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Poprawka 1
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że wymiar płci ma 
podstawowe znaczenie dla osiągnięcia 
głównych celów strategii UE 2020; mając 
na uwadze, że w całym procesie 
europejskiego okresu oceny należy zwrócić 
szczególną uwagę zarówno na 
uwzględnianie aspektu płci, jak i na 
strategie polityczne dotyczące 
równouprawnienia płci,

A. mając na uwadze, że wymiar płci ma 
podstawowe znaczenie dla osiągnięcia 
głównych celów strategii UE 2020, 
ponieważ kobiety stanowią największą 
rezerwę jeszcze niewykorzystanej siły 
roboczej i stanowią większość osób 
żyjących w UE w ubóstwie; mając na
uwadze, że w całym procesie 
europejskiego okresu oceny należy zwrócić 
szczególną uwagę zarówno na 
uwzględnianie aspektu płci, jak i na 
strategie polityczne dotyczące 
równouprawnienia płci,

Or. en

Poprawka 2
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że środki 
oszczędnościowe i środki mające na celu 
konsolidację fiskalną mogą mieć 
nieproporcjonalny negatywny wpływ na 
pozycję kobiet na rynku pracy oraz na 
ubóstwo wśród kobiet, np. z uwagi na 
cięcia w sektorze publicznym, które mają 
wpływ na kobiety, lub na ograniczanie 
usług fiskalnych z zakresu opieki nad 
dziećmi;



PE465.253v01-00 4/17 AM\871282PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 3
Silvia Costa

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że kobiety 
szczególnie mocno odczuwają skutki 
kryzysu gospodarczego i finansowego, 
który pogorszył ich pozycję na rynku 
pracy, a tym samym zwiększył stopę 
bezrobocia i niepewność finansową, 
doprowadził do obniżenia zarobków 
i pensji oraz dokonania cięć w zakresie 
usług i świadczeń socjalnych;

Or. it

Poprawka 4
Silvia Costa

Projekt opinii
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że większe 
i bardziej skuteczne wykorzystanie 
umiejętności kobiet umożliwiłoby 
wykorzystanie potencjału wzrostu 
wynikającego z wzajemnej zależności 
między udziałem kobiet w rynku pracy 
a rozwojem gospodarczym,

Or. it

Poprawka 5
Silvia Costa
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Projekt opinii
Punkt A c preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że bardziej 
zrównoważona integracja kobiet 
z rynkiem pracy wraz z powszechniejszym 
uznawaniem ich umiejętności byłyby 
spójne zarówno z zasadami 
sprawiedliwości, jak i z takimi kryteriami, 
jak efektywność gospodarcza oraz 
maksymalizowanie zatrudnienia 
i wydajności;

Or. it

Poprawka 6
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zaleca, aby specjalistyczne komisje 
Parlamentu Europejskiego, w tym Komisja 
Praw Kobiet i Równouprawnienia, 
powołały stałego sprawozdawcę, który 
będzie uczestniczył w działaniach 
związanych z europejskim okresem oceny 
w Parlamencie Europejskim i przekazywał 
komisji, przez którą zostanie wyznaczony, 
informacje dotyczące tych działań;

1. zaleca, aby specjalistyczne komisje 
Parlamentu Europejskiego, w tym Komisja 
Praw Kobiet i Równouprawnienia, 
powołały stałego sprawozdawcę, który 
będzie uczestniczył w działaniach 
związanych z europejskim okresem oceny 
w Parlamencie Europejskim i regularnie 
przekazywał komisji, przez którą zostanie 
wyznaczony, informacje dotyczące tych 
działań;

Or. de

Poprawka 7
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. zaleca, aby specjalistyczne komisje 
Parlamentu Europejskiego, w tym Komisja 
Praw Kobiet i Równouprawnienia, 
powołały stałego sprawozdawcę, który 
będzie uczestniczył w działaniach 
związanych z europejskim okresem oceny 
w Parlamencie Europejskim i przekazywał 
komisji, przez którą zostanie wyznaczony, 
informacje dotyczące tych działań;

