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Poprawka 1
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że należy podjąć 
większe starania, by osiągnąć określony w 
strategii „UE 2020” cel zwiększenia 
udziału kobiet na rynku pracy do 75%, 
ponieważ uwolniłoby to znaczny potencjał 
niewykorzystanego talentu, zwłaszcza w 
dziedzinie nauki i technologii, a także 
przyczyniłoby się do efektywności 
ekonomicznej i zwiększenia 
produktywności;

A. mając na uwadze, że należy podjąć 
większe starania, by zachęcać większą 
liczbę kobiet do aktywności na rynku 
pracy, ponieważ uwolniłoby to znaczny 
potencjał niewykorzystanego talentu, 
zwłaszcza w dziedzinie nauki i technologii, 
a także przyczyniłoby się do efektywności 
ekonomicznej i zwiększenia 
produktywności;

Or. en

Poprawka 2
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że należy podjąć 
większe starania, by osiągnąć określony w 
strategii „UE 2020” cel zwiększenia 
udziału kobiet na rynku pracy do 75%, 
ponieważ uwolniłoby to znaczny potencjał 
niewykorzystanego talentu, zwłaszcza w 
dziedzinie nauki i technologii, a także 
przyczyniłoby się do efektywności 
ekonomicznej i zwiększenia 
produktywności;

A. mając na uwadze, że w dobie kryzysu 
gospodarczego umacnianie pozycji kobiet 
na rynku pracy oraz ich ekonomicznej 
niezależności jest nie tylko obowiązkiem 
moralnym, ale także gospodarczą 
koniecznością; mając również na uwadze, 
że należy podjąć większe starania, by 
osiągnąć określony w strategii „UE 2020” 
główny cel zwiększenia udziału kobiet na 
rynku pracy do 75%, ponieważ uwolniłoby 
to znaczny potencjał niewykorzystanego 
talentu, zwłaszcza w dziedzinie nauki i 
technologii, a także przyczyniłoby się do 
efektywności ekonomicznej i zwiększenia 
produktywności;
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Or. en

Poprawka 3
Mojca Kleva

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że należy podjąć 
większe starania, by osiągnąć określony w 
strategii „UE 2020” cel zwiększenia 
udziału kobiet na rynku pracy do 75%, 
ponieważ uwolniłoby to znaczny potencjał 
niewykorzystanego talentu, zwłaszcza w 
dziedzinie nauki i technologii, a także 
przyczyniłoby się do efektywności 
ekonomicznej i zwiększenia 
produktywności;

A. mając na uwadze, że należy podjąć 
większe starania, by zlikwidować 
przeszkody uniemożliwiające równy udział 
mężczyzn i kobiet na rynku pracy, tak by 
osiągnąć określony w strategii „UE 2020” 
cel zwiększenia udziału kobiet na rynku 
pracy do 75%, ponieważ uwolniłoby to 
znaczny potencjał niewykorzystanego 
talentu, zwłaszcza w dziedzinie nauki i 
technologii, a także przyczyniłoby się do 
efektywności ekonomicznej i zwiększenia 
produktywności;

Or. en

Poprawka 4
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że należy podjąć 
większe starania, by osiągnąć określony w 
strategii „UE 2020” cel zwiększenia 
udziału kobiet na rynku pracy do 75%, 
ponieważ uwolniłoby to znaczny potencjał 
niewykorzystanego talentu, zwłaszcza w 
dziedzinie nauki i technologii, a także 
przyczyniłoby się do efektywności 
ekonomicznej i zwiększenia 
produktywności;

A. mając na uwadze, że należy podjąć 
większe starania, by osiągnąć określone w 
strategii „UE 2020” cele zwiększenia 
udziału kobiet na rynku pracy do 75%, 
ponieważ uwolniłoby to znaczny potencjał 
niewykorzystanego talentu, zwłaszcza w 
dziedzinie nauki i technologii, a także 
przyczyniłoby się do efektywności 
ekonomicznej i zwiększenia 
produktywności, a także poprawić sytuację 
co najmniej 20 mln osób cierpiących z 
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powodu ubóstwa i wykluczenia 
społecznego lub nimi zagrożonych, ze 
szczególnym uwzględnieniem specyficznej 
sytuacji kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 5
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że należy podjąć 
większe starania, by osiągnąć określony w 
strategii „UE 2020” cel zwiększenia 
udziału kobiet na rynku pracy do 75%, 
ponieważ uwolniłoby to znaczny potencjał 
niewykorzystanego talentu, zwłaszcza w 
dziedzinie nauki i technologii, a także 
przyczyniłoby się do efektywności 
ekonomicznej i zwiększenia 
produktywności;

