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Poprawka 1
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. wyraża pogląd, że równouprawnienie 
płci, ponieważ zwiększa dobrobyt 
ekonomiczny i społeczny, przynosi 
korzyści nie tylko kobietom, ale całemu 
społeczeństwu; przypomina, że skuteczne 
przełamywanie stereotypów dotyczących 
płci ma kluczowe znaczenie dla 
zwiększenia dostępu kobiet do wszystkich 
segmentów rynku pracy; wzywa UE, by 
stała się liderem jeśli chodzi o 
przełamywanie stereotypów dotyczących 
płci, w szczególności w obszarze edukacji, 
pracy i doskonalenia zawodowego;
podkreśla, że nowa strategia na rzecz 
równouprawnienia płci powinna, w 
oparciu o traktaty Unii Europejskiej, 
dążyć do dalszego zmniejszania 
nierówności;

Or. en

Poprawka 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. podkreśla, że w ciągu ostatnich 10-
ciu lat światową gospodarkę ominął 
wzrost w wysokości 27% PKB na 
mieszkańca ze względu na różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na rynku 
pracy i podkreśla, że PKB w państwach 
członkowskich UE wzrosłoby między 15% 
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a 45% jeżeli wyeliminowałoby się różnice 
w traktowaniu kobiet i mężczyzn w 
dziedzinie zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 3
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1b. podkreśla, że strategia na rzecz 
równouprawnienia płci po roku 2015 
powinna obejmować działania mające na 
celu (a) mniejsze różnice w 
wynagrodzeniu ze względu na płeć, (b) 
zwiększenie niezależności ekonomicznej 
kobiet, (c) zwiększenie dostępu kobiet do 
rynku pracy i możliwości rozwoju kariery, 
(d) zasadnicze zwiększenie 
równouprawnienia płci na stanowiskach 
decyzyjnych oraz (e) zlikwidowanie 
dyskryminujących ze względu na płeć 
struktur i praktyk;

Or. en

Poprawka 4
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1c. zauważa, że w międzyczasie jedna 
czwarta kobiet nadal zalicza się do 
kategorii bezpłatnie pomagających 
członków rodziny, co oznacza, że nie 
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otrzymują one bezpośredniej pensji za 
swoją pracę, oraz ma miejsce wyraźna 
segregacja kobiet w sektorach 
charakteryzujących się ogólnie niskimi 
płacami, długimi godzinami pracy i często 
nieformalnymi formami zatrudnienia, co 
prowadzi do mniejszych korzyści 
pieniężnych, społecznych i strukturalnych 
dla kobiet w porównaniu z korzyściami, 
na jakie może liczyć typowy pracujący 
mężczyzna; zauważa, że nadal występują 
wyraźne przeszkody utrudniające dostęp 
kobiet do rynku pracy oraz że kobieta w 
UE zarabia średnio o 16,4% mniej niż 
mężczyzna; nalega, ze względu na te 
dyskryminujące kobiety struktury i 
praktyki, by zagwarantowano 
równouprawnienie płci we wszystkich 
dziedzinach, m.in. w dostępie do 
zatrudnienia, rozwoju kariery, godzeniu 
życia zawodowego i prywatnego oraz 
promowaniu równego wynagrodzenia za 
pracę o równej wartości;

Or. en

Poprawka 5
Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na fakt, że UE stoi w 
obliczu kryzysu demograficznego, w 
rezultacie którego w 2040 r. zabraknie 24 
mln pracowników, przez co tym pilniejszą 
potrzebą ekonomiczną stanie się dalsza
integracja kobiet na rynku pracy;
podkreśla, że podnoszenie stopy 
zatrudnienia kobiet w celu zrównania jej 
ze stopą zatrudnienia mężczyzn 
zredukowałoby do 3 mln liczbę 
brakujących pracowników;

1. przypomina, że pozostająca wciąż do 
wykonania praca polegająca na 
zniwelowaniu różnego rodzaju 
nierównego traktowania ze względu na 
płeć jest umotywowana przede wszystkim 
dążeniem do sprawiedliwości i spójności 
społecznej; zwraca uwagę, że lepsza
integracja kobiet – stanowiących 60% 
absolwentów – na rynku pracy
umożliwiłaby stawienie czoła stojącym 
przed Unią Europejską wzywaniom 
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gospodarczym i demograficznym;

