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Poprawka 1
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że założeniem 
strategii Europa 2020 jest podwyższenie 
poziomu zatrudnienia kobiet i mężczyzn do 
75%; mając na uwadze, że poziom 
zatrudnienia kobiet wynosi w chwili 
obecnej 58,2%;

A. mając na uwadze, że jednym z celów 
strategii Europa 2020 jest podwyższenie 
poziomu zatrudnienia kobiet i mężczyzn do 
75%; mając na uwadze, że poziom 
zatrudnienia kobiet wynosi w chwili 
obecnej 58,2%, a między państwami 
członkowskimi istnieją ogromne 
rozbieżności pod tym względem,

Or. en

Poprawka 2
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że założeniem 
strategii Europa 2020 jest podwyższenie 
poziomu zatrudnienia kobiet i mężczyzn do 
75%; mając na uwadze, że poziom 
zatrudnienia kobiet wynosi w chwili 
obecnej 58,2%;

A. mając na uwadze, że założeniem 
strategii Europa 2020 jest podwyższenie
poziomu zatrudnienia kobiet i mężczyzn 
w UE do 75%; mając na uwadze, że 
poziom zatrudnienia kobiet w UE wynosi 
w chwili obecnej 58,2%,

Or. de

Poprawka 3
Edite Estrela

Projekt opinii
Punkt Aa preambuły (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zgodnie ze 
strategią Europa 2020 Unia Europejska 
musi stworzyć około miliona miejsc pracy 
w obszarach nauki i technologii, a kobiety 
wciąż nie są należycie reprezentowane 
zarówno w dziedzinie szkoleń, jak 
i w powiązanych miejscach pracy,

Or. pt

Poprawka 4
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że kobiety znajdują 
się w mniej korzystnej sytuacji na rynku 
pracy i są w nieproporcjonalnie dużym 
stopniu reprezentowane w sektorze 
zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu 
pracy i nowych, często niepewnych 
rozwiązań w zakresie pracy, przez co 
borykają się z trudnościami w 
uzyskiwaniu dostępu do pełnych praw 
socjalnych, ochrony socjalnej i świadczeń 
socjalnych,

Or. pt

Poprawka 5
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. apeluje do Komisji o podjęcie działań 
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mających na celu wsparcie pracowników 
w trudnej sytuacji, zwłaszcza osób nisko 
wykwalifikowanych, bezrobotnych, osób 
młodszych i starszych, osób 
niepełnosprawnych fizycznie lub 
psychicznie lub członków mniejszości, 
poprzez świadczenie usług doradztwa 
zawodowego i opracowywanie 
ukierunkowanych programów mających 
na celu zapewnianie szkoleń i 
doświadczenia zawodowego 
dostosowanych do konkretnych potrzeb,

Or. lt

Poprawka 6
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w strategii 
Europa 2020 nacisk kładzie się na 
ekologiczną transformację, sektor 
odnawialnych źródeł energii oraz 
ekologiczne miejsca pracy intensywnie 
wykorzystujące naukę i technologię na 
rzecz zrównoważonej gospodarki; mając 
na uwadze, że czynne włączanie 
i ponowne włączanie kobiet do rynku 
pracy ma podstawowe znaczenie dla 
osiągnięcia celów w zakresie 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 7
Edite Estrela

Projekt opinii
Punkt Ab preambuły (nowy)



PE467.254v01-00 6/35 AM\871284PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że pomimo tego, iż 
mikrokredyty stanowią niezbędne 
narzędzie zwiększania przedsiębiorczości 
kobiet i tworzenia przedsiębiorstw 
rodzinnych, kobiety wciąż nie są należycie 
reprezentowane w sektorze działalności 
gospodarczej w Unii Europejskiej 
i stanowią średnio 30% wszystkich 
przedsiębiorców,

Or. pt

Poprawka 8
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Punkt Ab preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że zwiększanie 
liczby nietypowych form zatrudnienia 
wynikające z większej elastyczności 
uniemożliwia coraz większej liczbie 
pracownic korzystanie ze świadczeń 
socjalnych, ponieważ prawo do nich jest 
zależne od statusu zatrudnienia danego 
pracownika; mając na uwadze, że większa 
elastyczność zagraża w związku z tym 
stabilności finansowej systemów 
zabezpieczenia społecznego,

Or. pt

Poprawka 9
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Punkt Ab preambuły (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że ponad 60% osób 
kończących uniwersytety to kobiety, a 
także mając na uwadze, że zbyt mała 
liczba kobiet i dziewcząt decyduje się na 
zajęcie się dyscyplinami naukowymi, co 
prowadzi do poważnej segregacji ze 
względu na płeć w poszczególnych 
sektorach; mając na uwadze, że różnice 
w traktowaniu kobiet i mężczyzn pod 
względem zatrudnienia w sektorze 
informatycznym raczej nie maleją, 
a z upływem czasu się zwiększają,

Or. en

Poprawka 10
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Punkt Ac preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku 
pracy UE wciąż utrzymują się w 
odniesieniu do wynagrodzenia, 
zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu 
pracy w porównaniu z zatrudnieniem w 
pełnym wymiarze czasu pracy oraz 
poziomu zatrudnienia wśród innych osób 
z uwagi na macierzyństwo; mając na 
uwadze, że segregacja rynku pracy pod 
względem zatrudnienia stanowi 
największą przeszkodę dla 
urzeczywistnienia dobrze funkcjonującego 
rynku pracy UE,

Or. en



PE467.254v01-00 8/35 AM\871284PL.doc

PL

Poprawka 11
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że aby podwyższyć poziom 
zatrudnienia kobiet, państwa członkowskie 
powinny zwrócić szczególną uwagę na 
skuteczne wdrażanie prawodawstwa 
antydyskryminacyjnego, a także 
udogodnień dla rodzin, powinny wspierać 
zatrudnienie na nietradycyjnych 
stanowiskach za pomocą środków 
dobrowolnych i w ramach możliwych do 
realizacji celów, a także zapewniać 
dostępność i odpowiedzialność; podkreśla 
znaczenie nadzorowania rynku pracy oraz 
wymogów w zakresie umiejętności 
zawodowych;