A. mając na uwadze, że należy podjąć 
większe starania, by osiągnąć określony w 
strategii „UE 2020” cel zwiększenia 
zdolności do pracy zarówno mężczyzn, jak 
i kobiet (w wieku 20-64 lat) do 75%, 
ponieważ: a) uwolniłoby to znaczny 
potencjał niewykorzystanego talentu, 
zwłaszcza w dziedzinie nauki i technologii, 
b) zapobiegłoby to wykluczeniu 
społecznemu kobiet, a także c) 
przyczyniłoby się do efektywności 
ekonomicznej, zwiększenia 
produktywności i wyższej podstawy 
opodatkowania w razie zmniejszenia 
zróżnicowania wynagrodzeń ze względu 
na płeć;

Or. en

Poprawka 6
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że przyszła 
konkurencyjność gospodarcza Europy i 
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jej dobra koniunktura zależy bezwzględnie 
od jej zdolności do pełnego wykorzystania 
zasobów siły roboczej, w tym
zwiększonego udziału kobiet na rynku 
pracy i lepszego dostępu do wysoko 
wykwalifikowanych miejsc pracy; mając 
na uwadze, że jednym z priorytetów 
strategii „Europa 2020” jest dążenie do 
aktywizacji zawodowej kobiet w celu 
podwyższenia poziomu zatrudnienia 
kobiet do 75% do 2020 r.; mając na 
uwadze, że stosunkowo więcej kobiet niż 
mężczyzn pracuje w niepełnym wymiarze 
godzin lub w oparciu o umowy 
tymczasowe, w związku z czym łatwiej je 
zwolnić w czasach kryzysu, oraz że istnieje 
ryzyko, że obecna recesja opóźni postępy 
w zakresie równości płci lub nawet je 
cofnie;

Or. en

Poprawka 7
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że kryzys bankowy 
poważnie ograniczył dostęp do kapitału, a 
problem ten prawdopodobnie dotknie 
nieproporcjonalnie kobiety prowadzące 
działalność gospodarczą, ponieważ 
kobiety coraz częściej pracują na własny 
rachunek, aby lepiej pogodzić życie 
zawodowe z rodzinnym;

Or. en

Poprawka 8
Mojca Kleva
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Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ponawia apel do państw członkowskich 
o włączanie kwestii równouprawnienia 
w europejski okres oceny poprzez 
uwzględnianie potrzeb i sytuacji kobiet 
przy wdrażaniu wytycznych politycznych 
określanych w ramach rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego; pochwala te 
państwa członkowskie, które uwzględniają 
aspekt płci w krajowych programach 
reform (KPR), ale ubolewa nad faktem, że 
wiele państw członkowskich całkowicie 
pominęło kwestie płci;

1. ponawia apel do państw członkowskich 
o włączanie kwestii równouprawnienia 
w europejski okres oceny, a także o 
położenie większego nacisku na szkolenia 
w ramach polityki zatrudnienia, poprzez 
uwzględnianie potrzeb i sytuacji kobiet 
przy wdrażaniu wytycznych politycznych 
określanych w ramach rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego; pochwala te 
państwa członkowskie, które uwzględniają 
aspekt płci w krajowych programach 
reform (KPR), ale ubolewa nad faktem, że 
wiele państw członkowskich całkowicie 
pominęło kwestie płci;

Or. en

Poprawka 9
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ponawia apel do państw członkowskich 
o włączanie kwestii równouprawnienia 
w europejski okres oceny poprzez 
uwzględnianie potrzeb i sytuacji kobiet 
przy wdrażaniu wytycznych politycznych 
określanych w ramach rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego; pochwala te 
państwa członkowskie, które uwzględniają 
aspekt płci w krajowych programach 
reform (KPR), ale ubolewa nad faktem, że 
wiele państw członkowskich całkowicie 
pominęło kwestie płci;