Or. fr

Poprawka 6
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na fakt, że UE stoi w 
obliczu kryzysu demograficznego, w 
rezultacie którego w 2040 r. zabraknie 24 
mln pracowników, przez co tym pilniejszą 
potrzebą ekonomiczną stanie się dalsza 
integracja kobiet na rynku pracy;
podkreśla, że podnoszenie stopy 
zatrudnienia kobiet w celu zrównania jej ze 
stopą zatrudnienia mężczyzn 
zredukowałoby do 3 mln liczbę 
brakujących pracowników;

1. zwraca uwagę na fakt, że UE stoi w 
obliczu kryzysu demograficznego, w 
rezultacie którego w 2040 r. zabraknie 24 
mln pracowników, przez co tym pilniejszą 
potrzebą ekonomiczną stanie się dalsza 
integracja kobiet na rynku pracy oraz 
zwalczanie dyskryminacji ze względu na 
płeć, w tym dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną i tożsamość płciową, 
w dostępie do zatrudnienia; podkreśla, że 
podnoszenie stopy zatrudnienia kobiet w 
celu zrównania jej ze stopą zatrudnienia 
mężczyzn zredukowałoby do 3 mln liczbę 
brakujących pracowników;

Or. en

Poprawka 7
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na fakt, że UE stoi w 
obliczu kryzysu demograficznego, w 
rezultacie którego w 2040 r. zabraknie 24 
mln pracowników, przez co tym pilniejszą 
potrzebą ekonomiczną stanie się dalsza 
integracja kobiet na rynku pracy;

1. podkreśla, że równouprawnienie płci 
jest podstawowym prawem człowieka;
zwraca uwagę na fakt, że UE stoi w 
obliczu kryzysu demograficznego, w 
rezultacie którego w 2040 r. zabraknie 24 
mln pracowników, przez co tym pilniejszą 
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podkreśla, że podnoszenie stopy 
zatrudnienia kobiet w celu zrównania jej ze 
stopą zatrudnienia mężczyzn 
zredukowałoby do 3 mln liczbę 
brakujących pracowników;

potrzebą ekonomiczną stanie się dalsza 
integracja kobiet na rynku pracy;
podkreśla, że podnoszenie stopy 
zatrudnienia kobiet w celu zrównania jej ze 
stopą zatrudnienia mężczyzn 
zredukowałoby do 3 mln liczbę 
brakujących pracowników;

Or. en

Poprawka 8
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na fakt, że UE stoi w 
obliczu kryzysu demograficznego, w 
rezultacie którego w 2040 r. zabraknie 24 
mln pracowników, przez co tym pilniejszą 
potrzebą ekonomiczną stanie się dalsza 
integracja kobiet na rynku pracy;
podkreśla, że podnoszenie stopy 
zatrudnienia kobiet w celu zrównania jej ze 
stopą zatrudnienia mężczyzn 
zredukowałoby do 3 mln liczbę 
brakujących pracowników;

1. zwraca uwagę na fakt, że UE stoi w 
obliczu kryzysu demograficznego, w 
rezultacie którego w 2040 r. zabraknie 24 
mln pracowników, przez co tym pilniejszą 
potrzebą ekonomiczną stanie się dalsza 
integracja kobiet na rynku pracy; wskazuje, 
że dalsza integracja kobiet na rynku pracy 
stanowi nie tylko potrzebę ekonomiczną, 
ale również jest to kwestia 
sprawiedliwości; podkreśla, że 
podnoszenie stopy zatrudnienia kobiet w 
celu zrównania jej ze stopą zatrudnienia 
mężczyzn zredukowałoby do 3 mln liczbę 
brakujących pracowników;