1. podkreśla, że aby podwyższyć poziom 
zatrudnienia kobiet, państwa członkowskie 
powinny zagwarantować skuteczne 
wdrażanie prawodawstwa 
antydyskryminacyjnego; podkreśla 
znaczenie nadzorowania rynku pracy oraz 
wymogów w zakresie umiejętności 
zawodowych; 

Or. da

Poprawka 12
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że aby podwyższyć poziom 
zatrudnienia kobiet, państwa członkowskie 
powinny zwrócić szczególną uwagę na 
skuteczne wdrażanie prawodawstwa 
antydyskryminacyjnego, a także 
udogodnień dla rodzin, powinny wspierać 
zatrudnienie na nietradycyjnych 
stanowiskach za pomocą środków 
dobrowolnych i w ramach możliwych do 
realizacji celów, a także zapewniać 
dostępność i odpowiedzialność; podkreśla 
znaczenie nadzorowania rynku pracy oraz 
wymogów w zakresie umiejętności 

1. podkreśla, że aby podwyższyć poziom 
zatrudnienia kobiet, państwa członkowskie 
powinny zwrócić szczególną uwagę na 
skuteczne wdrażanie prawodawstwa 
antydyskryminacyjnego, a także 
udogodnień dla rodzin, powinny wspierać 
zatrudnienie na nietradycyjnych 
stanowiskach za pomocą środków 
dobrowolnych i w ramach możliwych do 
realizacji celów; podkreśla znaczenie 
nadzorowania rynku pracy oraz wymogów 
w zakresie umiejętności zawodowych;
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zawodowych;

Or. pl

Poprawka 13
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że aby podwyższyć poziom 
zatrudnienia kobiet, państwa członkowskie 
powinny zwrócić szczególną uwagę na 
skuteczne wdrażanie prawodawstwa
antydyskryminacyjnego, a także 
udogodnień dla rodzin, powinny wspierać 
zatrudnienie na nietradycyjnych 
stanowiskach za pomocą środków 
dobrowolnych i w ramach możliwych do 
realizacji celów, a także zapewniać 
dostępność i odpowiedzialność; podkreśla 
znaczenie nadzorowania rynku pracy oraz 
wymogów w zakresie umiejętności 
zawodowych;

1. podkreśla, że aby podwyższyć poziom 
zatrudnienia kobiet, państwa członkowskie 
powinny zwrócić szczególną uwagę na 
pełną harmonizację strategii politycznych 
UE i skuteczne wdrażanie prawodawstwa 
antydyskryminacyjnego, a także 
udogodnień dla rodzin, powinny wspierać 
zatrudnienie na nietradycyjnych 
stanowiskach za pomocą środków 
dobrowolnych i w ramach możliwych do 
realizacji celów, a także zapewniać 
dostępność i odpowiedzialność; podkreśla 
znaczenie nadzorowania rynku pracy oraz 
wymogów w zakresie umiejętności 
zawodowych, a także łączenia ich ze sobą;

Or. en

Poprawka 14
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że aby podwyższyć poziom 
zatrudnienia kobiet, państwa członkowskie 
powinny zwrócić szczególną uwagę na 
skuteczne wdrażanie prawodawstwa 
antydyskryminacyjnego, a także 
udogodnień dla rodzin, powinny wspierać 

1. podkreśla, że aby podwyższyć poziom 
zatrudnienia kobiet, państwa członkowskie 
powinny zwrócić szczególną uwagę na 
skuteczne wdrażanie prawodawstwa 
antydyskryminacyjnego, a także 
udogodnień dla rodzin, powinny wspierać 
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zatrudnienie na nietradycyjnych 
stanowiskach za pomocą środków 
dobrowolnych i w ramach możliwych do 
realizacji celów, a także zapewniać 
dostępność i odpowiedzialność; podkreśla 
znaczenie nadzorowania rynku pracy oraz 
wymogów w zakresie umiejętności 
zawodowych;

zatrudnienie na nietradycyjnych 
stanowiskach za pomocą środków 
dobrowolnych i w ramach możliwych do 
realizacji celów, a także zapewniać 
dostępność i odpowiedzialność; podkreśla 
znaczenie nadzorowania rynku pracy oraz 
wymogów w zakresie umiejętności
zawodowych; zwraca się do państw 
członkowskich o udzielenie 
kompleksowego wsparcia krajowym 
ministerstwom pracy i edukacji w celu 
wdrożenia programów dotyczących 
uwzględniania aspektu płci;

Or. en

Poprawka 15
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że aby podwyższyć poziom 
zatrudnienia kobiet, państwa członkowskie 
powinny zwrócić szczególną uwagę na
skuteczne wdrażanie prawodawstwa 
antydyskryminacyjnego, a także 
udogodnień dla rodzin, powinny wspierać 
zatrudnienie na nietradycyjnych 
stanowiskach za pomocą środków 
dobrowolnych i w ramach możliwych do 
realizacji celów, a także zapewniać 
dostępność i odpowiedzialność; podkreśla 
znaczenie nadzorowania rynku pracy oraz 
wymogów w zakresie umiejętności 
zawodowych; 

1. podkreśla, że aby podwyższyć poziom 
zatrudnienia kobiet, państwa członkowskie 
powinny zwrócić szczególną uwagę na 
skuteczne wdrażanie prawodawstwa 
antydyskryminacyjnego, a także 
udogodnień dla rodzin, powinny wspierać 
zatrudnienie na nietradycyjnych 
stanowiskach za pomocą środków 
dobrowolnych i w ramach możliwych do 
realizacji celów, a także zapewniać 
dostępność i odpowiedzialność; podkreśla 
znaczenie nadzorowania rynku pracy oraz 
wymogów w zakresie umiejętności 
zawodowych; ponownie wskazuje na pilną 
potrzebę zapewniania opieki nad dziećmi, 
aby umożliwić pracującym matkom 
pogodzenie życia zawodowego z życiem 
prywatnym;