1. ponawia apel do państw członkowskich 
o włączanie kwestii równouprawnienia 
w europejski okres oceny poprzez 
uwzględnianie potrzeb i sytuacji kobiet 
przy wdrażaniu wytycznych politycznych 
określanych w ramach rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego; pochwala te 
państwa członkowskie, które uwzględniają 
aspekt płci w krajowych programach 
reform (KPR), ale ubolewa nad faktem, że 
wiele państw członkowskich całkowicie 
pominęło kwestie płci; wzywa Komisję do 
zaproponowania państwom członkowskim 
jednakowego formatu i kryteriów 
włączania perspektywy równości płci do 
krajowych programów reform;
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Or. en

Poprawka 10
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do dokonywania 
systematycznej oceny wpływu krajowych 
programów reform oraz krajowych 
programów stabilności i konwergencji na 
równouprawnienie płci, sytuację kobiet na 
rynku pracy i ubóstwo wśród kobiet;

Or. en

Poprawka 11
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie do 
określenia w swoich KPR konkretnych 
celów ilościowych zgodnych ze 
statystykami zatrudnienia kobiet, lecz 
także do przyjęcia szczególnych środków 
skierowanych do grup kobiet w trudniej 
sytuacji (np. kobiet młodych, migrantek, 
niepełnosprawnych czy samotnych 
matek);

Or. en

Poprawka 12
Mojca Kleva
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Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie do 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci w celu analizowania nie tylko 
programów, które są szczególnie 
skierowane do kobiet, ale również do 
przeanalizowania wszystkich rządowych 
programów i strategii politycznych, ich 
wpływu na przyznawanie środków oraz 
ich wkładu w równość mężczyzn i kobiet;

Or. en

Poprawka 13
Mojca Kleva

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla konieczność zapewnienia 
stałego finansowania programów 
promujących równouprawnienie płci i 
walkę ze wszystkimi rodzajami przemocy 
wobec kobiet, dzieci i młodzieży, tak by 
zwalczać głęboko zakorzenione w naszym 
społeczeństwie stereotypy;

Or. en

Poprawka 14
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję do dokonywania oceny 
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wpływu programów dostosowania 
gospodarczego państw członkowskich 
otrzymujących pomoc finansową na 
równouprawnienie płci, sytuację kobiet na 
rynku pracy i ubóstwo wśród kobiet;

Or. en

Poprawka 15
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do dodania
wskaźników uwzględniających płeć, aby 
umożliwić monitorowanie postępów w 
kierunku realizacji celów strategii „UE 
2020” oraz do rozbicia na płeć – w jak 
największym możliwym stopniu – celów i 
wskaźników „UE 2020”;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie
do oceny wpływu aspektu płci na kryzys 
gospodarczy i finansowy poprzez 
przeprowadzanie ocen wpływu w aspekcie 
płci oraz późniejsze sporządzanie budżetu 
z uwzględnieniem aspektu płci; wzywa 
Komisję do zastosowania wskaźników 
uwzględniających płeć podczas 
monitorowania postępów w kierunku 
realizacji celów strategii „UE 2020” oraz 
do rozbicia na płeć – w jak największym 
możliwym stopniu – celów i wskaźników
„UE 2020”;

Or. en

Poprawka 16
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do dodania wskaźników 
uwzględniających płeć, aby umożliwić 
monitorowanie postępów w kierunku 
realizacji celów strategii „UE 2020” oraz 

2. wzywa Komisję do dodania wskaźników 
uwzględniających płeć, aby umożliwić 
monitorowanie postępów w kierunku 
realizacji celów strategii „UE 2020” oraz 
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do rozbicia na płeć – w jak największym 
możliwym stopniu – celów i wskaźników 
„UE 2020”;

do rozbicia na płeć – w jak największym 
możliwym stopniu – celów i wskaźników 
„UE 2020”; wzywa Komisję do śledzenia 
zaleceń badania departamentu 
tematycznego Parlamentu „”;

