, którzy przerwali pracę 
zawodową, by podjąć obowiązki 
opiekuńcze, i by nie doprowadzić do 
utworzenia nowych „pętli zależności”;

Or. en

Poprawka 32
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że wszelkie wnioski dotyczące 
adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych 
systemów emerytalnych w Europie 
powinny mieć na celu zniesienie 
nierówności między kobietami i 
mężczyznami w Unii Europejskiej; 
powinny one zakazywać bezpośredniej 
dyskryminacji w prywatnych i publicznych 
systemach emerytalnych, w tym praktyki 
opierania wysokości płatności i składek na 
średniej długości życia, co oznacza, że 
prywatne, państwowe i zakładowe systemy 
emerytalne, które są oparte na 
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zdefiniowanych składkach, powinny 
stosować kryteria aktuarialne jednolite 
dla obu płci;

Or. en

Poprawka 33
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. apeluje do państw członkowskich o 
zwiększenie współmierności emerytur 
poprzez przeciwdziałanie dyskryminacji ze 
względu na płeć na rynku pracy, w 
szczególności dzięki zmniejszeniu różnic w 
wynagrodzeniu o co najmniej 10% do 
2020 r.;

Or. en

Poprawka 34
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. apeluje do państw członkowskich o 
wspieranie elastyczności odnośnie do 
wieku emerytalnego, uwzględniając 
wymiar płci, zwiększając bezpieczeństwo 
funduszy emerytalnych i gwarantując 
emerytury minimalne;

Or. en
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Poprawka 35
Astrid Lulling

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że okres poświęcony przez 
kobiety na opiekę nad dziećmi lub innymi 
wymagającymi opieki członkami rodziny 
powinien być w systemach obliczeniowych 
uwzględniany i zaliczany do okresu pracy 
podobnie jak wszelkie rodzaje umów;

2. uważa, że okresy, kiedy kobiety 
przerwały swoją pracę zawodową, żeby 
poświęcić się opiece nad dzieckiem lub 
wymagającym opieki członkiem rodziny 
powinny być uwzględniane jako 
rzeczywiste okresy ubezpieczenia 
uprawniające do emerytury i służące jej 
naliczaniu; te „lata na dzieci” powinny 
wynosić przynajmniej 24 miesiące na 
każde dziecko;

Or. fr

Poprawka 36
Britta Thomsen, Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że okres poświęcony przez 
kobiety na opiekę nad dziećmi lub innymi 
wymagającymi opieki członkami rodziny 
powinien być w systemach obliczeniowych 
uwzględniany i zaliczany do okresu pracy 
podobnie jak wszelkie rodzaje umów;

2. uważa, że okres poświęcony przez 
kobiety i mężczyzn na opiekę nad dziećmi 
lub innymi wymagającymi opieki 
członkami rodziny powinien być w 
systemach obliczeniowych uwzględniany i 
zaliczany jako czas pracy w pełnym 
wymiarze godzin, podobnie jak wszelkie 
rodzaje umów, w tym praktyki zawodowe i 
umowy niestandardowe;

Or. en

Poprawka 37
Philippe Juvin, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 2 
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Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że okres poświęcony przez 
kobiety na opiekę nad dziećmi lub innymi 
wymagającymi opieki członkami rodziny 
powinien być w systemach obliczeniowych
uwzględniany i zaliczany do okresu pracy 
podobnie jak wszelkie rodzaje umów;

2. uważa, że okres poświęcony przez 
kobiety lub mężczyzn na opiekę nad 
dziećmi lub innymi wymagającymi opieki 
członkami rodziny powinien być 
uwzględniany i zaliczany przy obliczaniu 
uprawnień emerytalnych;

Or. fr

Poprawka 38
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że okres poświęcony przez
kobiety na opiekę nad dziećmi lub innymi 
wymagającymi opieki członkami rodziny 
powinien być w systemach obliczeniowych 
uwzględniany i zaliczany do okresu pracy 
podobnie jak wszelkie rodzaje umów;

2. uważa, że okres poświęcony przez
poszczególne osoby na opiekę nad dziećmi 
lub innymi wymagającymi opieki 
członkami rodziny powinien być w 
systemach obliczeniowych dotyczących 
nabycia praw emerytalnych uwzględniany 
i zaliczany do okresu pracy podobnie jak 
wszelkie rodzaje umów;

