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Poprawka 1
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Odniesienie 14a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konwencję nr 100 
Międzynarodowej Organizacji Pracy: 
„Jednakowe wynagrodzenie”,

Or. en

Poprawka 2
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Odniesienie 14b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając seminarium internetowe 
MOP – Global Compact ONZ z marca 
2011 r.: „Równe wynagrodzenie za pracę 
o równej wartości: Jak osiągnąć ten cel?”,

Or. en

Poprawka 3
Edit Bauer

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w Unii 
Europejskiej wynagrodzenie kobiet jest 
średnio o 17,1% niższe od wynagrodzenia 
mężczyzn, a zróżnicowanie wynagrodzenia 
ze względu na płeć waha się w państwach 
członkowskich od 3,2% do 30,9%; mając 
również na uwadze, że mimo pokaźnego 

A. mając na uwadze, że zgodnie z 
najnowszymi tymczasowymi i 
niekompletnymi danymi w Unii 
Europejskiej wynagrodzenie kobiet jest 
średnio o 16,4% niższe od wynagrodzenia 
mężczyzn, a zróżnicowanie wynagrodzenia 
ze względu na płeć waha się w państwach 
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zbioru przepisów prawnych 
obowiązujących od niemal 40 lat oraz 
działań i zasobów ukierunkowanych na 
zmniejszenie takich różnic w 
wynagrodzeniu3, zmiany zachodzą 
niezwykle powoli (rozbieżność na 
poziomie UE wynosiła 17,7% w 2006 r., 
18% w 2008 r. i 17,1% w 2009 r.);

członkowskich od 1,9% do 27,6%; mając 
również na uwadze, że mimo pokaźnego 
zbioru przepisów prawnych 
obowiązujących od niemal 40 lat oraz 
działań i zasobów ukierunkowanych na 
zmniejszenie takich różnic w 
wynagrodzeniu3, zmiany zachodzą 
niezwykle powoli (rozbieżność na 
poziomie UE wynosiła 17,7% w 2006 r., 
17,6% w 2007 r., 17,4% w 2008 r., 16,9%
w 2009 r. i 16,4% w 2010 r.), przy czym 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć może być wyższe od wskazanego, 
gdyż cały czas brakuje danych 
dotyczących dwóch państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 4
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w Unii 
Europejskiej wynagrodzenie kobiet jest 
średnio o 17,1% niższe od wynagrodzenia 
mężczyzn, a zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć waha 
się w państwach członkowskich od 3,2%
do 30,9%; mając również na uwadze, że 
mimo pokaźnego zbioru przepisów 
prawnych obowiązujących od niemal 40 lat 
oraz działań i zasobów ukierunkowanych 
na zmniejszenie takich różnic w 
wynagrodzeniu3, zmiany zachodzą 
niezwykle powoli (rozbieżność na 
poziomie UE wynosiła 17,7% w 2006 r., 
18% w 2008 r. i 17,1% w 2009 r.);

A. mając na uwadze, że w całej Unii 
Europejskiej wynagrodzenie kobiet jest 
nadal średnio o 16,4% niższe od 
wynagrodzenia mężczyzn, na co wskazują 
nowe dane opublikowane przez Komisję 
Europejską w Europejskim Dniu 
Równych Płac, którego obchody przypadły 
na 2 marca 2012 r., oraz że wskaźnik 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć waha się od 2% w Polsce do nieco 
poniżej 27% w Estonii; mając również na 
uwadze, że mimo pokaźnego zbioru 
przepisów prawnych obowiązujących od 
niemal 40 lat oraz działań i zasobów 
ukierunkowanych na zmniejszenie takich 
różnic w wynagrodzeniu, zmiany zachodzą 
niezwykle powoli (rozbieżność na 
poziomie UE wynosiła 17,7% w 2006 r., 
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18% w 2008 r. i 17,1% w 2009 r.);

Or. en

Poprawka 5
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w Unii 
Europejskiej wynagrodzenie kobiet jest 
średnio o 17,1% niższe od wynagrodzenia 
mężczyzn, a zróżnicowanie wynagrodzenia 
ze względu na płeć waha się w państwach 
członkowskich od 3,2% do 30,9%; mając 
również na uwadze, że mimo pokaźnego 
zbioru przepisów prawnych 
obowiązujących od niemal 40 lat oraz 
działań i zasobów ukierunkowanych na 
zmniejszenie takich różnic w 
wynagrodzeniu, zmiany zachodzą 
niezwykle powoli (rozbieżność na 
poziomie UE wynosiła 17,7% w 2006 r., 
18% w 2008 r. i 17,1% w 2009 r.);

A. mając na uwadze, że w Unii 
Europejskiej wynagrodzenie kobiet jest 
średnio o 17,1% niższe od wynagrodzenia 
mężczyzn, a zróżnicowanie wynagrodzenia 
ze względu na płeć waha się w państwach 
członkowskich od 3,2% do 30,9%; mając 
również na uwadze, że mimo pokaźnego 
zbioru przepisów prawnych 
obowiązujących od niemal 40 lat oraz 
działań i zasobów ukierunkowanych na 
zmniejszenie takich różnic w 
wynagrodzeniu, zmiany zachodzą 
niezwykle powoli (rozbieżność na 
poziomie UE wynosiła 17,7% w 2006 r., 
18% w 2008 r. i 17,1% w 2009 r.), a w 
niektórych państwach członkowskich 
różnice te się nawet zwiększyły;

Or. pt

Poprawka 6
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że powody leżące u 
podstaw różnic w wynagradzaniu są 
złożone, różnorakie i często współzależne 
od innych czynników oraz wykraczają 

B. mając na uwadze, że powody leżące u 
podstaw utrzymujących się znaczących 
różnic w wynagradzaniu są złożone, 
różnorakie i często współzależne od innych 
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daleko poza prostą zasadę równej płacy za 
tę samą pracę lub pracę o jednakowej 
wartości; mając na uwadze, że powody te 
uwzględniają bezpośrednią i pośrednią 
dyskryminację oraz czynniki społeczno-
gospodarcze, np. segregację sektorową na 
rynku pracy, przyznawanie niższej 
wartości pracy kobiet, nierównowagę w 
godzeniu życia zawodowego i prywatnego 
oraz tradycyjne praktyki i stereotypy 
wpływające m.in. na wybór formy edukacji 
i rodzaju pracy; mając na uwadze, że 
według analiz ekspertów dyskryminacja, 
zarówno bezpośrednia, jak i pośrednia, 
odpowiada praktycznie w połowie za 
zróżnicowanie wynagrodzenia;

czynników oraz wykraczają daleko poza 
prostą zasadę równej płacy za tę samą 
pracę lub pracę o jednakowej wartości; 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć niekoniecznie świadczy o równości 
kobiet i mężczyzn lub jej braku, gdyż 
odnosi się wyłącznie do pracowników; 
mając na uwadze, że powody te 
uwzględniają bezpośrednią i pośrednią 
dyskryminację oraz czynniki społeczno-
gospodarcze, np. rynek pracy
charakteryzujący się wysokim poziomem 
segregacji poziomej i pionowej lub rynki 
pracy, na których znaczący odsetek kobiet 
pracuje w niepełnym wymiarze godzin, 
przy czym taka praca zazwyczaj jest gorzej 
płatna niż praca w pełnym wymiarze 
godzin, i na których zazwyczaj występuje 
większe zróżnicowanie wynagrodzenia ze 
względu na płeć, a także przyznawanie 
niższej wartości pracy kobiet, 
nierównowagę w godzeniu życia 
zawodowego i prywatnego oraz tradycyjne 
praktyki i stereotypy wpływające m.in. na 
wybór formy edukacji i w rezultacie 
kariery zawodowej, zwłaszcza w 
przypadku dziewcząt i kobiet, co skłania je 
do wyboru typowo kobiecych zawodów, 
które są gorzej opłacane; mając na 
uwadze, że według analiz ekspertów 
dyskryminacja, zarówno bezpośrednia, jak 
i pośrednia, odpowiada praktycznie w 
połowie za zróżnicowanie wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 7
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że powody leżące u 
podstaw różnic w wynagradzaniu są 

B. mając na uwadze, że powody leżące u 
podstaw różnic w wynagradzaniu są 
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złożone, różnorakie i często współzależne 
od innych czynników oraz wykraczają 
daleko poza prostą zasadę równej płacy za 
tę samą pracę lub pracę o jednakowej 
wartości; mając na uwadze, że powody te 
uwzględniają bezpośrednią i pośrednią 
dyskryminację oraz czynniki społeczno-
gospodarcze, np. segregację sektorową na 
rynku pracy, przyznawanie niższej 
wartości pracy kobiet, nierównowagę w 
godzeniu życia zawodowego i prywatnego 
oraz tradycyjne praktyki i stereotypy 
wpływające m.in. na wybór formy edukacji 
i rodzaju pracy; mając na uwadze, że 
według analiz ekspertów dyskryminacja, 
zarówno bezpośrednia, jak i pośrednia, 
odpowiada praktycznie w połowie za 
zróżnicowanie wynagrodzenia;

złożone, różnorakie i często współzależne 
od innych czynników oraz wykraczają 
daleko poza prostą zasadę równej płacy za 
tę samą pracę lub pracę o jednakowej 
wartości; mając na uwadze, że powody te 
uwzględniają bezpośrednią i pośrednią 
dyskryminację oraz czynniki społeczno-
gospodarcze, np. segregację sektorową na 
rynku pracy, przyznawanie niższej 
wartości pracy kobiet, nierównowagę w 
godzeniu życia zawodowego i prywatnego 
oraz tradycyjne praktyki i stereotypy 
wpływające m.in. na wybór formy 
edukacji, doradztwo edukacyjne, dostęp do 
branż i zawodów oraz na rodzaj pracy; 
mając na uwadze, że według analiz 
ekspertów dyskryminacja, zarówno 
bezpośrednia, jak i pośrednia, odpowiada 
praktycznie w połowie za zróżnicowanie 
wynagrodzenia;