Or. de

Poprawka 9
Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na fakt, że UE stoi w 1. zwraca uwagę na fakt, że UE stoi w 
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obliczu kryzysu demograficznego, w 
rezultacie którego w 2040 r. zabraknie 24 
mln pracowników, przez co tym pilniejszą 
potrzebą ekonomiczną stanie się dalsza 
integracja kobiet na rynku pracy;
podkreśla, że podnoszenie stopy 
zatrudnienia kobiet w celu zrównania jej 
ze stopą zatrudnienia mężczyzn 
zredukowałoby do 3 mln liczbę
brakujących pracowników;

obliczu kryzysu demograficznego, w 
rezultacie którego w 2040 r. zabraknie 24 
mln pracowników, przez co tym pilniejszą 
potrzebą ekonomiczną stanie się 
m.in. dalsza integracja na rynku pracy 
kobiet, które chcą podjąć pracę 
zawodową; podkreśla, że podnoszenie 
stopy zatrudnienia kobiet mogłoby się 
przyczynić do zredukowania liczby
brakujących pracowników;

Or. pl

Poprawka 10
Emilian Pavel, Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na fakt, że UE stoi w 
obliczu kryzysu demograficznego, w 
rezultacie którego w 2040 r. zabraknie 24 
mln pracowników, przez co tym pilniejszą 
potrzebą ekonomiczną stanie się dalsza 
integracja kobiet na rynku pracy;
podkreśla, że podnoszenie stopy 
zatrudnienia kobiet w celu zrównania jej ze 
stopą zatrudnienia mężczyzn 
zredukowałoby do 3 mln liczbę 
brakujących pracowników;

1. zwraca uwagę na fakt, że UE stoi w 
obliczu kryzysu demograficznego, w 
rezultacie którego w 2040 r. zabraknie 24 
mln pracowników, przez co tym pilniejszą 
potrzebą ekonomiczną stanie się dalsza 
integracja kobiet na rynku pracy;
podkreśla, że podnoszenie stopy 
zatrudnienia kobiet w celu zrównania jej ze 
stopą zatrudnienia mężczyzn 
zredukowałoby do 3 mln liczbę 
brakujących pracowników; wspiera 
promowanie inicjatyw kobiet w zakresie 
przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 10
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla częste występowanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej, które negatywnie 
rzutuje na zabezpieczenie społeczne kobiet 
i poziom PKB w UE; apeluje o tworzenie 
zachęt skłaniających pracodawców i 
pracowników do przechodzenia z 
gospodarki nieformalnej do formalnej.

7. podkreśla częste występowanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej, które negatywnie 
rzutuje na poziom PKB w UE i na 
zabezpieczenie społeczne kobiet, w 
szczególności w sektorach, w których 
pracują przede wszystkim kobiety; to na 
przykład praca w prywatnych domach –
sprzątanie, opieka nad dziećmi, opieka 
nad osobami w podeszłym wieku lub 
osobami niepełnosprawnymi; apeluje o 
tworzenie zachęt skłaniających 
pracodawców i pracowników do
sprawniejszego przechodzenia z 
gospodarki nieformalnej do formalnej.

Or. en

Poprawka 11
Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na fakt, że UE stoi w 
obliczu kryzysu demograficznego, w 
rezultacie którego w 2040 r. zabraknie 24 
mln pracowników, przez co tym pilniejszą 
potrzebą ekonomiczną stanie się dalsza 
integracja kobiet na rynku pracy;
podkreśla, że podnoszenie stopy 
zatrudnienia kobiet w celu zrównania jej 
ze stopą zatrudnienia mężczyzn 
zredukowałoby do 3 mln liczbę 
brakujących pracowników;

1. zwraca uwagę na fakt, że UE stoi w 
obliczu kryzysu demograficznego, w 
rezultacie którego w 2040 r. zabraknie 24 
mln pracowników, przez co tym pilniejszą 
potrzebą ekonomiczną stanie się dalsza 
integracja kobiet na rynku pracy;

Or. fr

Poprawka 12
Joëlle Mélin
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na fakt, że UE stoi w 
obliczu kryzysu demograficznego, w 
rezultacie którego w 2040 r. zabraknie 24 
mln pracowników, przez co tym pilniejszą 
potrzebą ekonomiczną stanie się dalsza 
integracja kobiet na rynku pracy;
podkreśla, że podnoszenie stopy 
zatrudnienia kobiet w celu zrównania jej 
ze stopą zatrudnienia mężczyzn 
zredukowałoby do 3 mln liczbę 
brakujących pracowników;