Or. de
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Poprawka 16
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę zorganizowania 
rynku pracy w sposób sprzyjający 
godzeniu życia zawodowego z rodzinnym 
poprzez stworzenie struktur i instytucji 
opieki nad dziećmi, osobami starszymi i 
innymi osobami pozostającymi na 
utrzymaniu oraz poprzez podjęcie 
dodatkowych wysiłków na rzecz 
wprowadzenia bardziej elastycznych 
godzin pracy i różnych możliwości w 
zakresie telepracy;

Or. da

Poprawka 17
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wskazuje, że trudność pogodzenia 
życia zawodowego z rodzinnym oznacza, 
że z zatrudnienia w niepełnym wymiarze 
czasu pracy korzystają przede wszystkim 
kobiety, ponieważ trzy spośród czterech 
miejsc pracy o niepełnym wymiarze czasu 
pracy zajmują kobiety; jest zdania, że w 
rezultacie nie wykorzystuje się części 
potencjału kobiet, a ich niezależność 
ekonomiczna jest zagrożona w 
perspektywie średnio- i długoterminowej;

Or. pt
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Poprawka 18
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że aby wprowadzić wysoko 
wykwalifikowane i uzdolnione kobiety na 
rynek pracy, konieczne jest zapewnienie 
tym z nich, które są dotknięte problemem 
bezrobocia strukturalnego i doświadczają 
trudności w powrocie do pracy po urlopie 
macierzyńskim lub wychowawczym, 
możliwości przekwalifikowania 
zawodowego oraz dostępu do szkoleń 
zawodowych, niezależnie od rodzaju 
umowy o pracę, w celu poprawy ich 
kwalifikacji; podkreśla ponadto, że należy 
zapewniać kobietom możliwość aktywnego 
uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu na 
każdym etapie kariery zawodowej, 
wspierać podejmowanie przez dziewczęta 
studiów technicznych i inżynieryjnych z 
myślą o elastycznym dostosowaniu 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy;

2. podkreśla, że aby wprowadzić wysoko 
wykwalifikowane i uzdolnione kobiety na 
rynek pracy, konieczne jest zapewnienie 
tym z nich, które są dotknięte problemem 
bezrobocia strukturalnego i doświadczają 
trudności w powrocie do pracy po urlopie 
macierzyńskim lub wychowawczym, 
możliwości przekwalifikowania 
zawodowego oraz dostępu do szkoleń 
zawodowych, niezależnie od rodzaju 
umowy o pracę, w celu poprawy ich 
kwalifikacji; podkreśla ponadto, że należy 
zapewniać kobietom możliwość aktywnego 
uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu na 
każdym etapie kariery zawodowej z myślą 
o elastycznym dostosowaniu kształcenia i 
szkolenia do potrzeb rynku pracy;

Or. it

Poprawka 19
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że aby wprowadzić wysoko 
wykwalifikowane i uzdolnione kobiety na 
rynek pracy, konieczne jest zapewnienie 
tym z nich, które są dotknięte problemem 
bezrobocia strukturalnego i doświadczają 
trudności w powrocie do pracy po urlopie 
macierzyńskim lub wychowawczym, 

2. podkreśla, że aby wprowadzić wysoko 
wykwalifikowane i uzdolnione kobiety na 
rynek pracy, konieczne jest umożliwienie 
im wchodzenia, ponownego wchodzenia i 
rozwijania się na rynku pracy, a zwłaszcza 
tym z nich, które są w trudnej sytuacji i 
które są dotknięte problemem bezrobocia 
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możliwości przekwalifikowania 
zawodowego oraz dostępu do szkoleń 
zawodowych, niezależnie od rodzaju 
umowy o pracę, w celu poprawy ich 
kwalifikacji; podkreśla ponadto, że należy 
zapewniać kobietom możliwość aktywnego 
uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu na 
każdym etapie kariery zawodowej, 
wspierać podejmowanie przez dziewczęta 
studiów technicznych i inżynieryjnych z 
myślą o elastycznym dostosowaniu 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy;

strukturalnego i doświadczają trudności w 
powrocie do pracy z uwagi na 
zlikwidowanie ich miejsca pracy wskutek 
niedawnego kryzysu lub po urlopie 
macierzyńskim lub wychowawczym bądź 
też z innych przyczyn, możliwości 
przekwalifikowania zawodowego oraz 
dostępu do szkoleń zawodowych, 
niezależnie od rodzaju umowy o pracę, w 
celu poprawy ich kwalifikacji; podkreśla 
ponadto, że należy zapewniać kobietom 
możliwość aktywnego uczestnictwa w 
kształceniu i szkoleniu na każdym etapie 
kariery zawodowej oraz zachęcać je do 
tego, wspierać podejmowanie przez 
dziewczęta studiów technicznych i 
inżynieryjnych z myślą o elastycznym 
dostosowaniu kształcenia i szkolenia do 
potrzeb rynku pracy, a zwłaszcza do 
zapotrzebowania na wysoko 
wykwalifikowanych pracowników;

Or. en

Poprawka 20
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że aby wprowadzić wysoko 
wykwalifikowane i uzdolnione kobiety na 
rynek pracy, konieczne jest zapewnienie 
tym z nich, które są dotknięte problemem 
bezrobocia strukturalnego i doświadczają 
trudności w powrocie do pracy po urlopie 
macierzyńskim lub wychowawczym, 
możliwości przekwalifikowania 
zawodowego oraz dostępu do szkoleń 
zawodowych, niezależnie od rodzaju 
umowy o pracę, w celu poprawy ich 
kwalifikacji; podkreśla ponadto, że należy 
zapewniać kobietom możliwość aktywnego 
uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu na 