Or. fr

Poprawka 8
Licia Ronzulli

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że zbyt często 
różnice w wynagrodzeniu są powiązane z 
dziedzictwem kulturowym oraz z 
czynnikami prawnymi i gospodarczymi 
charakteryzującymi współczesne 
społeczeństwo;

Or. it

Poprawka 9
Siiri Oviir
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Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wprowadzenie w 
życie zasady jednakowej płacy za taką 
samą pracę oraz za pracę o równej wartości 
jest kluczowe, by osiągnąć równość płci;

D. mając na uwadze, że wprowadzenie w 
życie zasady jednakowej płacy za taką 
samą pracę oraz za pracę o równej wartości 
jest kluczowe, by osiągnąć równość płci; 
mając na uwadze, że Komisja i państwa 
członkowskie powinny zostać wezwane do 
gromadzenia i regularnego publikowania 
statystyk wskazujących nie tylko na 
średnie wynagrodzenie za godzinę pracy, 
lecz także na wynagrodzenie, jakie 
otrzymują kobiety i mężczyźni za taką 
samą pracę oraz za pracę o równej 
wartości;

Or. et

Poprawka 10
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że choć wersja 
przeredagowana dyrektywy 2006/54/WE 
przyczyniła się do poprawy sytuacji kobiet 
na rynku pracy, nie zmieniła ona w sposób 
zasadniczy legislacji dotyczącej 
zmniejszania różnic w wynagrodzeniu 
kobiet i mężczyzn; mając na uwadze, że 
wstępne badania ekspertów pokazują, iż w 
legislacji państw członkowskich 
wprowadzono jedynie niewielkie zmiany 
lub nie wprowadzono ich wcale, a na 
pracodawców nie są nakładane żadne 
sankcje; mając na uwadze, że złożoność tej 
kwestii wymaga nie tylko poprawy 

E. mając na uwadze, że wersja 
przeredagowana dyrektywy 2006/54/WE 
przyczyniła się do poprawy sytuacji kobiet 
na rynku pracy; mając na uwadze, że 
złożoność tej kwestii wymaga przyjęcia 
ogólnoeuropejskiej strategii na rzecz 
przeciwdziałania zróżnicowaniu 
wynagrodzenia ze względu na płeć, co z 
kolei wymaga silnego przywództwa UE w 
obszarze koordynowania polityk, 
propagowania dobrych praktyk i 
angażowania różnorakich podmiotów;
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legislacji, ale także przyjęcia 
ogólnoeuropejskiej strategii na rzecz 
przeciwdziałania zróżnicowaniu 
wynagrodzenia ze względu na płeć, co z 
kolei wymaga silnego przywództwa UE w 
obszarze koordynowania polityk, 
propagowania dobrych praktyk i 
angażowania różnorakich podmiotów;

Or. en

Poprawka 11
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że istnieje potrzeba 
kontynuacji stosowania 
wielowymiarowego podejścia w celu 
dalszego eliminowania zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć, które 
to podejście obejmuje strategie kierowane 
przez państwa członkowskie, dotyczące 
zarówno edukacji, jak i podnoszenia 
świadomości i nagradzania za najlepsze 
praktyki; mając na uwadze, że nie ma 
potrzeby opracowywania wniosku 
ustawodawczego UE, który przyczyniłby 
się do zwiększenia obciążenia 
administracyjnego MŚP poprzez 
stosowanie przymusowych sankcji i 
nałożenie obowiązku audytów 
wewnętrznych; mając na uwadze, że MŚP 
są motorem wzrostu gospodarczego 
Europy i wyjścia z kryzysu oraz że 
obciążenie ich dodatkowymi kosztami w 
czasach surowych oszczędności 
gospodarczych nie jest ani rozsądnym, ani 
realistycznym sposobem na trwałe 
zmniejszenie nierówności płci;

Or. en
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Poprawka 12
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że różnice w 
wynagrodzeniu nie opierają się wyłącznie 
na rozbieżnościach w zarobkach brutto za 
godzinę pracy oraz że należy uwzględnić 
takie czynniki jak dodatki indywidualne, 
klasyfikację stanowisk, wzory organizacji 
pracy, doświadczenie zawodowe i 
wydajność, które powinny być mierzone
nie tylko pod kątem ilości (liczba godzin 
fizycznej obecności pracownika w miejscu 
pracy), lecz także pod kątem jakości i 
wpływu na zarobki za krótszy czas pracy, 
urlop i nieobecności spowodowane 
chorobą;

Or. es

Poprawka 13
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że panuje tendencja 
do częstszego negocjowania wynagrodzeń 
indywidualnie, co skutkuje brakiem 
informacji i przejrzystości w odniesieniu 
do zindywidualizowanego systemu płac, 
prowadząc do zwiększania rozbieżności 
między stawkami wynagrodzeń 
pracowników na podobnych stanowiskach, 
a także może skutkować zwiększaniem 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć; mając na uwadze, że bardziej 

F. mając na uwadze, że panuje tendencja 
do częstszego negocjowania wynagrodzeń 
indywidualnie, co skutkuje brakiem 
informacji i przejrzystości w odniesieniu 
do zindywidualizowanego systemu płac, 
prowadząc do zwiększania rozbieżności 
między stawkami wynagrodzeń 
pracowników na podobnych stanowiskach, 
a także może skutkować zwiększaniem 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć;
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zdecentralizowany i zindywidualizowany 
system ustalania wynagrodzeń powinien 
być oceniany raczej jako niepokojąca 
zmiana, a ochrona danych nie może być 
podawana jako uzasadniony powód 
niepublikowania informacji 
statystycznych dotyczących wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 14
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że panuje tendencja 
do częstszego negocjowania wynagrodzeń 
indywidualnie, co skutkuje brakiem 
informacji i przejrzystości w odniesieniu 
do zindywidualizowanego systemu płac, 
prowadząc do zwiększania rozbieżności 
między stawkami wynagrodzeń 
pracowników na podobnych stanowiskach, 
a także może skutkować zwiększaniem 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć; mając na uwadze, że bardziej 
zdecentralizowany i zindywidualizowany 
system ustalania wynagrodzeń powinien 
być oceniany raczej jako niepokojąca 
zmiana, a ochrona danych nie może być 
podawana jako uzasadniony powód 
niepublikowania informacji statystycznych 
dotyczących wynagrodzeń;

F. mając na uwadze, że w wyniku 
realizacji takiej polityki rynku pracy, 
której celem jest zniesienie zasady i 
praktyki rokowania zbiorowego, 
wynagrodzenia są coraz częściej 
negocjowane indywidualnie, co skutkuje 
brakiem informacji i przejrzystości w 
odniesieniu do zindywidualizowanego 
systemu płac, prowadząc do zwiększania 
rozbieżności między stawkami 
wynagrodzeń pracowników na podobnych 
stanowiskach, a także może skutkować 
zwiększaniem zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć; mając 
na uwadze, że bardziej zdecentralizowany i 
zindywidualizowany system ustalania 
wynagrodzeń powinien być oceniany 
raczej jako niepokojąca zmiana, a ochrona 
danych nie może być podawana jako 
uzasadniony powód niepublikowania 
informacji statystycznych dotyczących 
wynagrodzeń;

Or. pt
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Poprawka 15
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że we wszystkich 
państwach członkowskich uczennice 
osiągają lepsze wyniki w szkole aniżeli 
uczniowie, a kobiety stanowią aż 59% 
wszystkich absolwentów uczelni 
wyższych; mając na uwadze, że 
umiejętności i kompetencje kobiet są 
często niedoceniane – zwłaszcza w 
zawodach zdominowanych przez kobiety –
a ocena taka często nie opiera się na 
obiektywnych kryteriach;

G. mając na uwadze, że we wszystkich 
państwach członkowskich uczennice 
osiągają lepsze wyniki w szkole aniżeli 
uczniowie, a kobiety stanowią aż 59% 
wszystkich absolwentów uczelni 
wyższych, lecz stanowią mniejszość na 
takich kierunkach jak matematyka czy 
inżynieria informatyczna; mając na 
uwadze, że zaledwie 8,4% z 1 000 kobiet w 
wieku 20–29 lat, w porównaniu do 17,6% 
mężczyzn, ukończyło studia matematyczne 
lub techniczne; mając na uwadze, że 
umiejętności i kompetencje kobiet są 
często niedoceniane – zwłaszcza w 
zawodach zdominowanych przez kobiety –
a ocena taka często nie opiera się na 
obiektywnych kryteriach; w rezultacie 
mniej kobiet pracuje na stanowiskach 
naukowych i technicznych: zaledwie 29% 
naukowców i inżynierów w Europie to 
kobiety; to z kolei prowadzi do sytuacji, w 
której kobiety pracują w mniej cenionych 
i gorzej opłacanych sektorach gospodarki;

