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Poprawka 1
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze istotny wpływ 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn na 
europejską spójność społeczną i
gospodarczą, którą warunkuje między 
innymi udział kobiet w rynku pracy,

A. mając na uwadze istotny wpływ 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn na 
europejską spójność gospodarczą,
społeczną i terytorialną, z zamiarem 
stworzenia sprawiedliwego i oferującego 
równe szanse społeczeństwa 
gwarantującego, że kobiety i mężczyźni 
będą korzystać z takich samych 
możliwości dostępu do kształcenia 
wysokiej jakości, godnej pracy i rozwoju 
kariery zawodowej, co dodatkowo 
zwiększy populację aktywną zawodowo 
oraz poszerzy zakres dostępnych 
kwalifikacji i w związku z tym przyczyni 
się do przyspieszenia wzrostu 
gospodarczego i zwiększenia 
konkurencyjności;

Or. es

Poprawka 2
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Punkt A preambuły 

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze istotny wpływ 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn na 
europejską spójność społeczną i
gospodarczą, którą warunkuje między 
innymi udział kobiet w rynku pracy,

A. mając na uwadze istotny wpływ 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn na 
europejską spójność gospodarczą,
społeczną i terytorialną, którą warunkuje 
między innymi udział kobiet w rynku 
pracy,

Or. es
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Poprawka 3
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w latach 2000-
2006 jedynie 7% środków z EFS 
przeznaczono na finansowanie działań na 
rzecz promowania równości kobiet i 
mężczyzn; mając na uwadze, że w tym 
samym okresie na środki wsparcia 
(bezpośredniego lub pośredniego) na rzecz 
równości szans finansowane w ramach 
EFRR wyasygnowano 21% ogółu 
środków finansowych funduszu;

Or. es

Poprawka 4
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Punkt B preambuły 

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że między 
poszczególnymi regionami występują 
znaczne różnice w udziale kobiet w rynku 
pracy, a średni udział kobiet w rynku pracy 
jest zazwyczaj niższy niż udział mężczyzn,

B. mając na uwadze, że między 
poszczególnymi regionami występują 
znaczne różnice w udziale kobiet w rynku 
pracy, a średni udział kobiet w rynku pracy 
jest zazwyczaj niższy niż udział mężczyzn; 
mając na uwadze, że sytuację tę częściowo 
wyjaśniają napotykane przez kobiety 
poważne trudności w godzeniu życia 
zawodowego i rodzinnego, ponieważ to na 
nie zazwyczaj spada obowiązek opieki nad 
dziećmi i innymi osobami 
niesamodzielnymi;

Or. es
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Poprawka 5
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Punkt B preambuły 

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że między 
poszczególnymi regionami występują 
znaczne różnice w udziale kobiet w rynku 
pracy, a średni udział kobiet w rynku pracy 
jest zazwyczaj niższy niż udział mężczyzn,

B. mając na uwadze, że między 
poszczególnymi regionami występują 
znaczne różnice w udziale kobiet w rynku 
pracy, a średni udział kobiet w rynku pracy 
jest zazwyczaj niższy niż udział mężczyzn,
podobnie jak ich wynagrodzenie,

Or. es

Poprawka 6
Britta Thomsen

Projekt opinii
Punkt B preambuły 

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że między 
poszczególnymi regionami występują 
znaczne różnice w udziale kobiet w rynku 
pracy, a średni udział kobiet w rynku pracy 
jest zazwyczaj niższy niż udział mężczyzn,

B. mając na uwadze, że między 
poszczególnymi regionami występują 
znaczne różnice w udziale kobiet w rynku 
pracy, a średni udział kobiet w rynku pracy 
jest niższy niż udział mężczyzn,

Or. da

Poprawka 7
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Punkt C preambuły 

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że kobiety stanowią 
większość populacji z wykształceniem 

C. mając na uwadze, że kobiety stanowią 
większość populacji z wykształceniem 
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wyższym, ale jednocześnie dominują 
wśród populacji o najniższym poziomie 
wykształcenia,

wyższym, lecz że jednak tendencji tej nie 
odzwierciedla jeszcze taki sam poziom 
zatrudnienia; mając na uwadze, że kobiety
jednocześnie dominują wśród populacji o 
najniższym poziomie wykształcenia,
chociaż z upływem czasu sytuacja ta 
wyraźnie ulega zmianie,