Or. en

Poprawka 39
Andrea Češková

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że okres poświęcony przez 
kobiety na opiekę nad dziećmi lub innymi 
wymagającymi opieki członkami rodziny 
powinien być w systemach obliczeniowych 
uwzględniany i zaliczany do okresu pracy 
podobnie jak wszelkie rodzaje umów;

2. uważa, że okres poświęcony przez 
kobiety na opiekę nad dziećmi lub innymi 
wymagającymi opieki członkami rodziny 
powinien być w systemach obliczeniowych 
uwzględniany i zaliczany do okresu pracy;
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Or. cs

Poprawka 40
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że okres poświęcony przez 
kobiety na opiekę nad dziećmi lub innymi 
wymagającymi opieki członkami rodziny 
powinien być w systemach obliczeniowych 
uwzględniany i zaliczany do okresu pracy 
podobnie jak wszelkie rodzaje umów;

2. uważa, że okres poświęcony przez 
kobiety i mężczyzn na opiekę nad dziećmi 
lub innymi wymagającymi opieki
członkami rodziny lub osobami 
niespokrewnionymi powinien być w 
systemach obliczeniowych uwzględniany i 
zaliczany do okresu pracy podobnie jak 
wszelkie rodzaje umów;

Or. en

Poprawka 41
Anna Záborská

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
zajęcia się strukturalnymi czynnikami 
sprzyjającymi nierówności w systemach 
emerytalnych, w tym organizacją opieki i 
godzeniem życia rodzinnego i 
zawodowego, nierównościami na rynku 
pracy, różnicami w płacach kobiet i 
mężczyzn i bezpośrednią dyskryminacją w 
drugim i trzecim filarze systemów 
emerytalnych;

Or. fr
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Poprawka 42
Anna Záborská

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. zachęca państwa członkowskie do 
włączenia do obliczeń emerytur czasu i
inwestycji związanych ze sprawowaniem 
opieki nad osobami zależnymi, niezależnie 
od ich wieku lub stopnia zależności;

Or. fr

Poprawka 43
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. dostosowanie systemów emerytalnych 
do potrzeb społeczeństwa dotyczących 
opieki nad dziećmi i innymi zależnymi 
osobami;

Or. en

Poprawka 44
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. apeluje do państw członkowskich o 
zapewnienie indywidualnych i 
współmiernych praw emerytalnych dla 
wszystkich, w tym dla osób, które 
przerywały karierę zawodową z 
uzasadnionych przyczyn – zwłaszcza 
kobiet – aby zagwarantować wszystkim 
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godne życie na starość;

Or. en

Poprawka 45
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. apeluje do państw członkowskich o 
zapewnienie równości w zakresie 
emerytur na przykład dzięki ujęciu w 
systemach emerytalnych okresów opieki 
nad dziećmi lub okresów opieki nad 
członkami rodziny, uwzględniając w 
szczególności, że zadań tych wciąż 
najczęściej podejmują się kobiety, 
obniżając tym samym wysokość swoich 
przyszłych świadczeń emerytalnych;

Or. en

Poprawka 46
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. zaznacza, że własne dochody kobiet i 
płatne zatrudnienie wciąż mają zasadnicze 
znaczenie dla ich finansowej 
niezależności i większej równości między 
kobietami i mężczyznami w społeczeństwie 
w ogóle, a także zwraca się do państw 
członkowskich UE o zindywidualizowanie 
praw do ubezpieczenia społecznego z 
uwzględnieniem praw emerytalnych;

Or. en
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Poprawka 47
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zwrócenie szczególnej 
uwagi na kobiety imigrantki, które często 
nie nabyły praw emerytalnych w kraju 
pochodzenia, przez co nie są niezależne 
finansowo, w szczególności w przypadku 
rozwodu;

Or. en

Poprawka 48
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2c. apeluje do państw członkowskich o 
zagwarantowanie uprawnień 
emerytalnych umożliwiających zwłaszcza 
starszym kobietom niezależność 
finansową po rozwodzie;

Or. en

Poprawka 49
Astrid Lulling

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie, w 
szczególności nowe państwa 
członkowskie, do dokonania przeglądu 
krajowych systemów emerytalnych z 