Or. en

Poprawka 17
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa Komisję do dodania wskaźników 
uwzględniających płeć, aby umożliwić 
monitorowanie postępów w kierunku 
realizacji celów strategii „UE 2020” oraz
do rozbicia na płeć – w jak największym 
możliwym stopniu – celów i wskaźników
„UE 2020”;

2. wzywa Komisję do dodania wskaźników 
uwzględniających płeć; do umożliwienia 
monitorowania postępów w kierunku 
realizacji celów strategii „UE 2020”; do 
rozbicia na płeć – w jak największym 
możliwym stopniu – celów i wskaźników
„UE 2020”; a także do dokonania oceny 
wpływu środków oszczędnościowych na 
równość płci, ubóstwo kobiet i zdolność do 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 18
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do aktywnego 
promowania konsultacji z organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie 
równości płci przed opracowaniem 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego i 
przed skierowaniem do państw 
członkowskich zaleceń dla poszczególnych 
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krajów;

Or. en

Poprawka 19
Marina Yannakoudakis

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć wciąż 
stanowi w UE problem i wpływa również 
na poziom emerytur, jakie później 
otrzymują kobiety; wzywa zatem państwa 
członkowskie do ustalenia celów 
jakościowych w KPR dotyczących 
likwidacji zróżnicowania wynagrodzeń ze 
względu na płeć;

3. przypomina, że zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć wciąż 
stanowi w UE problem i wpływa również 
na poziom emerytur, jakie później 
otrzymują kobiety;

Or. en

Poprawka 20
Mojca Kleva

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć wciąż 
stanowi w UE problem i wpływa również 
na poziom emerytur, jakie później 
otrzymują kobiety; wzywa zatem państwa 
członkowskie do ustalenia celów 
jakościowych w KPR dotyczących 
likwidacji zróżnicowania wynagrodzeń ze 
względu na płeć;

3. przypomina, że zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć wciąż 
stanowi w UE problem i wpływa również 
na poziom emerytur, jakie później 
otrzymują kobiety, co może w rezultacie 
sprawić, że kobiety znajdą się poniżej 
granicy ubóstwa; wzywa zatem państwa 
członkowskie do ustalenia celów 
jakościowych w KPR dotyczących 
likwidacji zróżnicowania wynagrodzeń ze 
względu na płeć;
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Or. en

Poprawka 21
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć wciąż 
stanowi w UE problem i wpływa również 
na poziom emerytur, jakie później 
otrzymują kobiety; wzywa zatem państwa 
członkowskie do ustalenia celów 
jakościowych w KPR dotyczących 
likwidacji zróżnicowania wynagrodzeń ze 
względu na płeć;

3. przypomina, że zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć wciąż 
stanowi w UE problem i wpływa również 
na poziom emerytur, jakie później 
otrzymują kobiety; wzywa zatem państwa 
członkowskie do ustalenia celów 
jakościowych w KPR dotyczących 
likwidacji zróżnicowania wynagrodzeń ze 
względu na płeć, ograniczając w ten 
sposób niesprawiedliwe traktowanie 
kobiet na emeryturze i narażenie na 
ubóstwo wśród kobiet w podeszłym wieku;

Or. en

Poprawka 22
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że konsolidacja fiskalna 
nieuwzględniająca równości płci może 
doprowadzić do nasilenia segregacji 
płciowej na rynku pracy, coraz częstszej 
pracy kobiet w niepewnych warunkach, 
zwiększenia zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć i 
feminizacji ubóstwa oraz utrudnienia 
godzenia obowiązków opiekuńczych z 
pracą;
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Or. en

Poprawka 23
Joanna Senyszyn

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że większość stanowisk w 
niepełnym wymiarze godzin zajmują 
kobiety, co – jeżeli nie wynika z wyboru –
ogranicza ich niezależność ekonomiczną i 
ma zdecydowanie negatywny wpływ na 
kobiety w trudnej sytuacji, takie jak matki 
samotnie wychowujące dzieci; wzywa 
zatem Komisję i państwa członkowskie do 
monitorowania zatrudnienia kobiet 
zarówno pod względem ilości, jak i 
jakości, tzn. w oparciu o liczbę godzin
przepracowywanych tygodniowo, rodzaj 
umowy i tym samym ich zdolności do 
zapewnienia sobie niezależności 
finansowej; wzywa państwa członkowskie 
do silnego zaakcentowania problematyki 
płci w ramach każdego środka i działania, 
które mają na celu promowanie 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia;