1. zaleca, aby specjalistyczne komisje 
Parlamentu Europejskiego, w tym Komisja 
Praw Kobiet i Równouprawnienia, 
powołały spośród swoich członków stałego 
sprawozdawcę, który będzie uczestniczył 
w działaniach związanych z europejskim 
okresem oceny w Parlamencie 
Europejskim i przekazywał komisji, przez 
którą zostanie wyznaczony, informacje 
dotyczące tych działań;

Or. pl

Poprawka 8
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
włączania kwestii równouprawnienia 
w europejski okres oceny poprzez 
uwzględnianie potrzeb i sytuacji kobiet 
w wytycznych politycznych określanych 
w ramach rocznej wizji wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 9
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zaleca większe zaangażowanie 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
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Kobiet i Mężczyzn w europejski okres 
oceny; wyraża nadzieję, że instytut ten, jak 
tylko osiągnie pełną funkcjonalność, 
będzie w stanie rozwiązać problem braku 
systematycznych i porównawczych danych 
z podziałem na płeć;

Or. lt

Poprawka 10
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zaleca większe zaangażowanie 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn w europejski okres 
oceny; wyraża nadzieję, że instytut ten, jak 
tylko osiągnie pełną funkcjonalność, 
będzie w stanie rozwiązać problem braku 
systematycznych i porównawczych danych 
z podziałem na płeć;

Or. lt

Poprawka 11
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca się do państw członkowskich 
o zapewnianie skutecznego udziału 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
w tym organizacji zrzeszających kobiety, 
w sporządzaniu, wdrażaniu i ocenianiu 
krajowych programów reform;

Or. en
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Poprawka 12
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie włączania kobiet, 
a zwłaszcza ekonomistek o poglądach 
feministycznych, w proces tworzenia 
polityki gospodarczej na szczeblu 
Europejskim i krajowym, a ponadto 
podkreśla znaczenie podejmowania 
wiążących środków na rzecz równej 
reprezentacji kobiet w procesach 
decyzyjnych dotyczących gospodarki;

Or. en

Poprawka 13
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, aby do oceny 
krajowych programów reform stosowała 
wspólne wartości odniesienia, łącznie 
z dostępnością przystępnych cenowo 
struktur opieki nad dziećmi, warunkami 
korzystania z urlopu opiekuńczego 
i możliwością łączenia obowiązków 
rodzinnych z zawodowymi; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
monitorowania udziału kobiet w rynku 
pracy według kryterium liczby godzin 
przepracowanych w tygodniu i/lub 
niezależności finansowej;

4. wzywa Komisję, aby do oceny 
krajowych programów reform stosowała 
wspólne wartości odniesienia, łącznie 
z dostępnością przystępnych cenowo 
struktur opieki nad dziećmi, opieki nad 
osobami starszymi i opieki nad 
niesamodzielnymi osobami 
niepełnosprawnymi, warunkami 
korzystania z urlopu opiekuńczego 
i środkami umożliwiającymi łączenie
obowiązków rodzinnych z zawodowymi; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do monitorowania udziału kobiet w rynku 
pracy według kryterium liczby godzin 
przepracowanych w tygodniu, rodzajów 
umów i/lub niezależności finansowej;
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Or. it

Poprawka 14
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, aby do oceny 
krajowych programów reform stosowała 
wspólne wartości odniesienia, łącznie 
z dostępnością przystępnych cenowo 
struktur opieki nad dziećmi, warunkami 
korzystania z urlopu opiekuńczego 
i możliwością łączenia obowiązków 
rodzinnych z zawodowymi; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
monitorowania udziału kobiet w rynku 
pracy według kryterium liczby godzin 
przepracowanych w tygodniu i/lub 
niezależności finansowej;

4. wzywa Komisję, aby do oceny 
krajowych programów reform stosowała 
wspólne wartości odniesienia, łącznie 
z dostępnością przystępnych cenowo 
struktur opieki nad dziećmi, warunkami 
korzystania z urlopu opiekuńczego 
i możliwością łączenia obowiązków 
rodzinnych z zawodowymi; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
monitorowania udziału kobiet w rynku 
pracy według kryterium liczby godzin 
przepracowanych w tygodniu;

Or. pl

Poprawka 15
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, aby do oceny 
krajowych programów reform stosowała 
wspólne wartości odniesienia, łącznie 
z dostępnością przystępnych cenowo 
struktur opieki nad dziećmi, warunkami 
korzystania z urlopu opiekuńczego 
i możliwością łączenia obowiązków 
rodzinnych z zawodowymi; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
monitorowania udziału kobiet w rynku 
pracy według kryterium liczby godzin 