3. wzywa państwa członkowskie, w 
szczególności nowe państwa członkowskie 
po rozszerzeniu w 2004 r., do 
niestosowania wobec kobiet dyskryminacji 
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uwzględnieniem wyższej średniej długości 
życia kobiet oraz istotnych różnic w 
poziomie wynagrodzenia mężczyzn 
i kobiet, które to różnice decydują o 
wysokości przyznawanych emerytur, 
często spychając je poniżej progu 
ubóstwa;

w zakresie wyznaczania wieku 
przechodzenia na emeryturę z powodu 
wyższej średniej długości życia kobiet;

Or. fr

Poprawka 50
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie, w 
szczególności nowe państwa 
członkowskie, do dokonania przeglądu 
krajowych systemów emerytalnych z 
uwzględnieniem wyższej średniej długości 
życia kobiet oraz istotnych różnic w 
poziomie wynagrodzenia mężczyzn i 
kobiet, które to różnice decydują o
wysokości przyznawanych emerytur, 
często spychając je poniżej progu 
ubóstwa;

3. wzywa państwa członkowskie, w 
szczególności nowe państwa 
członkowskie, do dokonania przeglądu 
krajowych systemów emerytalnych pod 
względem wysokości najniższych
emerytur, które powinny zabezpieczać 
minimalny poziom egzystencji.

Or. pl

Poprawka 51
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie, w 
szczególności nowe państwa 
członkowskie, do dokonania przeglądu 
krajowych systemów emerytalnych z 
uwzględnieniem wyższej średniej długości 
życia kobiet oraz istotnych różnic w 

3. wzywa państwa członkowskie, w 
szczególności nowe państwa 
członkowskie, do należytego opracowania 
systemu płacy minimalnej i do dokonania 
przeglądu krajowych systemów 
emerytalnych pod względem społecznych 
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poziomie wynagrodzenia mężczyzn 
i kobiet, które to różnice decydują o 
wysokości przyznawanych emerytur, 
często spychając je poniżej progu ubóstwa;

ról płci, z uwzględnieniem wyższej 
średniej długości życia kobiet oraz 
istotnych różnic w poziomie 
wynagrodzenia mężczyzn i kobiet, które to 
różnice decydują o wysokości 
przyznawanych emerytur, często spychając 
je poniżej progu ubóstwa;

Or. en

Poprawka 52
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie, w 
szczególności nowe państwa 
członkowskie, do dokonania przeglądu 
krajowych systemów emerytalnych z 
uwzględnieniem wyższej średniej długości 
życia kobiet oraz istotnych różnic w 
poziomie wynagrodzenia mężczyzn 
i kobiet, które to różnice decydują o 
wysokości przyznawanych emerytur, 
często spychając je poniżej progu ubóstwa;

3. wzywa państwa członkowskie, w 
szczególności nowe państwa 
członkowskie, do dokonania przeglądu 
krajowych systemów emerytalnych z 
uwzględnieniem wyższej średniej długości 
życia kobiet oraz istotnych różnic w 
poziomie wynagrodzenia mężczyzn 
i kobiet, które to różnice decydują o 
wysokości przyznawanych emerytur, 
często spychając kobiety poniżej progu 
ubóstwa; wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia minimalnej emerytury, by 
nie stawiać w złej sytuacji pracowników, 
którzy wpłacali składki przez krótki okres;

Or. el

Poprawka 53
Britta Thomsen, Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie, w 
szczególności nowe państwa 
członkowskie, do dokonania przeglądu 

3. wzywa państwa członkowskie do
uwzględnienia wyższej średniej długości 
życia kobiet, nie wykorzystując jej w 
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krajowych systemów emerytalnych z 
uwzględnieniem wyższej średniej długości 
życia kobiet oraz istotnych różnic w 
poziomie wynagrodzenia mężczyzn
i kobiet, które to różnice decydują o 
wysokości przyznawanych emerytur, 
często spychając je poniżej progu ubóstwa;

żadnym przypadku do uzasadnienia 
dyskryminacji ze względu na płeć, oraz 
istotnych różnic w poziomie 
wynagrodzenia mężczyzn i kobiet, które to 
różnice decydują o wysokości
przyznawanych emerytur, często spychając 
je poniżej progu ubóstwa, oraz do 
wyeliminowania różnicy w wysokości 
emerytur między płciami;

Or. en

Poprawka 54
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie, w 
szczególności nowe państwa 
członkowskie, do dokonania przeglądu 
krajowych systemów emerytalnych z 
uwzględnieniem wyższej średniej długości 
życia kobiet oraz istotnych różnic w 
poziomie wynagrodzenia mężczyzn 
i kobiet, które to różnice decydują o 
wysokości przyznawanych emerytur, 
często spychając je poniżej progu ubóstwa;