4. przypomina, że większość stanowisk w 
niepełnym wymiarze godzin zajmują 
kobiety, co – jeżeli nie wynika z wyboru –
ogranicza ich niezależność ekonomiczną i 
ma zdecydowanie negatywny wpływ na 
kobiety w trudnej sytuacji, takie jak matki 
samotnie wychowujące dzieci; wzywa 
zatem Komisję i państwa członkowskie do 
monitorowania zatrudnienia kobiet 
zarówno pod względem ilości, jak i 
jakości, tzn. w oparciu o liczbę godzin 
przepracowywanych tygodniowo, rodzaj 
umowy i tym samym ich zdolności do 
zapewnienia sobie niezależności 
finansowej; wzywa państwa członkowskie 
do przyjęcia środków przyjaznych 
rodzinie, takich jak elastyczne godziny 
pracy i praca zdalna oraz do rozszerzania 
oferty przystępnych placówek opieki nad 
dziećmi i dostępnych świetlic; wzywa 
państwa członkowskie do silnego 
zaakcentowania problematyki płci w 
ramach każdego środka i działania, które 
mają na celu promowanie 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia;

Or. en

Poprawka 24
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że większość stanowisk w 
niepełnym wymiarze godzin zajmują 
kobiety, co – jeżeli nie wynika z wyboru –
ogranicza ich niezależność ekonomiczną i 
ma zdecydowanie negatywny wpływ na 
kobiety w trudnej sytuacji, takie jak matki 
samotnie wychowujące dzieci; wzywa 
zatem Komisję i państwa członkowskie do 
monitorowania zatrudnienia kobiet 
zarówno pod względem ilości, jak i 
jakości, tzn. w oparciu o liczbę godzin 
przepracowywanych tygodniowo, rodzaj 
umowy i tym samym ich zdolności do 
zapewnienia sobie niezależności 
finansowej; wzywa państwa członkowskie 
do silnego zaakcentowania problematyki 
płci w ramach każdego środka i działania, 
które mają na celu promowanie 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia;

4. podkreśla, że dochód kobiet i ich praca 
za wynagrodzeniem mają kluczowe 
znaczenie dla ich niezależności 
ekonomicznej oraz dla zwiększania 
równości kobiet i mężczyzn w całym 
społeczeństwie; przypomina, że większość 
stanowisk w niepełnym wymiarze godzin 
zajmują kobiety, co – jeżeli nie wynika z 
wyboru – ogranicza ich niezależność 
ekonomiczną i ma zdecydowanie 
negatywny wpływ na kobiety w trudnej 
sytuacji, takie jak matki samotnie 
wychowujące dzieci; wzywa zatem 
Komisję i państwa członkowskie do 
monitorowania zatrudnienia kobiet 
zarówno pod względem ilości, jak i 
jakości, tzn. w oparciu o liczbę godzin 
przepracowywanych tygodniowo, rodzaj 
umowy i tym samym ich zdolności do 
zapewnienia sobie niezależności 
finansowej; wzywa państwa członkowskie 
do silnego zaakcentowania problematyki 
płci w ramach każdego środka i działania, 
które mają na celu promowanie 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia;

Or. en

Poprawka 25
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że większość stanowisk w 
niepełnym wymiarze godzin zajmują 
kobiety, co – jeżeli nie wynika z wyboru –
ogranicza ich niezależność ekonomiczną i 
ma zdecydowanie negatywny wpływ na 
kobiety w trudnej sytuacji, takie jak matki 
samotnie wychowujące dzieci; wzywa 