Or. en

Poprawka 16
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że według analiz 
ekspertów różnice w wynagrodzeniu kobiet 
i mężczyzn zaczynają być widoczne po 
powrocie kobiet na rynek pracy z 

H. mając na uwadze, że według analiz 
ekspertów różnice w wynagrodzeniu kobiet 
i mężczyzn zaczynają być widoczne po 
powrocie kobiet na rynek pracy z 
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pierwszego urlopu macierzyńskiego; mając 
na uwadze, że wolniejsze, krótsze i/lub 
przerywane kariery kobiet przyczyniają się 
również do powstania różnic w składkach 
na indywidualne konta emerytalne, 
zwiększając tym samym w przypadku 
kobiet prawdopodobieństwo życia w 
ubóstwie na starość;

pierwszego urlopu macierzyńskiego; mając 
na uwadze, że wolniejsze, krótsze i/lub 
przerywane kariery kobiet przyczyniają się 
również do powstania różnic w składkach 
na systemy zabezpieczenia społecznego, 
zwiększając tym samym w przypadku 
kobiet prawdopodobieństwo życia w 
ubóstwie na starość; mając na uwadze, że 
problem bezrobocia w UE, ogólnie rzecz 
biorąc, w większym stopniu dotyka kobiety 
niż mężczyzn (Eurostat, 31 stycznia 2012 
r.);

Or. pt

Poprawka 17
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Ha preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że system płac, w 
którym przy ustalaniu wysokości płacy 
bierze się pod uwagę staż pracy, jest 
niekorzystny dla kobiet, które 
(wielokrotnie) musiały przerywać swoje 
kariery ze względu na czynniki zewnętrzne 
takie jak przerwy w zatrudnieniu związane 
z opieką nad dzieckiem, odmienne wybory 
zawodowe lub krótki czas pracy, co na 
stałe stawia te kobiety w niekorzystnej 
sytuacji strukturalnej;

Or. es

Poprawka 18
Inês Cristina Zuber
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Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że kobiety częściej 
zatrudniane są w niepełnym wymiarze 
godzin oraz że zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć jest 
niemal dwukrotnie większe w przypadku 
pracowników wykonujących pracę w 
niepełnym wymiarze godzin niż w 
przypadku pracowników pełnoetatowych;

I. mając na uwadze, że kobiety częściej 
zatrudniane są w niepełnym wymiarze 
godzin oraz że zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć jest 
niemal dwukrotnie większe w przypadku 
pracowników wykonujących pracę w 
niepełnym wymiarze godzin niż w 
przypadku pracowników pełnoetatowych; 
mając na uwadze, że odsetek 
pracowników zatrudnionych na 
niepewnych stanowiskach, zwłaszcza w 
sektorze prywatnym, jest najwyższy wśród 
kobiet, a w szczególności wśród młodych 
kobiet, co nie pozostaje bez uszczerbku dla 
ich dostępu do świadczeń macierzyńskich, 
chorobowych i emerytalnych; mając na 
uwadze, że w przypadku wypłaty premii za 
„lojalność” lub „wydajność” kobiety są 
często bezprawnie dyskryminowane przez 
swoich pracodawców ze względu na 
przysługujące im prawo do urlopu 
macierzyńskiego;

Or. pt

Poprawka 19
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Ia preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że zawody i rodzaje 
prac zdominowane przez kobiety są 
zazwyczaj niedoceniane w porównaniu do 
zawodów i rodzajów prac zdominowanych 
przez mężczyzn, co niekoniecznie jest 
uzasadnione jakimikolwiek obiektywnymi 
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kryteriami;

Or. es

Poprawka 20
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Ib preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ib. mając na uwadze, że według 
dostępnych danych kwalifikacje i 
doświadczenie zdobywane przez kobiety, w 
porównaniu do tych zdobywanych przez 
mężczyzn, przynoszą mniejsze korzyści 
finansowe; mając na uwadze, że oprócz 
przyjęcia koncepcji „równego 
wynagrodzenia za pracę o równej 
wartości”, która musi być wolna od 
stereotypów dotyczących płci, należy 
również odejść od ról społecznych, które 
dotychczas znacznie wpływały na formy 
edukacji i zatrudnienia, natomiast 
edukacja może i musi przyczynić się do 
zlikwidowania stereotypów dotyczących 
płci występujących w społeczeństwie; 
mając ponadto na uwadze, że urlop 
macierzyński i rodzicielski nie musi 
prowadzić do dyskryminacji kobiet na 
rynku pracy;

Or. es

Poprawka 21
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że kobiety pracują w 
branżach o niższych płacach lub w źle 
opłacanych sektorach, gdzie rzadziej 
występuje zarówno reprezentacja 
związkowa, jak i zbiorowe układy pracy;

J. mając na uwadze, że pracodawcy w 
sfeminizowanych branżach oraz zawodach 
wypłacają niższe wynagrodzenia; mając 
na uwadze, że we wspomnianych 
branżach i zawodach rzadziej występuje 
zarówno reprezentacja związkowa, jak i 
zbiorowe układy pracy; 

Or. pt

Poprawka 22
Andrea Češková

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że kobiety pracują w 
branżach o niższych płacach lub w źle 
opłacanych sektorach, gdzie rzadziej 
występuje zarówno reprezentacja 
związkowa, jak i zbiorowe układy pracy;

J. mając na uwadze, że kobiety częściej 
pracują w branżach o niższych płacach lub 
w źle opłacanych sektorach, gdzie rzadziej 
występuje zarówno reprezentacja 
związkowa, jak i zbiorowe układy pracy;

Or. en

Poprawka 23
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Ka preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że według 
dostępnych danych kwalifikacje i 
doświadczenie zdobywane przez kobiety, w 
porównaniu do tych zdobywanych przez 
mężczyzn, przynoszą mniejsze korzyści 
finansowe; mając na uwadze, że oprócz 
przyjęcia koncepcji „równego 
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wynagrodzenia za pracę o równej 
wartości”, która musi być wolna od 
stereotypów dotyczących płci, należy 
również odejść od ról społecznych, które 
dotychczas znacznie wpływały na formy 
edukacji i zatrudnienia; mając ponadto na 
uwadze, że urlop macierzyński i 
rodzicielski nie musi prowadzić do 
dyskryminacji kobiet na rynku pracy;

Or. es

Poprawka 24
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Kb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kb. mając na uwadze, że równość 
emerytur kobiet i mężczyzn została obrana 
za cel;

Or. es

Poprawka 25
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Kc preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kc. mając na uwadze, że panująca 
przepaść cyfrowa na tle płciowym ma 
wyraźny wpływ na płace; mając na 
uwadze, że skuteczne uczenie się przez 
całe życie dostosowane do określonych 
potrzeb kobiet ma zasadnicze znaczenie 
dla umożliwienia stawienia czoła 
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wyzwaniom technologicznym i społecznym 
występującym w naszym społeczeństwie;

Or. es

Poprawka 26
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Kd preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kd. mając na uwadze, że różnice w 
wynagrodzeniu są jeszcze bardziej 
wyraźne wśród imigrantek, kobiet 
niepełnosprawnych, kobiet należących do 
mniejszości oraz kobiet 
niewykwalifikowanych;

Or. es

Poprawka 27
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że jedynie niewielka 
liczba skarg dotyczących dyskryminacji ze 
względu na płeć, przybierającej formę 
różnicy w wynagrodzeniu, wnoszona jest 
do właściwych w tym zakresie organów 
sądowych; mając na uwadze, że istnieje 
wiele powodów tak niskiej liczby skarg, 
np. brak informacji o wynagrodzeniach, 
problematyczny zakres porównania oraz 
niedostateczne zasoby własne skarżącego;

L. mając na uwadze, że jedynie niewielka 
liczba skarg dotyczących dyskryminacji ze 
względu na płeć, przybierającej formę 
różnicy w wynagrodzeniu, wnoszona jest 
do właściwych w tym zakresie organów 
sądowych; mając na uwadze, że istnieje 
wiele powodów tak niskiej liczby skarg, 
np. brak informacji o wynagrodzeniach, 
problematyczny zakres porównania, 
niedostateczne zasoby własne skarżącego, 
brak nadzoru oraz nienakładanie kar na 
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organy, które zaniedbują publikowanie 
informacji o wynagrodzeniach;

Or. pt

Poprawka 28
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Punkt La preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że przedsięwzięte 
„środki oszczędnościowe”, które 
pozbawiły pracowników praw – rzekomo 
w świetle kryzysu gospodarczego – nadal 
pogarszają sytuację społeczną i zawodową 
kobiet, zwłaszcza w wyniku większego 
bezrobocia, obniżki płac, zmniejszenia 
świadczeń socjalnych oraz wdrożenia 
strategii politycznych sprzeciwiających się 
zasadzie rokowania zbiorowego; 

Or. pt

Poprawka 29
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt La preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że podstawowe 
znaczenie mają dane z podziałem na płeć 
oraz nowe ramy prawne uwzględniające 
aspekt płci, umożliwiające zajęcie się 
przyczynami dyskryminacji w zakresie 
płac;
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Or. es