2. podkreśla, że aby wprowadzić wysoko 
wykwalifikowane i uzdolnione kobiety na 
rynek pracy, konieczne jest zapewnienie 
tym z nich, które są dotknięte problemem 
bezrobocia strukturalnego i doświadczają 
trudności w powrocie do pracy po urlopie 
macierzyńskim lub wychowawczym, 
możliwości przekwalifikowania 
zawodowego oraz dostępu do szkoleń 
zawodowych, niezależnie od rodzaju 
umowy o pracę, w celu poprawy ich 
kwalifikacji; podkreśla ponadto, że należy 
zapewniać kobietom możliwość aktywnego 
uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu na 
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każdym etapie kariery zawodowej, 
wspierać podejmowanie przez dziewczęta 
studiów technicznych i inżynieryjnych z 
myślą o elastycznym dostosowaniu 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy;

każdym etapie kariery zawodowej, 
wspierać podejmowanie przez dziewczęta 
studiów technicznych, inżynieryjnych 
i informatycznych z myślą o elastycznym 
dostosowaniu kształcenia i szkolenia do 
potrzeb rynku pracy;

Or. en

Poprawka 21
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że aby wprowadzić wysoko 
wykwalifikowane i uzdolnione kobiety na 
rynek pracy, konieczne jest zapewnienie 
tym z nich, które są dotknięte problemem 
bezrobocia strukturalnego i doświadczają 
trudności w powrocie do pracy po urlopie 
macierzyńskim lub wychowawczym, 
możliwości przekwalifikowania 
zawodowego oraz dostępu do szkoleń 
zawodowych, niezależnie od rodzaju 
umowy o pracę, w celu poprawy ich 
kwalifikacji; podkreśla ponadto, że należy 
zapewniać kobietom możliwość aktywnego 
uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu na 
każdym etapie kariery zawodowej, 
wspierać podejmowanie przez dziewczęta 
studiów technicznych i inżynieryjnych z 
myślą o elastycznym dostosowaniu 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy; 

2. podkreśla, że aby wprowadzić wysoko 
wykwalifikowane i uzdolnione kobiety na 
rynek pracy, konieczne jest zapewnienie 
tym z nich, które są dotknięte problemem 
bezrobocia strukturalnego i doświadczają 
trudności w powrocie do pracy po urlopie 
macierzyńskim lub wychowawczym, 
możliwości przekwalifikowania 
zawodowego oraz dostępu do szkoleń 
zawodowych, niezależnie od rodzaju 
umowy o pracę, w celu poprawy ich 
kwalifikacji; podkreśla znaczenie 
większego ukierunkowania kształcenia 
zawodowego w placówkach szkolnictwa 
wyższego na potrzeby rynku pracy; 
podkreśla ponadto, że należy zapewniać 
kobietom możliwość aktywnego 
uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu na 
każdym etapie kariery zawodowej, 
wspierać podejmowanie przez dziewczęta 
studiów technicznych i inżynieryjnych z 
myślą o elastycznym dostosowaniu 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy;

Or. lt
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Poprawka 22
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia skuteczności działań urzędów 
pracy, a przede wszystkim do zwiększania 
widoczności ofert pracy w celu ułatwienia 
kobietom powrotu do pracy po urlopie 
wychowawczym lub macierzyńskim;

Or. it

Poprawka 23
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że szczególną uwagę należy 
zwrócić na uwzględnianie umiejętności w 
dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK), umiejętności 
informatycznych i umiejętności 
komunikacyjnych w strategiach 
politycznych państw członkowskich UE 
dotyczących kształcenia zawodowego i 
uczenia się przez całe życie, a także na 
zachęcanie kobiet do korzystania z nich, 
ponieważ kobiety znajdują się w 
trudniejszej sytuacji pod względem 
nabywania umiejętności w dziedzinie TIK;

Or. en

Poprawka 24
Silvia Costa
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Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wskazuje, że konieczne jest stworzenie 
skutecznych systemów doradztwa 
edukacyjnego i zawodowego w celu 
skłaniania młodych kobiet do wybierania 
technicznych kierunków edukacji wyższej, 
zarówno uniwersyteckiej, jak i
pozauniwersyteckiej, a tym samym do 
zwiększania ich obecności w sektorach o 
strategicznym znaczeniu dla przyszłego 
rozwoju, takich jak sektor ochrony 
środowiska naturalnego i energii;

Or. it

Poprawka 25
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że konieczne jest zwalczanie 
stereotypów związanych z płcią w 
dziedzinie kształcenia, które często 
prowadzą w Europie do niewłaściwego 
wykorzystywania kapitału ludzkiego 
kobiet, i wzywa Komisję do rozszerzenia 
zakresu prawodawstwa UE na kwestię 
równouprawnienia w dziedzinie 
kształcenia;

Or. en

Poprawka 26
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. wskazuje, że inwestycje w 
infrastrukturę społeczną stanowią okazję 
do zmodernizowania Europy i 
propagowania równouprawnienia płci 
oraz mogą być uznawane za strategię 
realizowaną równolegle do inwestycji w 
ekologiczne technologie pozwalające 
modernizować infrastrukturę fizyczną; 
uważa, że równouprawnienie płci 
powinno zatem być priorytetem 
politycznym i instrumentem o 
podstawowym znaczeniu;

Or. en

Poprawka 27
Siiri Oviir

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. utrzymuje, że jeśli kwalifikacje i 
umiejętności pracowniczek mają zostać 
zachowane w zmieniającym się otoczeniu 
gospodarczym i jeśli te z nich, które 
pragną powrócić do pracy, mają uzyskać 
wsparcie, podstawowe znaczenie ma to, 
aby pracownicy przebywający na urlopie 
wychowawczym również byli uwzględniani 
w działaniach z zakresu szkolenia, 
podejmowanych przez ich pracodawców;