Or. es

Poprawka 8
Britta Thomsen

Projekt opinii
Punkt C preambuły 

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że kobiety stanowią 
większość populacji z wykształceniem 
wyższym, ale jednocześnie dominują 
wśród populacji o najniższym poziomie 
wykształcenia,

C. mając na uwadze, że kobiety stanowią 
większość populacji z wykształceniem 
wyższym,

Or. da

Poprawka 9
Eva-Britt Svensson

Projekt opinii
Punkt C preambuły 

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że kobiety stanowią 
większość populacji z wykształceniem 
wyższym, ale jednocześnie dominują 
wśród populacji o najniższym poziomie 
wykształcenia,

C. mając na uwadze, że kobiety stanowią 
większość populacji z wykształceniem 
wyższym,

Or. en
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Poprawka 10
Britta Thomsen

Projekt opinii
Punkt C a preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w 16 państwach 
członkowskich ryzyko skrajnego ubóstwa 
w przypadku kobiet jest znacznie wyższe 
niż ryzyko skrajnego ubóstwa w 
przypadku mężczyzn; mając również na 
uwadze, że znacznie więcej kobiet, 
zwłaszcza w regionach wiejskich, jest 
zatrudnionych tymczasowo;

Or. da

Poprawka 11
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Punkt C a preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że równość szans 
mężczyzn i kobiet oraz zasada 
uwzględniania aspektu płci są wyraźnie 
wymienione w rozporządzeniach 
dotyczących funduszy strukturalnych, 
jako kwestie przekrojowe 
w programowaniu i wdrażaniu polityki,

Or. en

Poprawka 12
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Punkt C a preambuły (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że średnio połowa 
osób uczestniczących w projektach 
organizowanych w ramach EFS w 
dziedzinie aktywnej polityki zatrudnienia 
to kobiety;

Or. es

Poprawka 13
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Punkt C a preambuły (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że strategie 
polityczne na rzecz praw kobiet i równości 
płci również mogą stanowić istotny wkład 
w spójność terytorialną;

Or. es

Poprawka 14
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając ma na uwadze, iż kobiety 
przeważają wśród osób zatrudnionych na 
tak zwanych niepewnych warunkach 
(krótkie umowy o pracę lub praca w 
bardzo ograniczonymi wymiarze);

Or. pl
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Poprawka 15
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. kładzie nacisk, w ramach polityki 
spójności, na konieczność zwiększonego 
wsparcia finansowego działań 
ułatwiających kobietom i mężczyznom 
łączenie pracy zawodowej i życia 
rodzinnego, z korzyścią dla spójności 
społecznej dzięki promowaniu roli rodziny 
i dzietności, a także z korzyścią dla 
spójności gospodarczej dzięki większemu 
udziałowi kobiet w rynku pracy;

1. kładzie nacisk, w ramach polityki 
spójności, na konieczność zwiększonego 
wsparcia finansowego działań 
ułatwiających kobietom i mężczyznom 
łączenie pracy zawodowej i życia 
rodzinnego, w szczególności bardziej 
elastyczne warunki pracy i świadczenie w 
dostatecznym stopniu usług wysokiej 
jakości i w dostępnych cenach w zakresie 
opieki nad dziećmi i innymi osobami 
niesamodzielnymi, umożliwiających 
rodzicom, a zwłaszcza matkom, łączenie 
pracy zawodowej i życia rodzinnego, z 
korzyścią dla spójności społecznej dzięki 
promowaniu równości szans, a także z 
korzyścią dla spójności gospodarczej 
dzięki większemu udziałowi kobiet w 
rynku pracy; podkreśla, że tym państwom 
członkowskim, które wdrożyły strategie 
polityczne na rzecz łączenia pracy 
zawodowej i życia rodzinnego, udało się 
zarówno zwiększyć odsetek udziału 
mężczyzn i kobiet w rynku pracy, jak i 
podnieść wskaźniki urodzeń;