Poprawka 30
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Ma preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że Parlament 
wielokrotnie wzywał Komisję do podjęcia 
inicjatyw, w tym przeglądu istniejących 
przepisów, w celu wyeliminowania różnic 
w wynagrodzeniu i ryzyka ubóstwa wśród 
emerytów oraz zapewnienia im godnego 
standardu życia;

Or. es

Poprawka 31
Barbara Matera

Projekt rezolucji
Punkt Ma preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że kobiety w 
większym stopniu są narażone na ryzyko 
ubóstwa w starszym wieku ze względu na 
bezpośredni wpływ zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć na 
różnice w emeryturach, a także ze względu 
na dłuższą oczekiwaną długość życia niż 
mężczyźni;

Or. it
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Poprawka 32
Marina Yannakoudakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – tiret ósme

Projekt rezolucji Poprawka

– sankcje, skreślone

Or. en

Poprawka 33
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyznaje, że wielopoziomowe i 
wieloaspektowe podejście wymaga silnego 
przywództwa Unii Europejskiej w obszarze 
koordynowania polityk, propagowania 
dobrych praktyk i angażowania 
różnorakich podmiotów w charakterze 
europejskich partnerów społecznych, w 
celu stworzenia ogólnoeuropejskiej
strategii na rzecz eliminowania różnic w 
wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn;

2. przyznaje, że wielopoziomowe i 
wieloaspektowe podejście wymaga od 
państw członkowskich propagowania 
dobrych praktyk i wdrażania strategii 
politycznych na rzecz eliminowania różnic 
w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn;

Or. pt

Poprawka 34
Andrea Češková

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyznaje, że wielopoziomowe i 
wieloaspektowe podejście wymaga silnego 
przywództwa Unii Europejskiej w obszarze 

2. dostrzega liczne przyczyny wzrostu 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć i w związku z tym przyznaje, że 
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koordynowania polityk, propagowania 
dobrych praktyk i angażowania 
różnorakich podmiotów w charakterze 
europejskich partnerów społecznych, w 
celu stworzenia ogólnoeuropejskiej 
strategii na rzecz eliminowania różnic w 
wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn;

wielopoziomowe i wieloaspektowe 
podejście wymaga silnego przywództwa 
Unii Europejskiej w obszarze 
koordynowania polityk, propagowania 
dobrych praktyk i angażowania 
różnorakich podmiotów w charakterze 
europejskich partnerów społecznych, w 
celu stworzenia ogólnoeuropejskiej 
strategii na rzecz eliminowania różnic w 
wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 35
Franziska Katharina Brantner

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przyznaje, że wielopoziomowe i 
wieloaspektowe podejście wymaga silnego 
przywództwa Unii Europejskiej w obszarze 
koordynowania polityk, propagowania 
dobrych praktyk i angażowania 
różnorakich podmiotów w charakterze 
europejskich partnerów społecznych, w 
celu stworzenia ogólnoeuropejskiej 
strategii na rzecz eliminowania różnic w 
wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn;

2. przyznaje, że wielopoziomowe i 
wieloaspektowe podejście wymaga silnego 
przywództwa Unii Europejskiej w obszarze 
koordynowania polityk, propagowania 
dobrych praktyk i angażowania 
różnorakich podmiotów w charakterze 
europejskich partnerów społecznych i 
organizacji pozarządowych, w celu 
stworzenia ogólnoeuropejskiej strategii na 
rzecz eliminowania różnic w 
wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 36
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 5. wzywa państwa członkowskie do 
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konsekwentnego wdrażania i 
egzekwowania przeredagowanej wersji 
dyrektywy 2006/54/WE oraz do 
zachęcania sektora prywatnego do 
odgrywania aktywniejszej roli w 
eliminowaniu różnic w wynagrodzeniu 
kobiet i mężczyzn;

konsekwentnego wdrażania i 
egzekwowania przeredagowanej wersji 
dyrektywy 2006/54/WE oraz do 
zachęcania sektora prywatnego i 
publicznego do odgrywania aktywniejszej 
roli w eliminowaniu różnic w 
wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn;

Or. fr

Poprawka 37
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
konsekwentnego wdrażania i 
egzekwowania przeredagowanej wersji 
dyrektywy 2006/54/WE oraz do 
zachęcania sektora prywatnego do 
odgrywania aktywniejszej roli w 
eliminowaniu różnic w wynagrodzeniu 
kobiet i mężczyzn;

5. wzywa państwa członkowskie do 
konsekwentnego wdrażania i 
egzekwowania przeredagowanej wersji 
dyrektywy 2006/54/WE oraz do nalegania, 
by sektor prywatny wywiązał się ze 
swojego obowiązku polegającego na 
nadaniu skuteczności równości 
wynagrodzenia kobiet i mężczyzn;

Or. pt

Poprawka 38
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
konsekwentnego wdrażania i 
egzekwowania przeredagowanej wersji 
dyrektywy 2006/54/WE oraz do 
zachęcania sektora prywatnego do 

5. wzywa państwa członkowskie do 
konsekwentnego wdrażania i 
egzekwowania przeredagowanej wersji 
dyrektywy 2006/54/WE oraz do 
zachęcania sektora prywatnego do 
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odgrywania aktywniejszej roli w 
eliminowaniu różnic w wynagrodzeniu 
kobiet i mężczyzn;

odgrywania aktywniejszej roli w 
eliminowaniu różnic w wynagrodzeniu 
kobiet i mężczyzn, oraz do pozwalania 
partnerom na negocjowanie planów 
równości kobiet i mężczyzn na szczeblu 
przedsiębiorstwa oraz na szczeblu 
krajowym i europejskim; państwa 
członkowskie i Komisja Europejska 
powinni zachęcać partnerów społecznych, 
w tym pracodawców, do stosowania takich 
systemów oceny pracy, które są wolne od 
dyskryminacji ze względu na płeć, a także 
do wdrażania systemów klasyfikacji 
funkcji oraz do promowania koncepcji 
pracy za równe wynagrodzenie;

Or. en

Poprawka 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 5b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. wzywa państwa członkowskie do 
dawania przykładu w odniesieniu do 
likwidowania różnic w wynagrodzeniu 
kobiet w instytucjach rządowych i 
publicznych oraz w przedsiębiorstwach 
publicznych;

Or. fr

Poprawka 40
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca uwagę na istotne znaczenie 
podwyższenia składek oraz przedłużenia 
okresu składkowego w przypadku 
dobrowolnego lub obowiązkowego urlopu 
macierzyńskiego, lub urlopu na opiekę 
nad osobami starszymi lub członkami 
rodziny pozostającymi na utrzymaniu;

Or. it

Poprawka 41
Licia Ronzulli

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca uwagę, że oprócz 
doświadczanych różnic w wynagrodzeniu 
kobietom zbyt często przysługuje mniej 
uprawnień i mniejsza ochrona w 
porównaniu do mężczyzn; wzywa Komisję 
i Radę do podjęcia działań następczych na 
podstawie rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 20 października 
2010 r. w sprawie poprawy w miejscu 
pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic 
w ciąży, pracownic, które niedawno 
rodziły, i pracownic karmiących piersią;

Or. it

Poprawka 42
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 6b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6b. apeluje o przyjęcie bezpłatnych lub 
niedrogich systemów w celu określenia 
okresów składkowych, z uwzględnieniem 
częstych przerw w aktywności zawodowej 
kobiet;

Or. it

Poprawka 43
Edit Bauer

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę 
Komisji dotyczącą ustanowienia Dnia 
Równości Wynagrodzeń, który 
obchodzony był po raz pierwszy w dniu 5 
marca 2011 r.;

7. przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę 
Komisji dotyczącą ustanowienia Dnia 
Równości Wynagrodzeń, który 
obchodzony był po raz pierwszy w dniu 5 
marca 2011 r., a po raz drugi w dniu 2 
marca 2012 r.;

Or. en

Poprawka 44
Andrea Češková

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca uwagę na nietolerowanie 
nierównego wynagradzania ze względu na 
inne czynniki, takie jak rasa, pochodzenie 
etniczne, orientacja seksualna i religia;

Or. en
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Poprawka 45
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca uwagę na znaczenie 
pozyskania danych liczbowych w celu 
pomiaru wpływu kryzysu na różnice w 
wynagrodzeniu i warunki pracy kobiet, z 
uwzględnieniem zwłaszcza wysokości 
wynagrodzenia, odsetka zwolnień i 
zamkniętych przedsiębiorstw, liczby 
pracowników, których wynagrodzenie jest 
wypłacane w ratach, oraz liczby 
przedsiębiorstw wdrażających systemy 
limitowania pracy;

Or. pt

Poprawka 46
Andrea Češková

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. apeluje do państw członkowskich, w 
których występuje największe 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, do ścisłej współpracy z tymi 
państwami członkowskimi, w których 
występuje najmniejsze zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć, w celu 
faktycznej wymiany oraz opracowywania 
najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 47
Licia Ronzulli
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Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do sprzeciwienia się 
różnicom w wynagrodzeniu kobiet i 
mężczyzn we wszystkich strategiach 
politycznych UE i programach krajowych;