3. wzywa państwa członkowskie, w 
szczególności nowe państwa 
członkowskie, do dokonania przeglądu 
krajowych systemów emerytalnych z 
uwzględnieniem istotnych różnic w 
poziomie wynagrodzenia mężczyzn 
i kobiet, które to różnice decydują o 
wysokości przyznawanych emerytur, 
często spychając kobiety poniżej progu 
ubóstwa;

Or. en

Poprawka 55
Andrea Češková

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie, w 
szczególności nowe państwa 
członkowskie, do dokonania przeglądu 
krajowych systemów emerytalnych z 
uwzględnieniem wyższej średniej długości 

3. wzywa państwa członkowskie do 
dokonania przeglądu krajowych systemów 
emerytalnych z uwzględnieniem istotnych 
różnic w poziomie wynagrodzenia 
mężczyzn i kobiet, które to różnice 
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życia kobiet oraz istotnych różnic w 
poziomie wynagrodzenia mężczyzn 
i kobiet, które to różnice decydują o 
wysokości przyznawanych emerytur, 
często spychając je poniżej progu ubóstwa;

decydują o wysokości przyznawanych 
emerytur, często spychając kobiety poniżej 
progu ubóstwa;

Or. cs

Poprawka 56
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 3 – punkt 1(nowy) 

Projekt opinii Poprawka

(1) Wzywa Komisję europejską do 
zbadania na poziomie państw 
członkowskich najlepszych istniejących 
praktyk w zakresie ochrony 
zabezpieczenia emerytalnego kobiet 
przerywających aktywność zawodową na 
rzecz opieki nad dziećmi w wieku 
przedszkolnym.

Or. pl

Poprawka 57
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. zachęca państwa członkowskie do 
dokonania przeglądu indywidualnych 
uprawnień w ramach zabezpieczeń 
społecznych:
a) rozdzielając emeryturę minimalną i 
dochód małżonków, który wpływa ujemnie 
na dochód, jaki kobiety uzyskują z pracy;
b) sprzyjając, w systemach zabezpieczeń 
dodatkowych, jednolitemu dochodowi dla 
kobiet i mężczyzn, który musi być 
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oddzielony od obliczeń aktuarialnych 
opartych na długości życia, z 
poszanowaniem zasady zakazu 
dyskryminacji stosowanej do dodatkowych 
form emerytur, w oparciu o dyrektywę 
2006/54/WE;
c) uznając system fikcyjnych składek w 
najdłuższych okresach ich niepłacenia w 
okolicznościach innych niż 
macierzyństwo, poświęconych na opiekę 
nad dziećmi i starymi rodzicami, żeby 
zrównoważyć stopniowe podnoszenie 
wieku emerytalnego;
d) poszukując skutecznych sposobów 
dostosowania technicznego, służących 
przeciwstawieniu się negatywnemu 
wpływowi przerw w pracy i niepewności 
świadczeń na wysokość emerytur dla 
kobiet;
e) przewidując prawo do okresowego 
otrzymywania niezbędnych informacji o 
stanie wpłaconych składek w celu 
zaplanowania odejścia na emeryturę;

Or. it

Poprawka 58
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję Europejską do 
sprawdzenia – w momencie potwierdzenia 
równości płci w odniesieniu do wieku 
przechodzenia na emeryturę – czy istnieją 
warunki formalne i faktyczne 
umożliwiające rzeczywiste godzenie w 
różnych kontekstach obowiązków 
zawodowych z rodzinnymi;

Or. it



AM\838191PL.doc 29/42 PE452.645v01-00

PL

Poprawka 59
Edit Bauer

Projekt opinii
Ustęp 3 – punkt 1 (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

(1) ze względu na fakt, że różnice między 
wysokością emerytur kobiet i mężczyzn 
wynikają z różnicy płac między płciami, 
zwraca się do Komisji o podjęcie 
stanowczych działań w celu zlikwidowania 
tej rozbieżności;