4. wzywa Komisję, aby do oceny 
krajowych programów reform stosowała 
wspólne, jednakowe w całej UE wartości 
odniesienia, łącznie z powszechną 
dostępnością przystępnych cenowo struktur 
opieki nad dziećmi, warunkami korzystania 
z urlopu opiekuńczego i możliwością 
łączenia obowiązków rodzinnych 
z zawodowymi; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do monitorowania udziału 
kobiet w rynku pracy na podstawie liczby 
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przepracowanych w tygodniu i/lub 
niezależności finansowej;

godzin przepracowanych w tygodniu, 
a także ich niezależności finansowej;

Or. de

Poprawka 16
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, aby do oceny 
krajowych programów reform stosowała 
wspólne wartości odniesienia, łącznie 
z dostępnością przystępnych cenowo 
struktur opieki nad dziećmi, warunkami
korzystania z urlopu opiekuńczego 
i możliwością łączenia obowiązków 
rodzinnych z zawodowymi; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
monitorowania udziału kobiet w rynku 
pracy według kryterium liczby godzin 
przepracowanych w tygodniu i/lub 
niezależności finansowej;

4. wzywa Komisję, aby do oceny 
krajowych programów reform stosowała 
wspólne wartości odniesienia, łącznie 
z dostępnością przystępnych cenowo 
struktur opieki nad dziećmi, warunkami 
korzystania z urlopu opiekuńczego 
i możliwością łączenia obowiązków 
rodzinnych z zawodowymi, a ponadto by 
zachęcała do większego uwzględniania 
w krajowych programach reform aspektu 
płci i sytuacji gospodarczej kobiet; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
monitorowania udziału kobiet w rynku 
pracy według kryterium liczby godzin 
przepracowanych w tygodniu i/lub 
niezależności finansowej;

Or. en

Poprawka 17
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do wymagania od 
państw członkowskich określania 
odrębnych krajowych celów w zakresie 
poziomu zatrudnienia mężczyzn i kobiet, 
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a także do wymagania, aby 
w sprawozdaniach dotyczących realizacji 
założeń strategii „Europa 2020” 
wykorzystywały one dane z podziałem na 
płeć;

Or. en

Poprawka 18
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
określania w krajowych programach 
reform jakościowych celów związanych 
z likwidowaniem zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć, 
zwiększaniem przedsiębiorczości kobiet 
i zapewnianiem opieki nad dziećmi 
i osobami starszymi;

Or. en

Poprawka 19
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększania wśród 
społeczeństwa obywatelskiego, partnerów 
społecznych i opinii publicznej 
świadomości w zakresie głównych celów 
strategii „Europa 2020” oraz celów 
krajowych, w tym celów w zakresie 
zatrudnienia w podziale na płeć;
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Or. en

Poprawka 20
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa państwa członkowskie do 
określania w krajowych programach 
reform konkretnych ilościowych celów 
dotyczących ogólnego poziomu 
zatrudnienia kobiet wraz z konkretnymi 
środkami ukierunkowanymi na grupy 
kobiet, wśród których panuje wysoka 
stopa bezrobocia, takie jak kobiety młode, 
kobiety starsze, imigrantki, kobiety 
niepełnosprawne, samotne matki i kobiety 
romskie;

Or. en

Poprawka 21
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do rozszerzenia 
i usprawnienia procesu ułatwiania 
wymiany krajowych dobrych praktyk 
między społeczeństwem obywatelskim 
a parlamentami krajowymi, m.in. 
w odniesieniu do aspektu płci w strategii 
„Europa 2020”, np. poprzez 
organizowanie posiedzenia co trzy lata 
przed dokonaniem przeglądu wytycznych;

Or. en
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Poprawka 22
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że środki neoliberalne, które 
wciąż są stosowane, zwłaszcza 
w kontekście tzw. krajowych programów 
reform, zarządzania gospodarczego 
i europejskiego okresu oceny, 
przyczyniają się do pogłębienia kryzysu 
społecznego w wielu państwach 
członkowskich o bardziej delikatnych 
gospodarkach, a to w jeszcze większym 
stopniu utrudnia funkcjonowanie 
gospodarstw domowych, a zwłaszcza 
kobiet i dzieci, którzy są głównymi 
ofiarami zwiększającego się ubóstwa, 
rosnącej stopy bezrobocia oraz 
niepewnego i niskopłatnego zatrudnienia;