Or. it

Poprawka 48
Andrea Češková

Projekt rezolucji
Ustęp 9b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. proponuje, by państwa członkowskie 
wyznaczyły obrońcę równości 
wynagrodzeń, który odpowiadałby za 
monitorowanie sytuacji w poszczególnych 
państwach członkowskich oraz składał 
sprawozdania swojemu parlamentowi 
krajowemu i Parlamentowi 
Europejskiemu z poczynionych postępów;

Or. en

Poprawka 49
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu dyrektywy Rady dotyczącej 

skreślony
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umowy ramowej w sprawie pracy w 
niepełnym wymiarze godzin, pod kątem 
eliminowania różnic w wynagrodzeniu 
kobiet i mężczyzn;

Or. pt

Poprawka 50
Inês Cristina Zuber

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca partnerów społecznych do 
przyjmowania odpowiedzialności za 
tworzenie struktury wynagrodzeń 
charakteryzującej się równością płci;

11. zachęca partnerów społecznych do 
przyjmowania odpowiedzialności za 
tworzenie struktury wynagrodzeń 
charakteryzującej się równością płci oraz 
do wzięcia za punkt odniesienia wyższego 
wynagrodzenia;

Or. pt

Poprawka 51
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca partnerów społecznych do 
przyjmowania odpowiedzialności za 
tworzenie struktury wynagrodzeń 
charakteryzującej się równością płci;

11. zachęca partnerów społecznych do 
przyjmowania odpowiedzialności za 
tworzenie struktury wynagrodzeń 
charakteryzującej się równością płci; 
organizowania szkoleń w zakresie 
umiejętności negocjacyjnych, w tym 
negocjowania wynagrodzenia; 
promowania wiedzy o równości 
wynagrodzenia przede wszystkim w celu 
dążenia do wprowadzenia obowiązkowych 
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audytów wynagrodzeń; oraz do 
wzmocnienia pozycji kobiet w strukturze 
partnerstwa społecznego, w szczególności 
na stanowiskach decyzyjnych;

Or. en

Poprawka 52
Franziska Katharina Brantner

Projekt rezolucji
Ustęp 11a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję Europejską do 
uwzględnienia naruszeń zasady równości 
wynagrodzeń w zakresie opracowywanego 
przez nią wniosku dotyczącego dyrektywy 
horyzontalnej w sprawie dochodzenia 
roszczeń zbiorowych; wzywa państwa 
członkowskie do umożliwienia osobom 
indywidualnym lub zainteresowanym 
organizacjom, takim jak organizacje 
pozarządowe i związki zawodowe, 
wykorzystywania tego rodzaju 
dochodzenia roszczeń zbiorowych do 
wnoszenia spraw w imieniu lub w ramach 
wsparcia świadomych dyskryminacji 
powodów w postępowaniach sądowych 
oraz do przyznania organizacjom 
pozarządowym i związkom zawodowym 
prawa do reprezentowania ofiar 
dyskryminacji również w postępowaniach 
administracyjnych;

Or. en

Poprawka 53
Franziska Katharina Brantner

Projekt rezolucji
Ustęp 11b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11b. podkreśla, że bardzo niewiele skarg 
dotyczących dyskryminacji motywowanej 
zróżnicowaniem wynagrodzenia ze 
względu na płeć wniesiono do właściwych 
sądów (zwykłych lub administracyjnych); 
uważa, że należy odwrócić ciężar dowodu;

Or. en

Poprawka 54
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa organizacje związkowe 
i organizacje pracodawców do wspólnego 
opracowania obiektywnego instrumentu 
oceny pracy w celu zmniejszenia różnic 
między wynagrodzeniami mężczyzn i 
kobiet;

12. wzywa państwa członkowskie, 
organizacje związkowe i organizacje 
pracodawców do wspólnego opracowania 
obiektywnego instrumentu oceny pracy w 
celu zmniejszenia różnic między 
wynagrodzeniami mężczyzn i kobiet;

Or. en

Poprawka 55
Britta Thomsen

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zachęca państwa członkowskie do 
określenia celów, strategii i ram 
czasowych na rzecz zmniejszenia 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć oraz wyrównania wynagrodzeń za 
taką samą pracę lub pracę o jednakowej 
wartości;
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Or. en

Poprawka 56
Andrea Češková

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 1 – ustęp 1 – tiret pierwsze

Zalecenie Poprawka

- różnica w wynagrodzeniu kobiet i 
mężczyzn, której definicja nie może 
obejmować samego wynagrodzenia brutto 
za godzinę, gdyż należy wprowadzić 
rozróżnienie pomiędzy nieskorygowanym 
wskaźnikiem różnic w wynagrodzeniu, a 
wskaźnikiem „netto”;

- różnica w wynagrodzeniu kobiet i 
mężczyzn, której definicja nie może 
obejmować samego wynagrodzenia brutto 
za godzinę, gdyż należy wprowadzić 
rozróżnienie pomiędzy nieskorygowanym 
wskaźnikiem różnic w wynagrodzeniu a 
wskaźnikiem „netto” oraz rozróżnienie 
pomiędzy sektorami;

Or. en

Poprawka 57
Iratxe García Pérez

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 1 – ustęp 1 – tiret trzecie a (nowe)

Zalecenie Poprawka

- różnice w emeryturach (w różnych 
filarach systemów emerytalnych, np. w 
systemach repartycyjnych, pracowniczych 
programach emerytalnych, jako 
kontynuacja zróżnicowania 
wynagrodzenia po przejściu na 
emeryturę);

Or. es

Poprawka 58
Inês Cristina Zuber
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Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 1 – ustęp 1 – tiret trzecie a (nowe)

Zalecenie Poprawka

- praca traktowana jako „równa” (w 
poszczególnych kategoriach zawodów); 

Or. pt

Poprawka 59
Britta Thomsen

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 1 – ustęp 1 – tiret trzecie a (nowe)

Zalecenie Poprawka

- praca o jednakowej wartości, której 
definicja umożliwi uwzględnienie 
właściwych czynników; 

Or. en

Poprawka 60
Britta Thomsen

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 1 – ustęp 1 – tiret trzecie b (nowe)

Zalecenie Poprawka

- pracodawca, zgodnie z którego definicją 
różne działy pod kierownictwem osoby 
odpowiedzialnej za wynagradzanie 
pracowników (i ewentualne różnice w 
wynagrodzeniach) uznaje się za 
podlegające temu samemu pracodawcy; 

Or. en
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Poprawka 61
Britta Thomsen

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 1 – ustęp 1 – tiret trzecie c (nowe)

Zalecenie Poprawka

- zawody i układy zbiorowe – należy 
wyjaśnić, że istnieje możliwość 
porównywania w sądzie prac związanych z 
różnymi układami zbiorowymi i różnymi 
zawodami, pod warunkiem że prace te 
można porównać jako mające jednakowy 
charakter lub jednakową wartość; 

Or. en

Poprawka 62
Inês Cristina Zuber

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 2 – ustęp 1

Zalecenie Poprawka

2.1. Brak informacji i wiedzy wśród 
pracodawców i zatrudnionych o 
istniejących lub ewentualnych różnicach w 
wynagrodzeniu w ramach ich 
przedsiębiorstwa, jak również ich 
ignorowanie, osłabia wdrożenie zasady 
wpisanej w Traktat i obowiązujące 
przepisy prawne.

Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć jest źródłem zysku dla 
pracodawców. Jednak opinia publiczna i 
sami pracownicy często nie są tego 
świadomi. Brak informacji o istniejących 
lub ewentualnych różnicach w 
wynagrodzeniu w ramach 
przedsiębiorstwa, jak również ignorowanie, 
osłabia wdrożenie zasady wpisanej w 
Traktat i obowiązujące przepisy prawne.

Or. pt

Poprawka 63
Iratxe García Pérez

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
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Zalecenie 2 – ustęp 2

Zalecenie Poprawka

2.2. Uznając fakt braku dokładnych, 
porównywalnych i spójnych danych 
statystycznych, dotyczących również 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć w przypadku pracy w niepełnym 
wymiarze godzin, oraz istniejące niższe 
stawki wynagrodzenia dla kobiet, 
zwłaszcza w zawodach tradycyjnie 
zdominowanych przez kobiety, państwa 
członkowskie powinny szczegółowo 
uwzględnić w swoich politykach 
społecznych różnicę w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn oraz traktować ją jako 
poważny problem. 

2.2. Uznając fakt braku dokładnych, 
porównywalnych i spójnych danych 
statystycznych, dotyczących również 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć w przypadku pracy w niepełnym 
wymiarze godzin i zróżnicowania 
emerytur ze względu na płeć, oraz 
istniejące niższe stawki wynagrodzenia dla 
kobiet, zwłaszcza w zawodach tradycyjnie 
zdominowanych przez kobiety, państwa 
członkowskie powinny szczegółowo 
uwzględnić w swoich politykach 
społecznych różnicę w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn oraz traktować ją jako 
poważny problem. 