Or. en

Poprawka 60
Anna Záborská

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca się do państw członkowskich o 
wypracowanie sposobów na zapobieżenie 
występowaniu na rynku pracy skutków 
negatywnych dla zatrudnienia kobiet, 
poprzez działania w zakresie wsparcia, 
oszacowania i nadania wartości pracy 
polegającej na prowadzeniu domu; w 
związku z tym zwraca się o oszacowanie 
wpływu na społeczeństwo i na 
zatrudnienie kobiet środków na rzecz 
uznania pracy polegającej na 
prowadzeniu domu, w szczególności w 
postaci wartości liczbowej do obliczenia 
emerytur;

Or. en
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Poprawka 61
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. opracowanie europejskiej strategii na 
rzecz zatrudnienia, która zachęci większą 
liczbę kobiet do udziału w rynku pracy i 
będzie przeciwdziałać nierównościom w 
zakresie zatrudnienia, które mają 
uwarunkowany płcią wpływ na poziom 
składek emerytalnych i wysokość 
świadczeń;

Or. en

Poprawka 62
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do walki 
z niedeklarowanym zatrudnieniem oraz do 
tworzenia polityki imigracyjnej mającej 
przeciwdziałać sytuacjom zmuszającym–
głównie imigrantki – do podejmowania 
niedeklarowanej pracy;

Or. el

Poprawka 63
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania polityki godzenia życia 
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rodzinnego i zawodowego poprzez 
świadczenie usług społecznych, np. dzięki 
tworzeniu struktur opieki nad dziećmi i 
wprowadzaniu zintegrowanych systemów 
opieki, by zmniejszyć obciążenia 
spoczywające na osobach – głównie 
kobietach – sprawujących opiekę nad 
osobami starszymi lub 
niepełnosprawnymi;

Or. el

Poprawka 64
Britta Thomsen, Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje do Komisji o rozpoczęcie 
procedury mającej na celu usunięcie art. 
5 ust. 2 dyrektywy 2004/113, który 
dopuszcza dyskryminację kobiet w 
zakresie produktów emerytalnych;

Or. en

Poprawka 65
Britta Thomsen, Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3b. apeluje do Komisji Europejskiej o 
przeprowadzenie kompleksowego badania 
wpływu reform emerytalnych na życie 
kobiet w UE, mając na uwadze 
następujące cele: (1) zindywidualizowanie 
praw emerytalnych (i ogólnie systemu 
ubezpieczenia społecznego i systemu 
podatkowego), aby zachęcić kobiety i 
mężczyzn do podejmowania płatnej pracy, 
zapewniając sobie bezpieczeństwo 
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finansowe; (2) opracowanie 
mechanizmów sprzyjających modelom 
zatrudnienia związanym ze społeczną 
koniecznością opieki nad dziećmi i innymi 
zależnymi osobami, aby przy obliczaniu 
wysokości świadczeń emerytalnych 
przerwy w karierze zawodowej czy praca w 
niepełnym wymiarze czasu były uznawane 
jako praca na pełny etat, (3) poziom 
dostępu kobiet do systemów drugiego i 
trzeciego filaru, (4) różne potrzeby 
poszczególnych grup kobiet, takich jak 
m.in. imigrantki i kobiety 
niepełnosprawne. Zwraca się do Komisji o 
przedstawienie w oparciu o to badanie 
konkretnych zaleceń służących 
zwiększeniu równości płci w zakresie 
wszystkich systemów emerytalnych;

Or. en

Poprawka 66
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. wskazuje na konieczność wsparcia 
przez państwa członkowskie badań w 
zakresie wpływu poszczególnych formuł 
indeksacji emerytur na ryzyko ubóstwa na 
starość, uwzględniając wymiar płci; 
apeluje do państw członkowskich o 
wzięcie w szczególności pod uwagę zmiany 
potrzeb ludzi w miarę starzenia się, np. 
opieki długoterminowej, aby zapewnić 
starszym osobom, zwłaszcza kobietom, 
możliwość godnego życia i pobierania 
adekwatnej emerytury;

Or. en
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Poprawka 67
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3b. apeluje do Komisji o przeprowadzenie 
kompleksowej oceny wpływu na kobiety 
wszystkich nowych reform 
wprowadzonych w wielu różnych 
dziedzinach społecznych, które mogą mieć 
negatywne skutki dla zatrudnienia kobiet i 
praw emerytalnych, takie jak cięcia w 
zakresie opieki dziennej i świadczeń 
opiekuńczych nad osobami starszymi czy 
polityka emerytalna itp.;