1. zwraca uwagę na fakt, że UE stoi w 
obliczu kryzysu demograficznego, w 
rezultacie którego w 2040 r. zabraknie 24 
mln pracowników, przez co tym pilniejszą 
potrzebą ekonomiczną stanie się dalsza 
integracja kobiet na rynku pracy;
proponuje, by umieścić kryzys 
demograficzny jako priorytet w unijnej 
agendzie w celu zastosowania 
prawdziwych strategii politycznych 
wspierających przyrost naturalny, gdyż 
wybór między karierą zawodową a 
urzeczywistnieniem chęci posiadania 
dziecka jest trudniejszy w dobie kryzysu;

Or. fr

Poprawka 13
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca uwagę na fakt, że UE stoi w 
obliczu kryzysu demograficznego, w 
rezultacie którego w 2040 r. zabraknie 24 
mln pracowników, przez co tym pilniejszą 
potrzebą ekonomiczną stanie się dalsza 
integracja kobiet na rynku pracy;
podkreśla, że podnoszenie stopy 
zatrudnienia kobiet w celu zrównania jej ze 
stopą zatrudnienia mężczyzn 
zredukowałoby do 3 mln liczbę
brakujących pracowników;

1. zwraca uwagę na fakt, że UE stoi w 
obliczu kryzysu demograficznego, w 
rezultacie którego w 2040 r. może 
zabraknąć 24 mln pracowników, przez co 
tym pilniejszą potrzebą ekonomiczną 
stanie się dalsza integracja kobiet na rynku 
pracy; podkreśla, że podnoszenie stopy 
zatrudnienia kobiet w celu zrównania jej ze 
stopą zatrudnienia mężczyzn może 
przyczynić się do redukcji liczby
brakujących pracowników do 3 mln;

Or. en
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Poprawka 14
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania i egzekwowania poszanowania 
pełnego prawa do prowadzenia rokowań 
zbiorowych w sektorze prywatnym i 
publicznym jako niezastąpionego 
narzędzia mającego na celu unormowanie 
stosunków pracy, walkę z dyskryminacją 
płacową i promowanie równości;

Or. pt

Poprawka 15
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że zakończenie przemocy 
wobec kobiet powinno stać się priorytetem 
strategii po roku 2015;

Or. en

Poprawka 16
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa państwa członkowskie do 
poszanowania zasady „ta sama praca, te 
same zarobki”, poprzez usprawnienie 
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publicznych mechanizmów inspekcji 
pracy i przyjęcie metod służących 
określeniu wartości pracy w danej branży 
oraz, na przykład, ustanowieniu 
w przedsiębiorstwach szeregu poziomów 
wynagrodzeń dla pracowników nie w pełni 
wykwalifikowanych lub 
niewykwalifikowanych, z których 
większość stanowią kobiety;

Or. pt

Poprawka 17
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że dyskryminacja na rynku 
pracy jest jednym z głównych powodów 
braku równouprawnienia płci w całym 
społeczeństwie oraz że równość szans w 
życiu zawodowym oraz ekonomiczna 
niezależność kobiet ma kluczowe 
znaczenie dla równouprawnienia płci w 
innych dziedzinach; apeluje, by 
uwzględnić w strategii UE na rzecz 
równouprawnienia płci zdecydowane 
środki przeciwko dyskryminacji na rynku 
pracy ze względu na płeć, w tym jeśli 
chodzi o zatrudnienie, równe płace, 
świadczenia społeczne i emerytury;
podkreśla, że takie środki powinny 
odnosić się do dyskryminacji z wielu 
przyczyn jednocześnie;

Or. en

Poprawka 18
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że równouprawnienie płci 
jest niezbędnym warunkiem realizacji 
zawartego w strategii „Europa 2020” celu 
podwyższenia stopy zatrudnienia do 75% i 
jest kluczowe dla utrzymania równowagi 
systemów emerytalnych;

2. jest zdania, że równouprawnienie płci 
jest niezbędnym warunkiem realizacji 
zawartego w strategii „Europa 2020” celu 
podwyższenia stopy zatrudnienia do 75;