Or. es

Poprawka 64
Marina Yannakoudakis

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 2 – ustęp 3

Zalecenie Poprawka

2.3. Z tego względu kluczowe znaczenie 
ma wprowadzenie w przedsiębiorstwach 
(np. w przedsiębiorstwach o przynajmniej 
100 zatrudnionych, z czego co najmniej 
10% stanowią kobiety) obowiązku 
systematycznego przeprowadzenia 
audytów wynagrodzeń, a także 
publikowania ich wyników w sposób 
dostępny dla ogółu. Obowiązek ten musi 
obejmować również informacje na temat 
świadczeń o charakterze niestałym, 
dodawanych do wynagrodzenia. 
Informacje te powinny być dostępne dla 
pracowników, związków zawodowych i 
właściwych organów (np. inspekcji pracy, 

skreślony
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organizacji zajmujących się 
równouprawnieniem).

Or. en

Poprawka 65
Britta Thomsen

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 2 – ustęp 3

Zalecenie Poprawka

2.3. Z tego względu kluczowe znaczenie 
ma wprowadzenie w przedsiębiorstwach 
(np. w przedsiębiorstwach o przynajmniej 
100 zatrudnionych, z czego co najmniej 
10% stanowią kobiety) obowiązku 
systematycznego przeprowadzenia 
audytów wynagrodzeń, a także 
publikowania ich wyników w sposób 
dostępny dla ogółu. Obowiązek ten musi 
obejmować również informacje na temat 
świadczeń o charakterze niestałym, 
dodawanych do wynagrodzenia. 
Informacje te powinny być dostępne dla 
pracowników, związków zawodowych i 
właściwych organów (np. inspekcji pracy, 
organizacji zajmujących się 
równouprawnieniem).

2.3. Z tego względu kluczowe znaczenie 
ma wprowadzenie w przedsiębiorstwach 
(np. w przedsiębiorstwach o przynajmniej 
30 zatrudnionych, z czego co najmniej 
10% stanowią pracownicy płci męskiej lub 
żeńskiej) obowiązku systematycznego 
przeprowadzenia audytów wynagrodzeń, a 
także publikowania ich wyników. 
Obowiązek ten musi obejmować również 
informacje na temat świadczeń o 
charakterze niestałym, dodawanych do 
wynagrodzenia.

Or. en

Poprawka 66
Andrea Češková

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 2 – ustęp 3

Zalecenie Poprawka

2.3. Z tego względu kluczowe znaczenie 
ma wprowadzenie w przedsiębiorstwach 
(np. w przedsiębiorstwach o przynajmniej 

2.3. Z tego względu kluczowe znaczenie 
ma umożliwienie systematycznego 
przeprowadzania w przedsiębiorstwach 
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100 zatrudnionych, z czego co najmniej 
10% stanowią kobiety) obowiązku 
systematycznego przeprowadzenia
audytów wynagrodzeń, a także 
publikowania ich wyników w sposób 
dostępny dla ogółu. Obowiązek ten musi 
obejmować również informacje na temat 
świadczeń o charakterze niestałym, 
dodawanych do wynagrodzenia. 
Informacje te powinny być dostępne dla 
pracowników, związków zawodowych i 
właściwych organów (np. inspekcji pracy,
organizacji zajmujących się 
równouprawnieniem).

(np. w przedsiębiorstwach o przynajmniej 
100 zatrudnionych, z czego co najmniej 
10% stanowią kobiety) dobrowolnych
audytów wynagrodzeń, a także 
publikowania ich wyników w sposób 
dostępny dla ogółu, z uwzględnieniem 
ochrony danych osobowych. Obowiązek 
ten może obejmować również informacje 
na temat świadczeń o charakterze 
niestałym, dodawanych do wynagrodzenia. 
Informacje te powinny być dostępne dla 
pracowników, związków zawodowych i 
właściwych organów (np. inspekcji pracy,
organizacji zajmujących się 
równouprawnieniem).

Or. en

Poprawka 67
Andrea Češková

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 2 – ustęp 4

Zalecenie Poprawka

2.4. Pracodawcy powinni udostępniać 
pracownikom oraz ich przedstawicielom te 
wyniki w formie statystyk płac z 
podziałem na płeć. Dane te powinno się 
opracowywać w każdym państwie 
członkowskim na poziomie branżowym i 
krajowym.

2.4. Pracodawcy powinni udostępniać 
pracownikom oraz ich przedstawicielom te 
wyniki w formie statystyk płac z 
podziałem na płeć, lecz z uwzględnieniem 
ochrony danych osobowych. Dane te 
powinno się opracowywać w każdym 
państwie członkowskim na poziomie 
branżowym i krajowym.

Or. en

Poprawka 68
Marina Yannakoudakis

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 2 – ustęp 5



PE483.791v01-00 38/51 AM\894584PL.doc

PL

Zalecenie Poprawka

2.5. Należy zobowiązać pracodawców do 
wdrażania polityki przejrzystości w 
odniesieniu do elementów składowych i 
struktury wynagrodzenia, z 
uwzględnieniem wynagrodzeń 
dodatkowych, premii i innych korzyści 
składających się na wynagrodzenie.

skreślony

Or. en

Poprawka 69
Siiri Oviir

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 2 – ustęp 5a (nowy)

Zalecenie Poprawka

2.5a. Wynagrodzenia wypłacane 
pracownikom organów krajowych lub 
lokalnych, w tym gratyfikacje, premie i 
inne korzyści składające się na 
wynagrodzenie, powinny być 
upubliczniane.

Or. et

Poprawka 70
Britta Thomsen

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 2 – ustęp 5a (nowy)

Zalecenie Poprawka

2.5.a. W przypadku gdy statystyki płac 
wykazują grupowe lub indywidualne 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, pracodawcy są zobowiązani do 
przeanalizowania tych różnic oraz do 
podjęcia działań w celu ich 
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wyeliminowania. 

Or. en

Poprawka 71
Andrea Češková

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 3 – ustęp 1

Zalecenie Poprawka

3.1. Pojęcie wartości pracy powinno 
opierać się na kwalifikacjach, 
umiejętnościach lub odpowiedzialności, z 
podkreśleniem jakości pracy w celu 
zapewnienia promowania równych szans 
kobiet i mężczyzn i nie powinno być 
nacechowane stereotypowym, 
niekorzystnym dla kobiet, podejściem 
podkreślającym, na przykład, raczej siłę 
fizyczną niż umiejętności interpersonalne 
lub odpowiedzialność. Dlatego też należy 
zapewnić kobietom możliwość korzystania 
z informacji, wsparcia i/lub szkoleń w 
trakcie negocjowania wynagrodzenia, 
klasyfikacji funkcji i widełek płacowych. 
Należy stworzyć możliwość domagania się 
od sektorów działalności i przedsiębiorstw 
dokonania oceny systemów klasyfikacji 
stanowisk pod kątem obowiązkowego 
uwzględniania problematyki płci oraz 
wprowadzenia niezbędnych korekt.

3.1. Pojęcie wartości pracy powinno 
opierać się na kwalifikacjach, 
umiejętnościach lub odpowiedzialności, z 
podkreśleniem jakości pracy w celu 
zapewnienia promowania równych szans 
kobiet i mężczyzn i nie powinno być 
nacechowane stereotypowym, 
niekorzystnym dla kobiet, podejściem 
podkreślającym, na przykład, raczej siłę 
fizyczną niż umiejętności interpersonalne 
lub odpowiedzialność. Dlatego też należy 
zapewnić kobietom możliwość korzystania 
z prawidłowych informacji na temat 
właściwych kategorii wynagrodzenia. 
Należy stworzyć możliwość domagania się 
od sektorów działalności i przedsiębiorstw 
dokonania oceny systemów klasyfikacji 
stanowisk pod kątem obowiązkowego 
uwzględniania problematyki płci oraz 
wprowadzenia niezbędnych korekt.

Or. en

Poprawka 72
Britta Thomsen

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 3 – ustęp 1
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Zalecenie Poprawka

3.1. Pojęcie wartości pracy powinno 
opierać się na kwalifikacjach, 
umiejętnościach lub odpowiedzialności, z 
podkreśleniem jakości pracy w celu 
zapewnienia promowania równych szans 
kobiet i mężczyzn i nie powinno być 
nacechowane stereotypowym, 
niekorzystnym dla kobiet, podejściem 
podkreślającym, na przykład, raczej siłę 
fizyczną niż umiejętności interpersonalne 
lub odpowiedzialność. Dlatego też należy 
zapewnić kobietom możliwość korzystania 
z informacji, wsparcia i/lub szkoleń w 
trakcie negocjowania wynagrodzenia, 
klasyfikacji funkcji i widełek płacowych.

3.1. Pojęcie wartości pracy powinno 
opierać się na kwalifikacjach, 
umiejętnościach oraz na
odpowiedzialności, z podkreśleniem 
jakości pracy w celu zapewnienia 
promowania równych szans kobiet i 
mężczyzn i nie powinno być nacechowane 
stereotypowym, niekorzystnym dla kobiet, 
podejściem podkreślającym, na przykład, 
raczej siłę fizyczną niż umiejętności 
interpersonalne lub odpowiedzialność. 
Dlatego też należy zapewnić kobietom 
możliwość korzystania z informacji, 
wsparcia i/lub szkoleń w trakcie
negocjowania wynagrodzenia, klasyfikacji 
funkcji i widełek płacowych.