Or. et

Poprawka 28
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla konieczność dokonywania 
inwestycji na rzecz programów 
edukacyjnych i szkoleniowych w celu 
zapewnienia sprawnego 
przekwalifikowania odnośnych 
pracowników oraz w celu dopilnowania, 
aby żaden region nie odczuł negatywnych 
skutków przejścia na inny sposób 
wytwarzania energii; wzywa do 
zachowania szczególnej uwagi w celu 
dopilnowania, aby przejście na 
odnawialne źródła energii wiązało się 
również z zapewnieniem mężczyznom i 
kobietom godnej pracy o wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 29
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca się do państw członkowskich o 
włączenie do reform strukturalnych rynku 
pracy instrumentów przeciwdziałania 
pionowej i poziomej segregacji zawodowej 
kobiet za pomocą skutecznych środków 
walki ze stereotypami oraz poprzez 
wymianę wzorców i wskaźników 
porównawczych pomiędzy państwami 
członkowskimi;

3. zwraca się do państw członkowskich o 
włączenie do reform strukturalnych rynku 
pracy instrumentów przeciwdziałania 
segregacji zawodowej kobiet, wyrażonej 
zarówno przez nienależyty stopień 
reprezentacji kobiet na stanowiskach 
kierowniczych, jak i przez segregację 
rynku pracy pod względem płci, za 
pomocą skutecznych środków walki z 
uprzedzeniami i stereotypami, poprzez 
wymianę wzorców i wskaźników 
porównawczych pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz poprzez środki 
ustawodawcze, w tym kwoty mające na 
celu zwiększenie stopnia reprezentacji 
kobiet na stanowiskach kierowniczych;

Or. da
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Poprawka 30
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca się do państw członkowskich o 
włączenie do reform strukturalnych rynku 
pracy instrumentów przeciwdziałania 
pionowej i poziomej segregacji zawodowej 
kobiet za pomocą skutecznych środków 
walki ze stereotypami oraz poprzez 
wymianę wzorców i wskaźników 
porównawczych pomiędzy państwami 
członkowskimi;

3. zwraca się do państw członkowskich o 
włączenie do reform strukturalnych rynku 
pracy instrumentów przeciwdziałania 
pionowej i poziomej segregacji zawodowej 
kobiet za pomocą skutecznych środków 
walki ze stereotypami i przeszkodami 
związanymi z tzw. „szklanym sufitem”
oraz poprzez wymianę wzorców i 
wskaźników porównawczych pomiędzy 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 31
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca się do państw członkowskich o 
włączenie do reform strukturalnych rynku 
pracy instrumentów przeciwdziałania 
pionowej i poziomej segregacji zawodowej 
kobiet za pomocą skutecznych środków 
walki ze stereotypami oraz poprzez 
wymianę wzorców i wskaźników 
porównawczych pomiędzy państwami 
członkowskimi;

3. zwraca się do państw członkowskich o 
włączenie do reform strukturalnych rynku 
pracy instrumentów przeciwdziałania 
pionowej i poziomej segregacji zawodowej 
kobiet, takich jak Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS), za pomocą skutecznych 
środków walki ze stereotypami i środków 
mających na celu ułatwianie godzenia 
życia zawodowego z prywatnym oraz 
poprzez wymianę wzorców i wskaźników 
porównawczych pomiędzy państwami 
członkowskimi;

Or. it
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Poprawka 32
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca się do państw członkowskich o 
włączenie do reform strukturalnych rynku 
pracy instrumentów przeciwdziałania 
pionowej i poziomej segregacji zawodowej 
kobiet za pomocą skutecznych środków 
walki ze stereotypami oraz poprzez 
wymianę wzorców i wskaźników 
porównawczych pomiędzy państwami 
członkowskimi;

3. zwraca się do państw członkowskich o 
włączenie do reform strukturalnych rynku 
pracy instrumentów przeciwdziałania 
pionowej i poziomej segregacji zawodowej 
kobiet za pomocą skutecznych środków 
walki ze stereotypami oraz poprzez 
wymianę wzorców i wskaźników 
porównawczych pomiędzy państwami 
członkowskimi, a także – tam, gdzie to 
konieczne i tak długo, jak to konieczne –
poprzez wprowadzanie wiążących kwot dla 
kobiet; 

Or. de

Poprawka 33
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zaleca, aby w ramach następnego 
programu ramowego Komisja Europejska 
dokonała przeglądu jej podejścia opartego 
na płci w dziedzinie nauki i kształcenia w 
zakresie TIK;

Or. en

Poprawka 34
Ilda Figueiredo



AM\871284PL.doc 21/35 PE467.254v01-00

PL

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że na rynkach pracy w UE 
wciąż istnieją różnice w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn, w tym zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć, 
różnice w stawkach za pracę w pełnym i 
niepełnym wymiarze czasu pracy, różnice 
w stopach zatrudnienia, różnice związane 
z wpływem rodzicielstwa na stopy 
zatrudnienia i zróżnicowanie emerytury ze 
względu na płeć; uważa, że role związane 
z płcią i segregacja rynku pracy w 
kontekście zatrudnienia stanowią główne 
przeszkody dla funkcjonowania unijnego 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 35
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. uważa, że państwa członkowskie 
powinny podjąć odpowiednie kroki w celu 
stopniowego likwidowania niepewnych i 
nietypowych form zatrudnienia, które 
mają negatywny wpływ przede wszystkim 
na kobiety; uważa, że jednym ze sposobów 
mogłoby być stworzenie systemu 
stopniowo zwiększającego składki na 
ubezpieczenie społeczne wnoszone przez 
pracodawców zgodnie z zasadą „im niższy 
status zatrudnienia (krótki okres, 
niewielkie perspektywy, wysokie ryzyko), 
tym wyższa składka na ubezpieczenie 
społeczne”; uważa, że stopniowe 
zwiększanie składek mogłoby motywować 
pracodawców np. do zawierania umów na 
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czas nieokreślony zamiast przedłużania 
umów na czas określony, a tym samym 
zachęcać ich do zatrudniania 
pracowników na bardziej korzystnych 
warunkach;