Or. en

Poprawka 19
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że równouprawnienie płci 
jest niezbędnym warunkiem realizacji 
zawartego w strategii „Europa 2020” celu 
podwyższenia stopy zatrudnienia do 75% i 
jest kluczowe dla utrzymania równowagi 
systemów emerytalnych;

2. podkreśla, że chociaż 
równouprawnienie płci jest prawem 
podstawowym zapisanym w traktatach 
Unii Europejskiej, to jednak cel ten jest 
daleki od realizacji w UE; zwraca uwagę, 
że większe równouprawnienie płci na 
rynku pracy może przyczynić się do
realizacji zawartego w strategii „Europa 
2020” celu podwyższenia stopy 
zatrudnienia do 75% i jest kluczowe dla 
utrzymania równowagi systemów 
emerytalnych;

Or. en

Poprawka 20
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że równouprawnienie płci 
jest niezbędnym warunkiem realizacji 
zawartego w strategii „Europa 2020” celu 
podwyższenia stopy zatrudnienia do 75% i 
jest kluczowe dla utrzymania równowagi 
systemów emerytalnych;

2. jest zdania, że równouprawnienie płci 
jest niezbędnym warunkiem realizacji 
zawartego w strategii „Europa 2020” celu 
podwyższenia stopy zatrudnienia do 75% i 
jest kluczowe dla utrzymania równowagi 
systemów emerytalnych; wzywa zatem do 
włączenia równie ambitnych celów w 
zakresie zatrudnienia, odpowiednio dla 
kobiet i mężczyzn, do strategii UE 2020;

Or. en

Poprawka 21
Ivan Jakovčić

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że równouprawnienie płci 
jest niezbędnym warunkiem realizacji 
zawartego w strategii „Europa 2020” celu 
podwyższenia stopy zatrudnienia do 75% i 
jest kluczowe dla utrzymania równowagi 
systemów emerytalnych;

2. jest zdania, że równouprawnienie płci 
jest niezbędnym warunkiem realizacji 
zawartego w strategii „Europa 2020” celu 
podwyższenia stopy zatrudnienia do 75% i 
jest kluczowe dla utrzymania równowagi 
systemów emerytalnych, socjalnych i 
zdrowotnych;

Or. en

Poprawka 22
Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że równouprawnienie płci 
jest niezbędnym warunkiem realizacji 
zawartego w strategii „Europa 2020” celu 

2. jest zdania, że równouprawnienie płci 
jest niezbędnym warunkiem realizacji 
zawartego w strategii „Europa 2020” celu 
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podwyższenia stopy zatrudnienia do 75% i 
jest kluczowe dla utrzymania równowagi 
systemów emerytalnych;

podwyższenia stopy zatrudnienia do 75% i 
jest kluczowe dla utrzymania równowagi 
systemów emerytalnych; podkreśla 
ponadto, że wzrost poziomu zatrudnienia 
powinien być powiązany z miejscami 
pracy wysokiej jakości, aby mógł się 
przyczynić do osiągnięcia celu strategii 
„Europa 2020”, jakim jest ograniczenie 
ubóstwa; uważa wreszcie, że tych celów 
strategii „UE 2020” nie da się zrealizować 
bez ich uwzględnienia w całym procesie 
europejskiego semestru;

Or. fr

Poprawka 23
Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że równouprawnienie płci 
jest niezbędnym warunkiem realizacji 
zawartego w strategii „Europa 2020” celu 
podwyższenia stopy zatrudnienia do 75% i 
jest kluczowe dla utrzymania równowagi 
systemów emerytalnych;

2. jest zdania, że większe wsparcie państw 
członkowskich w zakresie łączenia pracy 
zawodowej z obowiązkami rodzinnymi jest 
istotnym warunkiem realizacji zawartego 
w strategii „Europa 2020” celu 
podwyższenia stopy zatrudnienia do 75% 
oraz dla utrzymania równowagi systemów 
emerytalnych;

Or. pl

Poprawka 24
Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zdania, że równouprawnienie płci 
jest niezbędnym warunkiem realizacji 