Or. en

Poprawka 73
Britta Thomsen

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 3 – ustęp 1a (nowy)

Zalecenie Poprawka

3.1.a. Praktyka oceniania pracy lub 
tworzenia systemów klasyfikacji funkcji 
powinna obejmować niedyskryminacyjne 
użycie pojęcia wartości, co powinno 
zapewnić, że praca obejmująca 
odpowiedzialność za człowieka powinna 
być traktowane jako mająca taką samą 
wartość, co praca obejmująca 
odpowiedzialność za zasoby materialne 
lub finansowe.

Or. en
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Poprawka 74
Marina Yannakoudakis

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 3 – ustęp 2

Zalecenie Poprawka

3.2. Inicjatywa Komisji powinna zachęcać 
państwa członkowskie do wprowadzenia 
klasyfikacji stanowisk zgodnych z zasadą 
równości kobiet i mężczyzn, 
umożliwiających zarówno pracodawcom 
jak i pracownikom wykrywanie 
przypadków ewentualnego 
dyskryminowania w zakresie 
wynagrodzenia w oparciu o wypaczoną 
definicję skali płacy.
Ważne pozostaje poszanowanie prawa 
krajowego i tradycji dotyczących ich 
systemów stosunków pracy. Takie 
elementy oceny pracy i klasyfikacji 
funkcji powinny być również przejrzyste i 
udostępnione wszystkim zainteresowanym 
stronom, a także inspektorom pracy i 
organom zajmującym się problematyką 
równości.

3.2. Inicjatywa Komisji powinna zachęcać 
państwa członkowskie do wprowadzenia 
klasyfikacji stanowisk zgodnych z zasadą 
równości kobiet i mężczyzn, 
umożliwiających zarówno pracodawcom 
jak i pracownikom wykrywanie 
przypadków ewentualnego 
dyskryminowania w zakresie 
wynagrodzenia w oparciu o wypaczoną 
definicję skali płacy.
Ważne pozostaje poszanowanie prawa 
krajowego i tradycji dotyczących ich 
systemów stosunków pracy.

Or. en

Poprawka 75
Britta Thomsen

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 3 – ustęp 2

Zalecenie Poprawka

3.2. Inicjatywa Komisji powinna zachęcać 
państwa członkowskie do wprowadzenia 
klasyfikacji stanowisk zgodnych z zasadą 
równości kobiet i mężczyzn, 
umożliwiających zarówno pracodawcom 
jak i pracownikom wykrywanie 
przypadków ewentualnego 
dyskryminowania w zakresie 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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wynagrodzenia w oparciu o wypaczoną 
definicję skali płacy. Ważne pozostaje 
poszanowanie prawa krajowego i tradycji 
dotyczących ich systemów stosunków 
pracy. Takie elementy oceny pracy i 
klasyfikacji funkcji powinny być również 
przejrzyste i udostępnione wszystkim 
zainteresowanym stronom, a także 
inspektorom pracy i organom zajmującym 
się problematyką równości. 

Or. en

Poprawka 76
Britta Thomsen

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 3 – ustęp 4

Zalecenie Poprawka

3.4. Niedyskryminacyjna ocena 
pracownika powinna opierać się na 
systemach klasyfikacji zawodów i 
organizacji pracy, doświadczeniu 
zawodowym i wydajności, ocenianych 
zwłaszcza pod kątem jakości, na podstawie 
których opracowane zostaną dane i skale 
ocen, które służyć będą do określenia 
wynagrodzenia, oczywiście przy 
należytym uwzględnieniu zasady 
przejrzystości i porównywalności.

3.4. Niedyskryminacyjna ocena 
pracownika powinna opierać się na 
systemach klasyfikacji zawodów i 
organizacji pracy, doświadczeniu 
zawodowym i wydajności, ocenianych 
zwłaszcza pod kątem jakości, na przykład 
edukacji i innych kwalifikacji, wymogów 
psychicznych i fizycznych, 
odpowiedzialności za człowieka i zasoby 
materialne, na podstawie których 
opracowane zostaną dane i skale ocen, 
które służyć będą do określenia 
wynagrodzenia, oczywiście przy 
należytym uwzględnieniu zasady 
przejrzystości i porównywalności.

Or. en

Poprawka 77
Marina Yannakoudakis

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 4
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Zalecenie Poprawka

Organy ds. promowania i monitorowania 
równości powinny odgrywać większą rolę 
w niwelowaniu różnic w wynagrodzeniu 
kobiet i mężczyzn. Organy te powinny być 
upoważnione do monitorowania,
raportowania oraz, gdzie to możliwe, 
egzekwowania w skuteczniejszy i bardziej 
niezależny sposób prawodawstwa w 
dziedzinie równości płci, a także powinny 
dysponować odpowiednimi środkami 
finansowymi. Należy dokonać przeglądu 
art. 20 dyrektywy 2006/54/WE w celu 
wzmocnienia roli tych organów, 
umożliwiając im:
- wspieranie i doradzanie ofiarom 
dyskryminacji płacowej;
- udostępnianie niezależnych sondaży na 
temat różnicy w wynagrodzeniach;
- publikowanie niezależnych sprawozdań i 
wydawanie zaleceń na temat wszystkich 
problemów związanych z dyskryminacją 
(bezpośrednią i pośrednią) w zakresie 
wynagrodzenia;
- korzystanie z umocowania prawnego w 
celu wszczynania własnego postępowania 
wyjaśniającego;
- korzystanie z umocowania prawnego w 
celu nakładania sankcji w przypadkach 
naruszeń zasady równej płacy za 
jednakową pracę i/lub wnoszenia do sądu 
powództwa w sprawach dotyczących 
dyskryminacji płacowej;
- zapewnianie specjalnych szkoleń 
partnerom społecznym oraz prawnikom, 
sędziom i rzecznikom praw obywatelskich, 
w oparciu o zestaw instrumentów 
analitycznych i ukierunkowanych środków 
wykorzystywanych w czasie sporządzania 
umów lub podczas weryfikacji czy 
wdrażane są zasady i polityka nakierowane 
na eliminowanie nierówności w 
wynagrodzeniu, a także zapewnianie 
pracodawcom kursów i materiałów 
szkoleniowych dotyczących 
niedyskryminacyjnej oceny pracy.

Organy ds. promowania i monitorowania 
równości powinny odgrywać większą rolę 
w niwelowaniu różnic w wynagrodzeniu 
kobiet i mężczyzn. Organy te powinny być 
upoważnione do monitorowania oraz
raportowania. Należy dokonać przeglądu 
art. 20 dyrektywy 2006/54/WE w celu 
wzmocnienia roli tych organów, 
umożliwiając im:
- wspieranie i doradzanie ofiarom 
dyskryminacji płacowej;
- udostępnianie niezależnych sondaży na 
temat różnicy w wynagrodzeniach;
- publikowanie niezależnych sprawozdań i 
wydawanie zaleceń na temat wszystkich 
problemów związanych z dyskryminacją 
(bezpośrednią i pośrednią) w zakresie 
wynagrodzenia;
- zapewnianie specjalnych szkoleń 
partnerom społecznym oraz prawnikom, 
sędziom i rzecznikom praw obywatelskich, 
w oparciu o zestaw instrumentów 
analitycznych wykorzystywanych w czasie 
sporządzania umów lub podczas 
weryfikacji czy wdrażane są zasady i 
polityka nakierowane na eliminowanie 
nierówności w wynagrodzeniu, a także 
zapewnianie pracodawcom kursów i 
materiałów szkoleniowych dotyczących 
niedyskryminacyjnej oceny pracy.
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Or. en

Poprawka 78
Franziska Katharina Brantner

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 4 – ustęp 1 – tiret piąte a (nowe)

Zalecenie Poprawka

- korzystanie z umocowania prawnego w 
celu przeprowadzenia powództwa 
zbiorowego, w tym działań grupowych 
(skargi w imieniu członków grupy), 
zbiorowych spraw sądowych (wiele 
wniosków) i pozwów zbiorowych (skargi w 
imieniu niezdefiniowanej grupy); 

Or. en

Poprawka 79
Marina Yannakoudakis

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 5 – ustęp 2

Zalecenie Poprawka

Należy wzmocnić odpowiedzialność 
związków zawodowych, a kadra
kierownicza mogłaby również odgrywać 
ważną rolę nie tylko w zakresie 
zapewniania równości wynagrodzeń, ale 
także pod względem tworzenia klimatu 
sprzyjającego równemu podziałowi 
obowiązków w zakresie opieki i rozwojowi 
kariery zarówno pracowników płci 
męskiej, jak i żeńskiej.

Kadra kierownicza może również 
odgrywać ważną rolę nie tylko w zakresie 
zapewniania równości wynagrodzeń, ale 
także pod względem tworzenia klimatu 
sprzyjającego równemu podziałowi 
obowiązków w zakresie opieki i rozwojowi 
kariery zarówno pracowników płci 
męskiej, jak i żeńskiej.

Or. en
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Poprawka 80
Britta Thomsen

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 5 – ustęp 3a (nowy)

Zalecenie Poprawka

Proponujemy, aby na potrzeby 
promowania równości wynagrodzeń za 
pracę tej samej wartości Komisja 
opracowała odpowiedni praktyczny 
podręcznik, którym kierowałyby się 
przedsiębiorstwa i państwa członkowskie 
w ramach dialogu społecznego. 
Przewodnik ten powinien zawierać 
wskazówki i kryteria przydatne w ocenie 
wartości pracy oraz w porównywaniu 
prac. Powinien on również zawierać 
propozycje dotyczące ewentualnych metod 
oceny pracy.