Or. pt

Poprawka 36
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. jest przekonany, że w odniesieniu do 
powyższych środków zastosowanie 
powinien mieć wymóg dotyczący 
przejrzystości, przewidujący konieczność 
publikowania siatki płac przez wszystkie 
firmy; 

Or. de

Poprawka 37
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, by wspierała udział 
kobiet w rynku pracy, a także inwestowała 
weń poprzez propagowanie zarządzania 
różnorodnością, zachęcanie kobiet do 
podejmowania pracy zawodowej, a także
wspieranie tworzenia nowych stanowisk 
dających możliwości godzenia życia 
zawodowego z rodzinnym, na przykład 
dzięki elastycznym formom pracy;

4. wzywa Komisję, by wspierała udział 
kobiet w rynku pracy także przez
wspieranie tworzenia nowych stanowisk 
dających możliwości godzenia życia 
zawodowego z rodzinnym, na przykład 
dzięki elastycznym formom pracy;

Or. pl
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Poprawka 38
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, by wspierała udział 
kobiet w rynku pracy, a także inwestowała 
weń poprzez propagowanie zarządzania 
różnorodnością, zachęcanie kobiet do 
podejmowania pracy zawodowej, a także 
wspieranie tworzenia nowych stanowisk 
dających możliwości godzenia życia 
zawodowego z rodzinnym, na przykład 
dzięki elastycznym formom pracy;

4. wzywa Komisję, by wspierała środki 
mające na celu godzenie życia 
zawodowego z rodzinnym oraz udział 
kobiet w rynku pracy, a także inwestowała 
weń poprzez propagowanie zarządzania 
różnorodnością, zachęcanie kobiet do 
podejmowania pracy zawodowej, a także 
wspieranie tworzenia nowych stanowisk 
oferujących bardziej elastyczne warunki 
pracy;

Or. en

Poprawka 39
Barbara Matera

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, by wspierała udział 
kobiet w rynku pracy, a także inwestowała 
weń poprzez propagowanie zarządzania 
różnorodnością, zachęcanie kobiet do 
podejmowania pracy zawodowej, a także 
wspieranie tworzenia nowych stanowisk 
dających możliwości godzenia życia 
zawodowego z rodzinnym, na przykład 
dzięki elastycznym formom pracy;

4. wzywa Komisję, by wspierała udział 
kobiet w rynku pracy, a także inwestowała 
weń poprzez propagowanie zarządzania 
różnorodnością, zachęcanie kobiet do 
podejmowania pracy zawodowej, a także 
wspieranie tworzenia nowych stanowisk 
dających możliwości godzenia życia 
zawodowego z rodzinnym, na przykład 
dzięki elastycznym formom pracy, takim 
jak zatrudnienie w niepełnym wymiarze 
czasu pracy i telepraca;

Or. it
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Poprawka 40
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, by wspierała udział 
kobiet w rynku pracy, a także inwestowała 
weń poprzez propagowanie zarządzania 
różnorodnością, zachęcanie kobiet do 
podejmowania pracy zawodowej, a także 
wspieranie tworzenia nowych stanowisk 
dających możliwości godzenia życia 
zawodowego z rodzinnym, na przykład 
dzięki elastycznym formom pracy;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by wspierały udział kobiet 
w rynku pracy, a także inwestowały weń 
poprzez propagowanie zarządzania 
różnorodnością, zachęcanie kobiet do 
podejmowania pracy zawodowej, a także 
wspieranie tworzenia nowych stanowisk 
dających możliwości godzenia życia 
zawodowego z rodzinnym, na przykład 
dzięki elastycznym formom pracy;

Or. da

Poprawka 41
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zachęca Komisję Europejską do 
propagowania uwzględniania aspektu płci 
w sektorze przemysłu w celu zapewnienia 
równego udziału mężczyzn i kobiet, ze 
szczególnym uwzględnieniem sektorów 
tradycyjne zdominowanych przez 
mężczyzn;

Or. en

Poprawka 42
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
dokonania przeglądu ich systemów 
zabezpieczenia społecznego, a także 
wzywa partnerów społecznych do 
dostosowania wykorzystywanych przez 
nich ustaleń umownych poprzez 
rozszerzenie zakresu praw i środków 
ochronnych na niestandardowe, 
nietypowe formy zatrudnienia;

Or. it

Poprawka 43
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że tworzeniu miejsc pracy 
powinny towarzyszyć nowe formy 
rozwiązań w zakresie pracy, które będą 
umożliwiać pracownikom z dziećmi 
pozostającymi na ich utrzymaniu pracę w 
innych godzinach, ograniczanie czasu 
pracy takich pracowników lub 
podejmowanie przez nich telepracy;

Or. pt

Poprawka 44
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do rozwijania sektora opieki w 
celu zaspokajania rzeczywistych potrzeb i 
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zapewnienia wszystkim przystępnych 
usług z zakresu opieki o wysokiej jakości, 
dobrych warunków pracy i płacy w celu 
zapobiegania podejmowaniu pracy 
nierejestrowanej;