Or. es

Poprawka 16
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. kładzie nacisk, w ramach polityki 
spójności, na konieczność zwiększonego 
wsparcia finansowego działań 

1. kładzie nacisk, w ramach polityki 
spójności, na konieczność zwiększonego 
wsparcia finansowego dla opieki nad 
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ułatwiających kobietom i mężczyznom 
łączenie pracy zawodowej i życia 
rodzinnego, z korzyścią dla spójności 
społecznej dzięki promowaniu roli rodziny 
i dzietności, a także z korzyścią dla 
spójności gospodarczej dzięki większemu 
udziałowi kobiet w rynku pracy;

dziećmi, szczególnie w wieku poniżej 
trzech lat, jak również opieki nad osobami 
starszymi i wymagającymi opieki, z 
korzyścią dla spójności społecznej, a także 
z korzyścią dla spójności gospodarczej 
dzięki większemu udziałowi kobiet w 
rynku pracy;

Or. da

Poprawka 17
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. kładzie nacisk, w ramach polityki 
spójności, na konieczność zwiększonego 
wsparcia finansowego działań 
ułatwiających kobietom i mężczyznom 
łączenie pracy zawodowej i życia 
rodzinnego, z korzyścią dla spójności 
społecznej dzięki promowaniu roli rodziny 
i dzietności, a także z korzyścią dla 
spójności gospodarczej dzięki większemu 
udziałowi kobiet w rynku pracy;

1. kładzie nacisk, w ramach polityki 
spójności, na konieczność zwiększonego 
wsparcia finansowego działań 
ułatwiających kobietom i mężczyznom 
łączenie pracy zawodowej i życia 
rodzinnego, z korzyścią dla spójności 
społecznej dzięki promowaniu roli rodziny 
i sprzyjaniu dzietności, a także z korzyścią 
dla spójności gospodarczej dzięki 
większemu udziałowi kobiet w rynku 
pracy;

Or. es

Poprawka 18
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że zwiększenie poziomów 
zatrudnienia jest jednym z podstawowych 
czynników wzrostu; zaznacza również, że 
aby osiągnąć wyznaczony w ramach 
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strategii 2020 cel 75-procentowej stopy 
zatrudnienia osób w wieku od 20 do 64 
lat, konieczne jest nie tylko obniżenie 
stopy bezrobocia, lecz także włączenie w 
rynek pracy osób obecnie nieaktywnych 
zawodowo, spośród których duża grupa to 
kobiety;

Or. es

Poprawka 19
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla konieczność opracowania 
innowacyjnych środków służących 
zwalczaniu ubóstwa, ukierunkowanych na 
kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji, 
w szczególności na imigrantki, kobiety 
samotne i posiadające liczne rodziny;

Or. it

Poprawka 20
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. ubolewa, że postępy w dążeniu ku 
równości mężczyzn i kobiet na rynku 
pracy są dość ograniczone, i podkreśla, że 
zgodnie z 5. sprawozdaniem Komisji w 
sprawie spójności większość państw UE 
jest bardzo daleka od stosowania 
zintegrowanego podejścia do aspektu płci 
w swojej polityce zatrudnienia i od 
przeprowadzania regularnych ocen 
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skutków swojej polityki z perspektywy płci;

Or. es

Poprawka 21
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, iż głównym obszarem wsparcia 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
powinno pozostać podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej, między innymi
poprzez współfinansowanie 
indywidualnych inicjatyw gospodarczych 
osób pozostających poza rynkiem pracy, z
uwzględnieniem kobiet powyżej 45 roku 
życia;