Or. en

Poprawka 81
Marina Yannakoudakis

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 6 – ustęp 1 – tiret drugie

Zalecenie Poprawka

- specjalne polityki umożliwiające 
pogodzenie życia zawodowego z życiem 
rodzinnym i osobistym, uwzględniające 
opiekę nad dzieckiem i inne usługi 
opiekuńcze, elastyczną organizację pracy i 
godzin pracy oraz urlop macierzyński, 
ojcowski, rodzicielski i rodzinny,

- specjalne polityki umożliwiające 
pogodzenie życia zawodowego z życiem 
rodzinnym i osobistym, uwzględniające 
opiekę nad dzieckiem i inne usługi 
opiekuńcze, elastyczną organizację pracy i 
godzin pracy oraz przystępny, uzasadniony 
i zrównoważony urlop macierzyński, 
ojcowski, rodzicielski i rodzinny,

Or. en

Poprawka 82
Iratxe García Pérez
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Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 6 – ustęp 1 – tiret drugie

Zalecenie Poprawka

- specjalne polityki umożliwiające 
pogodzenie życia zawodowego z życiem 
rodzinnym i osobistym, uwzględniające 
opiekę nad dzieckiem i inne usługi 
opiekuńcze, elastyczną organizację pracy i 
godzin pracy oraz urlop macierzyński, 
ojcowski, rodzicielski i rodzinny, 

- specjalne polityki umożliwiające 
pogodzenie życia zawodowego z życiem 
rodzinnym i osobistym, uwzględniające 
wysokiej jakości, przystępną cenowo 
opiekę nad dzieckiem oraz opiekę nad 
innymi osobami pozostającymi na 
utrzymaniu i inne usługi opiekuńcze, 
elastyczną organizację pracy i godzin pracy 
oraz urlop macierzyński, ojcowski, 
rodzicielski i rodzinny,

Or. es

Poprawka 83
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková 

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 6 – ustęp 1 – tiret trzecie

Zalecenie Poprawka

- konkretne i pozytywne działania (zgodnie 
z art. 157 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej) na rzecz zniesienia 
różnic w wynagrodzeniach i segregacji, 
realizowane przez partnerów społecznych i 
organy ds. równości, na różnych 
poziomach umów i szczeblach 
sektorowych, takie jak: promowanie 
porozumień w zakresie wynagrodzeń 
mających na celu niwelowanie różnic w 
wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, badania 
na temat równego traktowania w zakresie 
płac, ustanowienie celów ilościowych i 
jakościowych oraz analizy porównawczej, 
a także wspieranie wymiany najlepszych 
praktyk.

- konkretne działania (zgodnie z art. 157 
ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej) na rzecz zniesienia różnic w 
wynagrodzeniach i segregacji, realizowane 
przez partnerów społecznych i organy ds. 
równości, na różnych poziomach umów i 
szczeblach sektorowych, takie jak: 
promowanie porozumień w zakresie 
wynagrodzeń mających na celu 
niwelowanie różnic w wynagrodzeniu 
kobiet i mężczyzn, badania na temat 
równego traktowania w zakresie 
wynagrodzenia za taką samą pracę, 
ustanowienie celów ilościowych i 
jakościowych oraz analizy porównawczej, 
a także wspieranie wymiany najlepszych 
praktyk.

Or. en
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Poprawka 84
Andrea Češková

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 6 – ustęp 1 – tiret czwarte

Zalecenie Poprawka

- włączenie do umów publicznych klauzuli 
dotyczącej poszanowania równości płci i 
równości wynagrodzeń.

- włączenie do umów publicznych klauzuli 
dotyczącej poszanowania równości płci i 
równości wynagrodzeń za taką samą 
pracę.

Or. en

Poprawka 85
Iratxe García Pérez

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 7 – ustęp 1 – tiret czwarte a (nowe)

Zalecenie Poprawka

- sformułowanie specjalnych wytycznych 
dotyczących monitorowania różnic w 
wynagrodzeniu w kontekście rokowania 
zbiorowego oraz udostępnienie ich na 
stronie internetowej z tłumaczeniem na 
różne języki w celu zapewnienia 
powszechnej dostępności.

Or. es

Poprawka 86
Marina Yannakoudakis

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 8

Zalecenie Poprawka

8.1. Z różnych przyczyn prawodawstwo w 
tym obszarze jest ewidentnie mniej 

Warto przypomnieć, że na mocy 
dyrektywy 2006/54/WE państwa 
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skuteczne, a zatem mając na uwadze fakt, 
że
sama legislacja nie rozwiąże całego 
problemu, Komisja i 
państwa członkowskie powinny wzmocnić 
istniejące przepisy prawne poprzez 
wprowadzenie do nich odpowiednich 
rodzajów sankcji, które są skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.
8.2. Ważne jest, by państwa członkowskie 
podejmowały kroki niezbędne do 
zapewnienia, że
naruszenie zasady równego 
wynagradzania za pracę o jednakowej 
wartości podlega odpowiednim 
sankcjom zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi.
8.3. Warto przypomnieć, że na mocy 
dyrektywy 2006/54/WE państwa 
członkowskie już są zobowiązane do 
zapewnienia zadośćuczynienia lub 
odszkodowania (art. 18), a także do 
stosowania sankcji (art. 25). Przepisy te 
jednak nie wystarczają, aby uniknąć 
naruszenia zasady równości wynagrodzeń. 
Dlatego proponuje się przeprowadzenie 
analizy wykonalności, skuteczności i 
oddziaływania nałożenia ewentualnych 
kar, takich jak: - sankcje obejmujące 
wypłatę odszkodowania osobie 
pokrzywdzonej; - kary administracyjne 
nakładane przez inspektoraty pracy lub 
właściwe organy zajmujące się 
równouprawnieniem (np. jeśli 
powiadomienie nie doszło do skutku bądź 
nie wprowadzono obowiązku 
powiadomienia lub w przypadku 
niedostępności analizy i oceny statystyk 
płac z podziałem na płeć (zgodnie z 
zaleceniem 2)); - wykluczenie z 
korzystania ze środków pomocy 
publicznej, dotacji (w tym ze środków UE, 
którymi gospodarują państwa 
członkowskie) oraz uczestnictwa w 
procedurach udzielania zamówień 
publicznych, jak przewidziano to już w 
dyrektywach
2004/17/WE i 2004/18/WE dotyczących 

członkowskie już są zobowiązane do 
zapewnienia zadośćuczynienia lub 
odszkodowania (art. 18), a także do 
stosowania sankcji (art. 25).
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procedury udzielania zamówień 
publicznych.

Or. en

Poprawka 87
Inês Cristina Zuber

Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 8 – ustęp 2a (nowy)

Zalecenie Poprawka

8.2a. Pomimo obowiązujących przepisów 
prawnych kontrolowanie i 
sankcjonowanie często jest dalekie od 
zgodności z zasadą równego 
wynagrodzenia. Kwestie te należy 
potraktować priorytetowo, natomiast 
agencjom i organom za nie 
odpowiedzialnym należy zapewnić 
niezbędne środki techniczne i finansowe.

Or. pt
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Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 8 – ustęp 3 – tiret trzecie

Zalecenie Poprawka

- wykluczenie z korzystania ze środków 
pomocy publicznej, dotacji (w tym ze 
środków UE, którymi gospodarują 
państwa członkowskie) oraz uczestnictwa 
w procedurach udzielania zamówień 
publicznych, jak przewidziano to już w 
dyrektywach 2004/17/WE1 i 2004/18/WE2

dotyczących procedury przetargowej. 

skreślone
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1 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1.
2 Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114.
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Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 8 – ustęp 3 – tiret trzecie a (nowe)

Zalecenie Poprawka

- identyfikacja sprawców wykroczenia, 
która powinna mieć charakter publiczny;

Or. en
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Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 8 – ustęp 3 – tiret trzecie a (nowe)

Zalecenie Poprawka

- identyfikacja sprawców wykroczenia, 
która powinna mieć charakter publiczny;

Or. es
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Załącznik do wstępnego projektu rezolucji
Zalecenie 9 – ustęp 1
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Zalecenie Poprawka

9.1. Jednym z obszarów wymagających 
pilnego działania jest kwestia niższych 
płac, związana najwyraźniej z pracą w 
niepełnym wymiarze godzin. Sprawa ta 
wymaga dokonania oceny i 
prawdopodobnie przeglądu dyrektywy 
97/81/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. 
dotyczącej Porozumienia ramowego 
dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze 
godzin zawartego przez Europejską Unię 
Konfederacji Przemysłowych i 
Pracodawców (UNICE), Europejskie 
Centrum Przedsiębiorstw Publicznych 
(CEEP) oraz Europejską Konfederację 
Związków Zawodowych (ETUC) –
załącznik: Porozumienie ramowe w 
sprawie pracy w niepełnym wymiarze 
godzin, przewidujące równe traktowanie 
pracowników zatrudnionych w pełnym 
wymiarze godzin i tych zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze godzin, jak i bardziej 
ukierunkowanych oraz skuteczniejszych 
środków w ramach zbiorowych układów 
pracy.

skreślony
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