Or. en

Poprawka 68
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3c. zwraca się do państw członkowskich o 
poprawę warunków pracy i do zachęcania 
do dłuższego okresu pracy tych osób, które 
chcą i mogą pracować, uwzględniając 
kwestię płci;

Or. en

Poprawka 69
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3d. apeluje do Komisji i państw 



PE452.645v01-00 34/42 AM\838191PL.doc

PL

członkowskich o uwzględnienie faktu, że 
zwiększenie wieku emerytalnego powinno 
mieć charakter dobrowolny, a nie 
obowiązkowy;

Or. en

Poprawka 70
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3 e (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3e. wzywa Komisję do wspierania 
europejskiej dyrektywy ramowej 
dotyczącej minimalnych świadczeń 
emerytalnych, która mogłaby 
przewidywać, że każdej osobie po 
przekroczeniu określonego wieku, bez 
względu na liczbę przepracowanych lat, 
przysługuje prawo do minimalnej 
emerytury;

Or. en

Poprawka 71
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3 f (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3f. wzywa Komisję do zmniejszenia presji 
wywieranej na państwa członkowskie, aby 
sprywatyzowały krajowy system 
emerytalny, i podkreśla, że należy 
zdecydowanie wspierać publiczny system 
emerytalny w każdym państwie 
członkowskim;

Or. en
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Poprawka 72
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3 g (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3g. uważa, że ta indywidualizacja praw 
emerytalnych jest niezbędna z punktu 
widzenia równości płci, lecz należy 
również zapewnić bezpieczeństwo wielu 
starszych kobiet, które są obecnie zależne 
od tzw. rent wdowich i innych pokrewnych 
uprawnień;

Or. en

Poprawka 73
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zobowiązanie podmiotów 
finansujących zakładowe i inne 
dodatkowe systemy emerytalne do 
korzystania z neutralnych pod względem 
płci tabel śmiertelności przy obliczaniu 
świadczeń emerytalnych, aby zapobiec 
karaniu kobiet za dłuższą średnią życia 
niższymi niż w przypadku mężczyzn 
stopami zastąpienia dochodów netto przez 
świadczenie emerytalne;

Or. en

Poprawka 74
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

3b. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich UE o przeprowadzenie 
kompleksowych ocen wpływu 
obejmujących wszystkie reformy 
ubezpieczeń społecznych, w szczególności 
systemów emerytalnych, które mogą mieć 
negatywny wpływ na zatrudnienie kobiet i 
prawa emerytalne, taki jak cięcia w 
zakresie opieki dziennej i świadczeń 
opiekuńczych nad osobami starszymi czy 
polityka emerytalna itp.;

Or. en

Poprawka 75
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby w 
szczególności zakładowe systemy 
emerytalne nie były dyskryminujące dla 
kobiet oraz nie utrwalały istniejących 
wzorców, które i tak stawiają już kobiety w 
niekorzystnej sytuacji pod względem 
świadczeń i składek; apeluje do Komisji o 
zbadanie ewentualnych skutków 
dyskryminujących kobiety wynikających z 
art. 5 dyrektywy 2004/113/WE;

Or. en

Poprawka 76
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Ustęp 4 
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Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji na rzecz adekwatnych, 
stabilnych i bezpiecznych systemów 
emerytalnych w Europie.

4. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji na rzecz adekwatnych, 
stabilnych i bezpiecznych systemów 
emerytalnych, pod warunkiem dalszego 
przestrzegania zasady pomocniczości oraz 
z zastrzeżeniem że państwa członkowskie 
pozostaną odpowiedzialne za krajowe 
strategie polityczne i systemy emerytalne 
oraz zachowają uprawnienia w tym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 77
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
księgę Komisji na rzecz adekwatnych, 
stabilnych i bezpiecznych systemów 
emerytalnych, pod warunkiem że unijne 
strategie polityczne i ewentualne nowe 
rozporządzenia i dyrektywy UE 
zagwarantują utrzymanie solidarności 
międzypokoleniowej, solidarności w 
ramach danego pokolenia oraz 
solidarności kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 78
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4b. z zadowoleniem przyjmuje zieloną 
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księgę Komisji na rzecz adekwatnych, 
stabilnych i bezpiecznych systemów 
emerytalnych, w szczególności dążenie 
Komisji do poprawy systemu nabywania 
praw emerytalnych przez obywateli UE 
pracujących (tymczasowo) w innym 
państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 79
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
nowe unijne przepisy i strategie polityczne 
nie spowodowały obniżenia emerytur lub 
innych świadczeń na rzecz osób starszych, 
zwłaszcza kobiet;