Or. en

Poprawka 45
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zachęca do sprawiedliwego rozdziału 
pracy nieodpłatnej między kobiety i 
mężczyzn poprzez zapewnienie środków w 
zakresie płatnego urlopu wychowawczego 
oraz stworzenie płatnego urlopu na 
realizację obowiązków związanych z 
opieką; wzywa Komisję do uzupełnienia 
istniejących ram prawnych dotyczących 
godzenia życia zawodowego z prywatnym 
m.in. przepisami dotyczącymi urlopu 
ojcowskiego i urlopu na opiekę nad 
osobami pozostającymi na utrzymaniu 
innymi niż dzieci; wzywa Radę do 
zatwierdzenia projektu wniosku 
ustawodawczego dotyczącego pracownic w 
ciąży (dyrektywa w sprawie 
macierzyństwa);

Or. en

Poprawka 46
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedzi 
Komisji dotyczące dokonania przeglądu 
systemu emerytalnego w odniesieniu do 
tych osób, które w związku z bezrobociem, 
chorobą lub obowiązkami opiekuńczymi 
nieregularnie opłacały składki 
emerytalne, a dotyczy to przede wszystkim 
kobiet; wzywa w tym kontekście Komisję 
do przedstawienia nowych wniosków 
ustawodawczych dotyczących urlopu 
ojcowskiego, urlopu adopcyjnego i urlopu 
na opiekę nad osobami pozostającymi na 
utrzymaniu;

Or. en

Poprawka 47
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. odnotowuje, że w niedawno 
przeprowadzonych badaniach wykazano, 
iż większa elastyczność ogólnie przyczynia 
się do obniżania statusu pracowników, a 
zwłaszcza kobiet, którzy coraz częściej są 
zatrudniani na czas określony, a nie na 
czas nieokreślony, w niepełnym wymiarze 
czasu pracy, a nie na pełen etat, a także 
coraz częściej wbrew woli rozpoczynają 
samozatrudnienie; mając na uwadze nowe 
badanie opierające się na danych OECD, 
w którym wykazano, że im elastyczniejsze 
zatrudnienie, tym większa jego 
niepewność, oraz że elastyczność 
zatrudnienia ma największy negatywny 
wpływ na „zdolności do zatrudnienia” 
(podwyższanie umiejętności i kwalifikacji 
pracowników);
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Or. pt

Poprawka 48
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. odnotowuje z zaniepokojeniem obecny 
impas w Radzie w odniesieniu do 
proponowanego przeglądu dyrektywy 
92/85/EWG, zatwierdzonego przez 
Parlament; wskazuje, że przegląd tej 
dyrektywy ułatwi mężczyznom i kobietom 
godzenie życia zawodowego z rodzinnym, 
a także może przyczynić się do zwiększenia 
szans kobiet na zatrudnienie;

Or. pt

Poprawka 49
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa państwa członkowskie do 
osiągnięcia barcelońskich celów z zakresu 
opieki nad dziećmi w celu zwiększenia 
udziału kobiet w rynku pracy oraz ich 
niezależności ekonomicznej; wzywa 
państwa członkowskie do zlikwidowania 
przeszkód uniemożliwiających kobietom 
pracę przez pożądaną przez nie liczbę 
godzin – zarówno w przypadku 
zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, jak i w pełnym wymiarze czasu 
pracy; podkreśla konieczność 
zapewniania godnego wynagrodzenia 
i pełnego dostępu do zabezpieczenia 
społecznego zarówno w przypadku 
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zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu 
pracy, jak i w niepełnym wymiarze czasu 
pracy;

Or. en

Poprawka 50
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że możliwości 
podniesienia poziomu zatrudnienia kobiet 
powstają nie tylko w sektorze opieki 
zdrowotnej i sektorze społecznym, ale 
także w sektorze usług dla 
przedsiębiorstw, przykładowo w sektorze 
ubezpieczeń i konsultingu, a ponadto w 
sektorze ekologii i trwałych miejsc pracy;

5. wzywa państwa członkowskie do 
zintensyfikowania swoich wysiłków na 
rzecz zapobiegania segregacji rynków 
pracy pod względem płci oraz 
przeciwdziałania tendencji, zgodnie z 
którą kobiety pracują w gorzej płatnych 
zawodach, poprzez budzenie 
zainteresowania wśród chłopców i 
dziewcząt w szkole szeroką gamą zawodów 
oraz poprzez rozszerzanie możliwości z 
zakresu szkolenia dla kobiet, aby 
umożliwiać im dostosowywanie się do 
zmian na rynku pracy w trakcie ich 
kariery zawodowej;

Or. da

Poprawka 51
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że możliwości 
podniesienia poziomu zatrudnienia kobiet 
powstają nie tylko w sektorze opieki 
zdrowotnej i sektorze społecznym, ale 
także w sektorze usług dla przedsiębiorstw, 

5. zwraca uwagę, że możliwości 
podniesienia poziomu zatrudnienia kobiet 
powstają nie tylko w sektorze opieki 
zdrowotnej i sektorze społecznym, ale 
także w sektorze usług dla przedsiębiorstw, 
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przykładowo w sektorze ubezpieczeń i 
konsultingu, a ponadto w sektorze ekologii 
i trwałych miejsc pracy;

przykładowo w sektorze ubezpieczeń i 
konsultingu, a ponadto w sektorze ekologii 
i trwałych miejsc pracy, w związku z czym 
należy wspierać przedsiębiorczość kobiet, 
a państwa członkowskie powinny wspierać 
tworzenie partnerstw publiczno-
prywatnych i zachęt dla pracodawców w 
celu zatrudniania większej liczby kobiet;

Or. en

Poprawka 52
Siiri Oviir

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę, że możliwości 
podniesienia poziomu zatrudnienia kobiet 
powstają nie tylko w sektorze opieki 
zdrowotnej i sektorze społecznym, ale 
także w sektorze usług dla przedsiębiorstw, 
przykładowo w sektorze ubezpieczeń i 
konsultingu, a ponadto w sektorze ekologii 
i trwałych miejsc pracy;