2. uważa, iż głównym obszarem wsparcia 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
powinno pozostać podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej, poprzez
finansowanie środków skierowanych do 
grup znajdujących się w trudnej sytuacji 
(kobiet, młodzieży, osób długotrwale 
bezrobotnych, imigrantów, mniejszości, 
niepełnosprawnych itd.), które potrzebują 
pomocy w znalezieniu pracy, poprzez 
sprzyjanie ustawicznemu szkoleniu 
zawodowemu, poprzez walkę z 
dyskryminacją ze względu na płeć przy 
wyborze kariery zawodowej i zawodu, 
poprzez wspieranie udziału kobiet w 
dziedzinie badań naukowych i technologii 
oraz pomaganie im w zakładaniu 
przedsiębiorstw, jak również poprzez
współfinansowanie indywidualnych 
inicjatyw gospodarczych osób 
pozostających poza rynkiem pracy, ze 
szczególnym uwzględnieniem kobiet 
powyżej 45 roku życia;

Or. es

Poprawka 22
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 2 
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Projekt opinii Poprawka

2. uważa, iż głównym obszarem wsparcia 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
powinno pozostać podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej, między innymi 
poprzez współfinansowanie 
indywidualnych inicjatyw gospodarczych 
osób pozostających poza rynkiem pracy, 
z uwzględnieniem kobiet powyżej 45 roku 
życia;

2. uważa, iż głównym obszarem wsparcia 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
powinno pozostać podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej oraz ograniczanie 
występującej na rynku pracy poziomej 
i pionowej segregacji ze względu na płeć, 
między innymi poprzez współfinansowanie 
indywidualnych inicjatyw gospodarczych 
osób pozostających poza rynkiem pracy, 
z uwzględnieniem kobiet powyżej 45 roku 
życia; zaznacza, że perspektywa płci musi 
być uwzględniana nie tylko w działaniach 
finansowanych przez Europejski Fundusz 
Społeczny, ale we wszystkich obszarach 
wspieranych przez fundusze strukturalne;

Or. en

Poprawka 23
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, iż głównym obszarem wsparcia 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
powinno pozostać podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej, między innymi 
poprzez współfinansowanie 
indywidualnych inicjatyw gospodarczych 
osób pozostających poza rynkiem pracy, z 
uwzględnieniem kobiet powyżej 45 roku 
życia;

2. uważa, iż obszarem wsparcia 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
powinno pozostać podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej szczególnie wśród 
kobiet, między innymi poprzez 
współfinansowanie indywidualnych 
inicjatyw gospodarczych, jako że poziom 
zatrudnienia kobiet jest znacznie niższy 
niż poziom zatrudnienia mężczyzn;

Or. da
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Poprawka 24
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, iż głównym obszarem wsparcia 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
powinno pozostać podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej, między innymi 
poprzez współfinansowanie 
indywidualnych inicjatyw gospodarczych 
osób pozostających poza rynkiem pracy, z 
uwzględnieniem kobiet powyżej 45 roku 
życia;

2. uważa, iż głównym obszarem wsparcia 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
powinno pozostać podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej, między innymi 
poprzez współfinansowanie 
indywidualnych inicjatyw gospodarczych 
osób pozostających poza rynkiem pracy, ze
szczególnym uwzględnieniem kobiet 
powyżej 45 roku życia;

Or. it

Poprawka 25
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, iż głównym obszarem wsparcia
Europejskiego Funduszu Społecznego 
powinno pozostać podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej, między innymi 
poprzez współfinansowanie 
indywidualnych inicjatyw gospodarczych 
osób pozostających poza rynkiem pracy, z
uwzględnieniem kobiet powyżej 45 roku 
życia;

2. uważa, iż wsparcie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego ma decydujące 
znaczenie dla powodzenia strategii 2020 i 
w związku z tym powinno nadal 
koncentrować się przede wszystkim na 
celu podnoszenia poziomu aktywności 
zawodowej,

Or. es
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Poprawka 26
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. jest zdania, iż w celu pełnego i 
godnego włączenia w rynek pracy osoby 
zatrudnione na niepewnych warunkach 
powinny mieć taki sam jak osoby 
bezrobotne dostęp do programów 
aktywizacji zawodowej 
współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych;

Or. pl

Poprawka 27
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla ważny wkład EFRR w 
uwzględnianie aspektu płci we wszystkich 
właściwych obszarach, a w szczególności 
w udzielaniu wsparcia na rzecz szkolenia i 
kształcenia, na rzecz przedsiębiorczości 
kobiet oraz na rzecz inwestowania w 
ośrodki opieki nad dziećmi, osobami 
starszymi i innymi osobami 
niesamodzielnymi;