Or. en

Poprawka 80
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4d. apeluje do Komisji o uznanie i 
uwzględnienie faktu, że starsi ludzie, w 
szczególności starsze kobiety i imigranci, 
są bardziej narażeni na ubóstwo; zachęca 
zatem Komisję do umożliwienia państwom 
członkowskim samodzielnego 
ograniczenia takiego ryzyka;

Or. en
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Poprawka 81
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4e. wzywa Komisję do uznania i 
uwzględnienia faktu istnienia poważnych
nierówności między kobietami i 
mężczyznami w zakresie nabywania 
świadczeń i praw emerytalnych; zachęca 
zatem Komisję do umożliwienia państwom 
członkowskim położenia kresu tym 
nierównościom;

Or. en

Poprawka 82
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4f. wzywa Komisję do uznania i 
uwzględnienia faktu, że w zakresie 
nabycia prawa do emerytury istnieją 
również zasadnicze nierówności między 
osobami pracującymi w dobrze płatnych 
sektorach i na dobrze płatnych 
stanowiskach a osobami pracującymi w 
innych sektorach i wykonującymi prace 
niezapewniające stałych dochodów; 
zachęca zatem Komisję do umożliwienia 
państwom członkowskim położenia kresu 
tym nierównościom;

Or. en
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Poprawka 83
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Ustęp 4 g (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4g. wzywa Komisję do rozważenia faktu, 
że istniejące już możliwości nabycia 
(dodatkowych) emerytur są często zbyt 
złożone i ryzykowne; zachęca zatem 
Komisję, aby umożliwiła państwom 
członkowskim zapewnienie większej 
przejrzystości i bezpieczeństwa przy 
wyborze lub przystępowaniu do wybranej 
opcji, w szczególności w przypadku kobiet, 
które mogłyby korzystać z dodatkowego 
systemu ubezpieczenia emerytalnego;

Or. en

Poprawka 84
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Ustęp 4 h (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4h. apeluje do Komisji, aby nie 
występowała z nowymi unijnymi 
wnioskami dotyczącymi zdefiniowania 
„adekwatnej emerytury”, ponieważ taka 
definicja nie uwzględni zasadniczych 
różnic między państwami członkowskimi 
w odniesieniu do dostępności i 
przystępności cen innych usług i 
świadczeń na rzecz osób starszych (takich 
jak usługi mieszkaniowe, opieka i 
transport publiczny);

Or. en
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Poprawka 85
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Ustęp 4 i (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4i. apeluje do Komisji, aby nie 
występowała z nowymi unijnymi 
wnioskami dotyczącymi zdefiniowania 
„adekwatnej emerytury”, ponieważ takie 
wnioski mogą spowodować, że UE uzna 
niektóre systemy emerytalne za zbyt hojne 
w stosunku do innych;

Or. en

Poprawka 86
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Ustęp 4 j (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4j. apeluje do Komisji, aby nie 
wprowadzała w życie nowych unijnych 
przepisów dotyczących wypłacalności 
funduszy emerytalnych, ponieważ takie 
przepisy mogłyby spowodować znaczny 
wzrost składek emerytalnych;

Or. en

Poprawka 87
Kartika Tamara Liotard, Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Ustęp 4 k (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4k. apeluje do Komisji, aby nie 
wprowadzała w życie nowych unijnych 
przepisów mających na celu pobudzenie 
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konkurencji między (prywatnymi) 
systemami ubezpieczeń emerytalnych, 
ponieważ spowodują one problemy w 
zakresie solidarności;

Or. en

Poprawka 88
Andrea Češková

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie wdrażania zasady 
pomocniczości w podejmowaniu decyzji 
dotyczących krajowych systemów 
emerytalnych oraz potrzebę zachowania 
obecnych społeczno-kulturowych wartości 
danej społeczności;

Or. cs

Poprawka 89
Andrea Češková

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4b. domaga się zarazem, by wszelkie nowe 
przepisy dotyczące systemów emerytalnych 
dawały państwom członkowskim 
możliwość utrzymania lub przyjęcia 
korzystniejszego prawodawstwa i nie 
prowadziły do pogorszenia obecnej 
sytuacji w danym państwie członkowskim.

Or. cs