5. zwraca uwagę, że możliwości 
podniesienia poziomu zatrudnienia kobiet 
powstają nie tylko w sektorze opieki 
zdrowotnej i sektorze społecznym, ale 
także w sektorze obrony narodowej, 
sektorze logistyki (w tym transportu), 
sektorze usług dla przedsiębiorstw, 
przykładowo w sektorze ubezpieczeń i 
konsultingu, a ponadto w sektorze ekologii 
i trwałych miejsc pracy;

Or. et

Poprawka 53
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o wspieranie i rozwijanie 
konkretnych programów 
ukierunkowanych na zatrudnianie kobiet 
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w zawodach technicznych poprzez 
udzielanie dotacji dla młodych kobiet ze 
środowisk akademickich, zgodnie z 
najlepszymi praktykami stosowanymi w 
niektórych państwach członkowskich, 
takimi jak program „Excellentia” w 
Austrii, który pozwolił na podwojenie 
liczby kobiet uzyskujących tytuł profesora 
na politechnikach i przyczynił się do 
stworzenia centrów badawczych o 
wysokiej jakości, którymi kierują kobiety;

Or. pt

Poprawka 54
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do rozwijania sektora opieki w 
celu zaspokajania rzeczywistych potrzeb i 
zapewnienia wszystkim przystępnych 
usług z zakresu opieki o wysokiej jakości, 
dobrych warunków pracy i płacy w celu 
zapobiegania podejmowaniu pracy 
nierejestrowanej;

Or. en

Poprawka 55
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla podstawowe znaczenie 
nabywania umiejętności i kompetencji w 
ramach uczenia się przez całe życie; jest 
przekonany, że należy przyjąć ogólną 



PE467.254v01-00 32/35 AM\871284PL.doc

PL

strategię w zakresie kształcenia i uczenia 
się przez całe życie, a w szczególności 
nowe podejście do kształcenia i szkolenia 
dorosłych, opierającego się na wspólnych 
zasadach, takich jak wspólna 
odpowiedzialność i partnerstwo, skuteczne 
mechanizmy finansowania, elastyczne 
ścieżki kształcenia oraz wysokiej jakości 
ukierunkowane szkolenie podstawowe i 
ustawiczne;

Or. lt

Poprawka 56
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że „ekologiczne miejsca 
pracy” mają potencjał do przekształcenia 
się w najważniejszy segment wzrostu na 
przyszłym europejskim rynku pracy; 
podkreśla, że obecnie w Unii Europejskiej 
za „ekologiczne” można uważać 20 
milionów miejsc pracy oraz że najnowsze 
dane pokazują, że do 2020 r. liczba miejsc 
pracy w samym sektorze odnawialnych 
źródeł energii może się podwoić i osiągnąć 
2,8 miliona; wzywa Radę, Komisję i 
państwa członkowskie do dopilnowania, 
aby przyczyniło się to do 
równouprawnienia kobiet;

Or. en

Poprawka 57
Edite Estrela

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. apeluje do państw członkowskich o 
wspieranie pracy na własny rachunek 
poprzez ograniczanie administracyjnych 
przeszkód dla tworzenia nowych 
przedsiębiorstw oraz propagowanie 
specjalnych programów pożyczek dla 
kobiet, zwłaszcza za pośrednictwem 
liczniejszych linii kredytowych 
udzielanych przez banki komercyjne 
kobietom będącym przedsiębiorcami oraz 
poprzez zapewnienie wsparcia w 
tworzeniu firm lub stowarzyszeń 
kredytowych specjalizujących się w 
udzielaniu pożyczek kobietom;

Or. pt

Poprawka 58
Britta Thomsen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zachęcały sektor 
prywatny do podejmowania wszelkich 
możliwych działań zmierzających do 
zniesienia różnic płacowych 
uwarunkowanych płcią pracownika w celu 
zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy.

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zachęcały sektor 
prywatny i publiczny do podejmowania 
wszelkich możliwych i niezbędnych 
działań zmierzających do zniesienia różnic 
płacowych uwarunkowanych płcią 
pracownika w celu zwiększenia udziału 
kobiet w rynku pracy; podkreśla w 
związku z tym znaczenie przejrzystości 
mającej formę precyzyjniejszych danych 
statystycznych, a także znaczenie 
użytecznej definicji „pracy o równej 
wartości”.

Or. da
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Poprawka 59
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zachęcały sektor 
prywatny do podejmowania wszelkich 
możliwych działań zmierzających do 
zniesienia różnic płacowych 
uwarunkowanych płcią pracownika w celu 
zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy.

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zachęcały sektor 
prywatny do podejmowania wszelkich 
możliwych działań zmierzających do 
zniesienia różnic płacowych 
uwarunkowanych płcią pracownika oraz 
największych różnić pod względem 
dostępu, wynagrodzenia, rozwoju kariery, 
udziału i zarządzania w celu zwiększenia 
udziału kobiet w rynku pracy.

Or. it

Poprawka 60
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zachęcały sektor 
prywatny do podejmowania wszelkich 
możliwych działań zmierzających do 
zniesienia różnic płacowych 
uwarunkowanych płcią pracownika w celu 
zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy.

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zachęcały sektor 
prywatny do podejmowania wszelkich 
możliwych działań zmierzających do 
zniesienia różnic płacowych 
uwarunkowanych płcią pracownika, 
a także zlikwidowania innych przeszkód,
w celu zwiększenia udziału kobiet w rynku 
pracy.

Or. en

Poprawka 61
Britta Thomsen
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Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że „ekologiczne miejsca 
pracy” mają potencjał do przekształcenia 
się w ważny obszar wzrostu na przyszłym 
rynku pracy UE; wzywa Radę, Komisję i 
państwa członkowskie do dopilnowania, 
aby kobiety odnosiły takie same korzyści z 
tych miejsc pracy, jak mężczyźni; 
podkreśla ponadto znaczenie uzyskiwania 
przez kobiety odpowiednich kwalifikacji 
potrzebnych w tych miejscach pracy;

Or. da