4. przypomina, że większość stanowisk w 
niepełnym wymiarze godzin zajmują 
kobiety, co – jeżeli nie wynika z wyboru –
ogranicza ich niezależność ekonomiczną i 
ma zdecydowanie negatywny wpływ na 
kobiety w trudnej sytuacji, takie jak matki 
samotnie wychowujące dzieci; wzywa 
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zatem Komisję i państwa członkowskie do 
monitorowania zatrudnienia kobiet 
zarówno pod względem ilości, jak i 
jakości, tzn. w oparciu o liczbę godzin 
przepracowywanych tygodniowo, rodzaj 
umowy i tym samym ich zdolności do 
zapewnienia sobie niezależności 
finansowej; wzywa państwa członkowskie 
do silnego zaakcentowania problematyki 
płci w ramach każdego środka i działania, 
które mają na celu promowanie 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia;

zatem Komisję i państwa członkowskie do 
monitorowania zatrudnienia kobiet 
zarówno pod względem ilości, jak i 
jakości, tzn. w oparciu o liczbę godzin 
przepracowywanych tygodniowo, rodzaj 
umowy i tym samym ich zdolności do 
zapewnienia sobie niezależności 
finansowej; wzywa państwa członkowskie 
do silnego zaakcentowania problematyki 
płci w ramach każdego środka i działania, 
które mają na celu promowanie 
przedsiębiorczości, samozatrudnienia i 
przedsiębiorczości kobiet;

Or. en

Poprawka 26
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że powinno się zachęcać i 
lepiej szkolić kobiety, by angażowały się w 
sektorach oferujących największy potencjał 
zatrudnienia, takich jak sektory związane z 
gospodarką niskoemisyjną, 
zasobooszczędną (ekologiczne miejsca 
pracy) lub gospodarką cyfrową; podkreśla, 
że w sektorach ochrony zdrowia i 
socjalnym („białe zawody”), które 
zatrudniają wiele kobiet, miejsca pracy 
powinny być lepiej traktowane, jeśli chodzi 
o rodzaje umów i wynagrodzenia;

5. podkreśla, że powinno się zachęcać i 
lepiej szkolić kobiety, by angażowały się w 
sektorach oferujących największy potencjał 
zatrudnienia, takich jak sektory związane z 
gospodarką niskoemisyjną, 
zasobooszczędną (ekologiczne miejsca 
pracy) lub gospodarką cyfrową; podkreśla, 
że w sektorach ochrony zdrowia i 
socjalnym („białe zawody”), które 
zatrudniają wiele kobiet, miejsca pracy 
powinny być lepiej traktowane, jeśli chodzi 
o rodzaje umów i wynagrodzenia; wzywa 
Komisję do zajęcia się tą kwestią w 
ramach nadchodzącej rocznej analizy 
wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 27
Astrid Lulling
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Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że powinno się zachęcać i 
lepiej szkolić kobiety, by angażowały się w 
sektorach oferujących największy potencjał 
zatrudnienia, takich jak sektory związane z 
gospodarką niskoemisyjną, 
zasobooszczędną (ekologiczne miejsca 
pracy) lub gospodarką cyfrową; podkreśla, 
że w sektorach ochrony zdrowia i 
socjalnym („białe zawody”), które 
zatrudniają wiele kobiet, miejsca pracy 
powinny być lepiej traktowane, jeśli chodzi 
o rodzaje umów i wynagrodzenia;

5. podkreśla, że powinno się zachęcać 
kobiety do poszerzania zakresu ich 
wyborów zawodowych, tak by angażowały 
się w sektorach oferujących największy 
potencjał zatrudnienia, takich jak sektory 
związane z gospodarką niskoemisyjną, 
zasobooszczędną (ekologiczne miejsca 
pracy) lub gospodarką cyfrową; podkreśla, 
że w sektorach ochrony zdrowia i 
socjalnym („białe zawody”), które 
zatrudniają wiele kobiet, miejsca pracy 
powinny być lepiej traktowane, jeśli chodzi 
o rodzaje umów i wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 28
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że powinno się zachęcać i 
lepiej szkolić kobiety, by angażowały się w 
sektorach oferujących największy potencjał 
zatrudnienia, takich jak sektory związane z 
gospodarką niskoemisyjną, 
zasobooszczędną (ekologiczne miejsca 
pracy) lub gospodarką cyfrową; podkreśla, 
że w sektorach ochrony zdrowia i 
socjalnym („białe zawody”), które 
zatrudniają wiele kobiet, miejsca pracy 
powinny być lepiej traktowane, jeśli chodzi 
o rodzaje umów i wynagrodzenia;