Or. es

Poprawka 28
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, iż Europejski Fundusz 
Społeczny w ramach wkładu w strategie 
polityczne na rzecz równości płci powinien 
także zwracać szczególną uwagę na 
współfinansowanie indywidualnych 
inicjatyw gospodarczych osób 
pozostających poza rynkiem pracy, ze 
szczególnym uwzględnieniem kobiet 
powyżej 45 roku życia; uważa, że 
inicjatywy te również mogą być 
szczególnie wartościowe dla realizacji celu 
spójności terytorialnej;

Or. es

Poprawka 29
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. występuję o zmianę rozporządzenia 
EFRROW, aby umożliwić, podobnie jak w 
przypadku EFS, realizację pozytywnych 
działań na rzecz kobiet w przyszłym 
okresie programowania na lata 2014-
2020, co było wykonalne we 
wcześniejszych okresach, lecz nie w 
obecnym, i co będzie miało korzystny 
wpływ na zatrudnienie kobiet na 
obszarach wiejskich;

Or. es

Poprawka 30
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 3 
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Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do odpowiedniego 
uwzględnienia w ramach polityki spójności 
kształcenia zawodowego kobiet, a państwa 
członkowskie do tworzenia „programów 
uczenia się przez całe życie”;

3. wzywa Komisję do odpowiedniego 
uwzględnienia w ramach polityki spójności 
kształcenia zawodowego kobiet oraz 
zwalczania stereotypów zawodowych, a 
państwa członkowskie do tworzenia
„programów uczenia się przez całe życie” i 
do sprzyjania udziałowi kobiet w 
sektorach, w których są one najsłabiej 
reprezentowane;

Or. es

Poprawka 31
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do odpowiedniego 
uwzględnienia w ramach polityki spójności 
kształcenia zawodowego kobiet, a państwa 
członkowskie do tworzenia „programów 
uczenia się przez całe życie”;

3. wzywa Komisję do odpowiedniego 
uwzględnienia w ramach polityki spójności 
kształcenia zawodowego kobiet, a państwa 
członkowskie do rozwijania „programów 
uczenia się przez całe życie” oraz 
inicjatyw dotyczących aktywności osób 
starszych, szczególnie po tym, jak kryzys 
niekorzystnie odbił się na najbardziej 
wrażliwych grupach społecznych, takich 
jak kobiety starsze, należące do 
mniejszości etnicznych i znajdujące się 
w niekorzystnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 32
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 3 
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Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję do odpowiedniego 
uwzględnienia w ramach polityki 
spójności kształcenia zawodowego kobiet, 
a państwa członkowskie do tworzenia
„programów uczenia się przez całe życie”;

3. wzywa także Komisję do położenia w 
ramach polityki spójności nacisku na 
kształcenie zawodowe kobiet i w tym celu 
nawołuje państwa członkowskie do 
tworzenia „programów uczenia się przez 
całe życie”;

Or. es

Poprawka 33
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca się do Komisji Europejskiej i 
do państw członkowskich o uzupełnienie 
istniejących zasobów i procedur 
szczególnymi środkami, takimi jak np. 
fundusze gwarancyjne, celem 
uruchomienia przedsięwzięć w zakresie 
mikrofinansowania i mikrokredytów, 
przede wszystkim na rzecz kobiet;

Or. it

Poprawka 34
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. wspiera Komisję w reformowaniu 
polityki spójności, m.in. poprzez większą 
koncentrację środków na mniejszej ilości 
priorytetów, pod warunkiem 
zagwarantowania wśród nich stałego 

4. wspiera Komisję w reformowaniu 
polityki spójności, m.in. poprzez większą 
koncentrację środków na mniejszej ilości 
priorytetów, pod warunkiem że równość
kobiet i mężczyzn na rynku pracy
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miejsca dla równości kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy;

pozostanie nadal jedną z najbardziej 
priorytetowych dziedzin;