2. jest zdania, że równouprawnienie płci 
jest niezbędnym warunkiem realizacji 
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zawartego w strategii „Europa 2020” celu 
podwyższenia stopy zatrudnienia do 75% i 
jest kluczowe dla utrzymania równowagi 
systemów emerytalnych;

zawartego w strategii „Europa 2020” celu 
podwyższenia stopy zatrudnienia do 75% i 
jest kluczowe dla utrzymania równowagi 
systemów emerytalnych; zwraca uwagę na 
potrzebę zachęcenia do przyjmowania 
środków służących godzeniu życia 
zawodowego i rodzinnego oraz przepisów 
socjalnych sprzyjających dzieciom;

Or. fr

Poprawka 25
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że przystępne cenowo, 
dostępne i wysokiej jakości usługi opieki 
nad dziećmi są ważnym warunkiem 
wstępnym osiągnięcia równouprawnienia 
płci i dostępu kobiet do rynku pracy;
apeluje do Komisji i państw 
członkowskich, by za podstawową ambicję 
nowej strategii na rzecz 
równouprawnienie płci obrały osiągnięcie 
celów barcelońskich w zakresie opieki nad 
dziećmi; podkreśla, że początkowo termin 
realizacji tych celów wyznaczono na rok 
2010, jednak większość państw 
członkowskich nadal ich nie osiągnęła;

Or. en

Poprawka 26
Maria Arena, Edouard Martin

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że choć zróżnicowanie 
poziomu zatrudnienia i wysokości 
wynagrodzenia ze względu na płeć 
nieznacznie zmalało w ostatnich latach, 
nie stało się to dzięki poprawie sytuacji 
kobiet, lecz z powodu spadku poziomu 
zatrudnienia i wysokości płac mężczyzn w 
czasie kryzysu;

Or. fr

Poprawka 27
Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. uważa, że środki oszczędnościowe 
narzucające cięcia budżetowe w zakresie 
usług publicznych pogorszyły sytuację 
kobiet w dwojaki sposób, jako że znaczna 
liczba miejsc pracy w tym sektorze 
przypada na kobiety oraz z tego względu, 
że ograniczenie tych usług ma negatywny 
wpływ na ich integrację na rynku pracy;
zwraca szczególną uwagę na spadek 
poziomu usług publicznych w zakresie 
opieki nad dziećmi i osobami starszymi, co 
powoduje, że jej ciężar spada najczęściej 
na kobiety;

Or. fr

Poprawka 28
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność w UE zależą od 
zlikwidowania rozdźwięku między 
poziomem wykształcenia kobiet a ich 
udziałem i pozycją na rynku pracy;

3. podkreśla, że wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność w UE zależą od 
zlikwidowania rozdźwięku między 
poziomem wykształcenia kobiet a ich 
udziałem i pozycją na rynku pracy – co 
powoduje zjawisko tzw. szklanego sufitu;
podkreśla, że konstruktywne działania, w 
szczególności w sektorze publicznym, 
spowodowały poprawę sytuacji w zakresie 
równouprawnienia płci na najniższych 
stanowiskach, jednak trzeba je rozszerzyć 
na wszystkie szczeble kariery; kładzie 
nacisk na pozytywne doświadczenia 
związane z prawodawstwem w sektorze 
publicznym niektórych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 29
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność w UE zależą od 
zlikwidowania rozdźwięku między 
poziomem wykształcenia kobiet a ich 
udziałem i pozycją na rynku pracy;

3. podkreśla, że równość płci jest nie tylko 
koniecznym warunkiem wstępnym 
równości w ogóle, lecz również 
podstawowym narzędziem dla osiągnięcia 
wzrostu gospodarczego i wspierania 
konkurencyjności w UE zależą od 
zlikwidowania rozdźwięku między 
poziomem wykształcenia kobiet a ich 
udziałem i pozycją na rynku pracy. 
Konieczne jest zatem zlikwidowanie 
rozdźwięku między poziomem 
wykształcenia kobiet a ich udziałem w 
rynku pracy oraz zwalczanie wszelkich 
aspektów pionowej i poziomej segregacji 
ograniczającej zatrudnienie kobiet w 
niektórych sektorach i niepozwalającej im 
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zajmować wyższych stanowisk w 
korporacyjnej hierarchii.