5. podkreśla, że powinno się zachęcać i 
lepiej szkolić kobiety, by angażowały się w 
sektorach oferujących największy potencjał 
zatrudnienia, które są zdominowane 
głównie przez mężczyzn, takich jak sektory 
związane z gospodarką niskoemisyjną, 
zasobooszczędną (ekologiczne miejsca 
pracy) lub gospodarką cyfrową; podkreśla, 
że w sektorach ochrony zdrowia i 
socjalnym („białe zawody”), które 
zatrudniają wiele kobiet, miejsca pracy 
powinny być lepiej traktowane, jeśli chodzi 
o rodzaje umów i wynagrodzenia;

Or. en
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Poprawka 29
Joanna Senyszyn

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że powinno się zachęcać i 
lepiej szkolić kobiety, by angażowały się w 
sektorach oferujących największy potencjał 
zatrudnienia, takich jak sektory związane z 
gospodarką niskoemisyjną, 
zasobooszczędną (ekologiczne miejsca 
pracy) lub gospodarką cyfrową; podkreśla, 
że w sektorach ochrony zdrowia i 
socjalnym („białe zawody”), które 
zatrudniają wiele kobiet, miejsca pracy 
powinny być lepiej traktowane, jeśli chodzi 
o rodzaje umów i wynagrodzenia;

5. podkreśla, że powinno się zachęcać i 
lepiej szkolić kobiety, by angażowały się w 
sektorach oferujących największy potencjał 
zatrudnienia, takich jak sektory związane z 
gospodarką niskoemisyjną, 
zasobooszczędną (ekologiczne miejsca 
pracy) lub gospodarką cyfrową; w tym 
kontekście, zgodnie z celami strategii 
Europa 2020, wzywa do ulepszania 
powiązań między szkoleniem zawodowym 
kobiet i rynkiem pracy; podkreśla, że w 
sektorach ochrony zdrowia i socjalnym 
(„białe zawody”), które zatrudniają wiele 
kobiet, miejsca pracy powinny być lepiej 
traktowane, jeśli chodzi o rodzaje umów i 
wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 30
Astrid Lulling

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że należy również ułatwiać
kobietom dostęp do lepiej 
wykwalifikowanego zatrudnienia w celu 
ograniczenia zróżnicowania 
produktywności w UE i tym samym 
zwiększenia konkurencyjności UE na 
rynkach światowych.

6. zauważa, że należy również promować
dostęp kobiet do lepiej 
wykwalifikowanego zatrudnienia w celu 
ograniczenia zróżnicowania 
produktywności w UE i tym samym 
zwiększenia konkurencyjności UE na 
rynkach światowych.

Or. en
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Poprawka 31
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że należy również ułatwiać 
kobietom dostęp do lepiej 
wykwalifikowanego zatrudnienia w celu 
ograniczenia zróżnicowania 
produktywności w UE i tym samym 
zwiększenia konkurencyjności UE na 
rynkach światowych.

6. zauważa, że należy również ułatwiać 
kobietom dostęp do lepiej 
wykwalifikowanego zatrudnienia bez 
stereotypów, przesądów czy dyskryminacji 
opartej na płci w celu ograniczenia 
zróżnicowania produktywności w UE i tym 
samym zwiększenia konkurencyjności UE 
na rynkach światowych.

Or. en

Poprawka 32
Marije Cornelissen

Projekt opinii
Sekcja 1 – ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje zalecenia 
dla poszczególnych krajów zmierzające do 
przesunięcia obciążenia podatkowego z 
pracy na działania szkodliwe dla 
środowiska; wzywa państwa członkowskie 
do wdrażania tych zaleceń, ze 
szczególnym uwzględnieniem legalizacji 
nierejestrowanej pracy, np. w odniesieniu 
do pracowników sektora domowych usług 
opiekuńczych.

Or. en