Or. da

Poprawka 35
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. wspiera Komisję w reformowaniu 
polityki spójności, m.in. poprzez większą 
koncentrację środków na mniejszej ilości 
priorytetów, pod warunkiem 
zagwarantowania wśród nich stałego 
miejsca dla równości kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy;

4. wspiera Komisję w reformowaniu 
polityki spójności, m.in. poprzez większą 
koncentrację środków na mniejszej ilości 
priorytetów, za pomocą ukierunkowanych 
działań i celów strategicznych, pod 
warunkiem zagwarantowania wśród nich 
stałego miejsca dla równości kobiet i 
mężczyzn na rynku pracy;

Or. it

Poprawka 36
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. wspiera Komisję w reformowaniu 
polityki spójności, m.in. poprzez większą 
koncentrację środków na mniejszej ilości 
priorytetów, pod warunkiem 
zagwarantowania wśród nich stałego 
miejsca dla równości kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy;

4. wspiera Komisję w reformowaniu 
polityki spójności, m.in. w odniesieniu do 
większej koncentracji środków na 
mniejszej ilości priorytetów, pod 
warunkiem dalszego zagwarantowania 
wśród nich w nowym okresie stałego 
miejsca dla równości kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy;

Or. es
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Poprawka 37
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie, aby 
w ramach organów zarządzających 
tworzyły jednostki eksperckie zajmujące 
się sprawami takimi jak uwzględnianie 
aspektu płci oraz równość szans, 
wprowadziły – na etapie selekcji –
procedurę oceny wpływu w aspekcie płci 
oraz ściśle monitorowały wyniki i efekty 
wdrażanych programów pod względem 
postępów w zakresie równouprawnienia 
płci;

Or. en

Poprawka 38
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca się do państw członkowskich 
oraz do władz regionalnych i lokalnych, 
by na wszystkich etapach wdrażania 
programów wywiązywały się ze 
zobowiązania na rzecz równości mężczyzn 
i kobiet, niedyskryminacji i dostępności 
dla osób niepełnosprawnych; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że chociaż we 
wszystkich programach wyraźnie jest 
mowa o równości, nie zawsze bierze się ją 
pod uwagę podczas ich wdrażania, co 
zostało wykazane w ocenie stosowania i 
wyników programów;

Or. es
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Poprawka 39
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na konieczność 
monitorowania działań Komisji
wymienionych w dokumencie 
towarzyszącym „Strategii na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn 2010-2015”;

5. zachęca Komisję do opracowania planu 
działania w celu wyznaczenia 
konkretnych, wymiernych i określonych w 
czasie celów wymienionych w dokumencie 
towarzyszącym „Strategii na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn 2010-2015” i 
zwraca uwagę na konieczność 
monitorowania działań Komisji;

Or. da

Poprawka 40
Iratxe García Pérez

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
efektywnego wdrażania wszystkich 
dostępnych na poziomie europejskim 
instrumentów finansowych wspierających
włączenie na rynek pracy.

6. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
efektywnego wdrażania wszystkich 
dostępnych na poziomie europejskim 
instrumentów finansowych, aby wesprzeć
włączenie w rynek pracy wszystkich osób, 
a zwłaszcza grup kobiet znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji 
(niepełnosprawnych, imigrantek, kobiet 
należących do mniejszości, ofiar przemocy 
uwarunkowanej płcią, kobiet o niskim 
poziomie wykształcenia itd.).

Or. es
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Poprawka 41
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję, aby zachęcała 
państwa członkowskie do określania 
konkretnych celów na rzecz mobilności 
europejskiej, nauki, szkoleń i rozwoju 
możliwości zawodowych dla kobiet w 
ramach osi priorytetowej Europejskiego 
Funduszu Społecznego dotyczącej 
projektów transnarodowych;

Or. it

Poprawka 42
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do określenia wytycznych w 
zakresie wykorzystania środków z 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
celem zapewnienia wzrostu umiejętności 
specjalistycznych i technicznych młodych 
kobiet w sektorach, w których ich udział 
jest niższy, zgodnie ze strategią 
regionalnego rozwoju innowacyjności i 
jakości zatrudnienia;

Or. it