Or. pt

Poprawka 23
Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Europejski Instytut ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn do 
wspierania tego podejścia przewidującego 
uwzględnianie aspektu płci na wszystkich 
etapach europejskiego okresu oceny 
poprzez udostępnienie wiarygodnych 
danych dotyczących sytuacji w zakresie 
równouprawnienia panującej w Unii 
Europejskiej i w poszczególnych 
państwach członkowskich;
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Or. fr

Poprawka 24
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wyraża uznanie dla tych państw 
członkowskich, które uwzględniły aspekt 
płci w swoich krajowych programach 
reform w ramach pierwszego 
europejskiego okresu oceny i które 
zwracają szczególną uwagę na kobiety 
w trakcie opracowywania i 
monitorowania strategii politycznych 
dotyczących zatrudnienia, zwalczania 
ubóstwa i edukacji; wyraża rozczarowanie 
tymi państwami członkowskimi, które w 
żaden sposób nie uwzględniły aspektu płci 
w swoich krajowych programach reform;

Or. en

Poprawka 25
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla potrzebę nadania priorytetu 
działaniu mającemu na celu rozwiązanie 
problemów bezrobocia, ubóstwa 
i wyłączenia społecznego, które mają 
negatywny wpływ przede wszystkim na 
kobiety; wiąże się to z koniecznością 
dokonania przeglądu obowiązujących 
gospodarczych i finansowych strategii 
politycznych, zwłaszcza tych powiązanych 
z paktem stabilności, rynkiem 
wewnętrznym i polityką konkurencji, i ma 
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to na celu nadanie priorytetu 
zrównoważonemu zatrudnieniu/miejscom 
pracy o wysokiej jakości dającym prawa, 
inwestycjom i usługom publicznym 
o wysokiej jakości zapewniającym 
włączenie społeczne, w szczególności w 
obszarach edukacji, zdrowia, opieki nad 
dziećmi, opieki nad osobami 
pozostającymi na utrzymaniu, transportu 
publicznego i usług socjalnych;

Or. pt

Poprawka 26
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. zauważa, że jakość krajowych 
programów reform w ramach pierwszego 
europejskiego okresu oceny znacznie 
różni się pod względem poprawności, 
wykonalności i wszechstronności; wzywa 
Komisję do wykorzystania krajowych 
programów reform o najwyższej jakości 
do stworzenia standardowego formatu dla 
kolejnych europejskich okresów oceny;

Or. en

Poprawka 27
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. wzywa państwa członkowskie do 
zintensyfikowania wysiłków na rzecz 
zwiększania udziału kobiet w rynku pracy, 
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zwłaszcza poprzez inwestowanie w środki 
mające na celu godzenie życia 
zawodowego i opieki;

Or. en

Poprawka 28
Marije Cornelissen, Marc Tarabella

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. wyraża zaniepokojenie społecznymi
skutkami, jakie kryzys finansowy 
i gospodarczy miał dla kobiet; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
dopilnowania, aby konsolidacja fiskalna 
była spójna z wymiarem społecznym 
strategii „Europa 2020” oraz 
z wytycznymi dotyczącymi zatrudnienia; 
wzywa Komisję do dokonania oceny 
wpływu środków oszczędnościowych na 
równouprawnienie, poziom zatrudnienia 
kobiet i poziom ubóstwa wśród kobiet;

Or. en

Poprawka 29
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 
krajowe strategie polityczne i cele 
określone w krajowych programach 
reform wspólnie przyczyniały się do 
osiągnięcia wystarczająco ambitnego 
poziomu umożliwiającego realizację 
głównych celów strategii „Europa 2020”; 
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wyraża ubolewanie w związku z tym, że 
nie miało to miejsca w ramach pierwszego 
europejskiego okresu oceny; wzywa 
Komisję do dopilnowania, aby wszystkie 
państwa członkowskie przyczyniały się 
realizacji głównych celów zgodnie 
z własnymi możliwościami;

Or. en