Or. it

Poprawka 30
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność w UE zależą od 
zlikwidowania rozdźwięku między 
poziomem wykształcenia kobiet a ich 
udziałem i pozycją na rynku pracy;

3. podkreśla, że wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność w UE zależą od 
zlikwidowania rozdźwięku między 
poziomem wykształcenia kobiet (60% 
absolwentów uczelni w Europie to 
kobiety) a ich udziałem i pozycją na rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 31
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność w UE zależą od 
zlikwidowania rozdźwięku między 
poziomem wykształcenia kobiet a ich 
udziałem i pozycją na rynku pracy;

3. podkreśla, że w celu promowania 
wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjności w UE trzeba osiągnąć 
korelację między poziomem wykształcenia 
kobiet a ich udziałem i pozycją na rynku 
pracy;

Or. it

Poprawka 32
Maria Arena
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność w UE zależą od 
zlikwidowania rozdźwięku między 
poziomem wykształcenia kobiet a ich 
udziałem i pozycją na rynku pracy;

3. podkreśla, że wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność w UE zależą od 
zlikwidowania rozdźwięku między 
poziomem wykształcenia kobiet a ich 
udziałem i pozycją na rynku pracy;
przypomina Komisji o nadreprezentacji 
mężczyzn na zielonych miejscach pracy, a 
kobiet – na „białych” (służba zdrowia i 
opieka), wskazanych jako należące do 
sektorów priorytetowych w kontekście 
zatrudnienia w pakiecie Komisji 
dotyczącym zatrudnienia z października 
2013 r., oraz o szczególnej uwadze, jaką 
należy na nie zwrócić, aby przyczynić się 
do zwalczania segregacji horyzontalnej na 
rynku pracy;

Or. fr

Poprawka 33
Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność w UE zależą od 
zlikwidowania rozdźwięku między 
poziomem wykształcenia kobiet a ich 
udziałem i pozycją na rynku pracy;

3. zauważa, że rozdźwięk między 
poziomem wykształcenia kobiet a ich 
udziałem i pozycją na rynku pracy wpływa 
negatywnie na wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność w UE;

Or. pl

Poprawka 34
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność w UE zależą od 
zlikwidowania rozdźwięku między 
poziomem wykształcenia kobiet a ich 
udziałem i pozycją na rynku pracy;

3. podkreśla, że wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność w UE zależą od 
zlikwidowania rozdźwięku między 
poziomem wykształcenia kobiet a ich 
udziałem i pozycją na rynku pracy; wzywa 
państwa członkowskie, by zapewniły 
odpowiednie zabezpieczenia społeczne 
oraz dopilnowały, by usługi społeczne 
stały się bardziej dostępne dla kobiet, 
samotnych matek, ponieważ ich sytuacja 
na rynku pracy jest najmniej stabilna;
zaznacza również, że kobiety są w 
większym stopniu narażone na ubóstwo i 
wykluczenie społeczne;

Or. en

Poprawka 35
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że wzrost gospodarczy i 
konkurencyjność w UE zależą od
zlikwidowania rozdźwięku między 
poziomem wykształcenia kobiet a ich 
udziałem i pozycją na rynku pracy;

3. zwraca uwagę na potrzebę
zlikwidowania rozdźwięku między 
poziomem wykształcenia kobiet a ich 
udziałem i pozycją na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 36
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję, by zaproponowała w 
swojej nowej strategii na rzecz 
równouprawnienia płci wyraźne środki 
służące skuteczniejszemu zwalczaniu 
molestowania seksualnego w miejscu 
pracy; wyraża ubolewanie, że pomimo iż 
prawodawstwo UE chroni obywateli przed 
dyskryminacją na rynku pracy, 30% osób 
trans szukających zatrudnienia spotkało 
się z dyskryminacją, a najbardziej 
dyskryminację odczuły kobiety 
transpłciowe w roku poprzedzającym 
ogłoszenie wyników badania Agencji 
Praw Podstawowych dotyczącego LGBT;
zwraca uwagę, że stanowi to naruszenie 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej; wzywa Komisję Europejską 
do uważnego monitorowania skuteczności 
krajowych procedur i organów 
zajmujących się skargami w kontekście 
wdrażania dyrektyw w sprawie 
równouprawnienia płci jeśli chodzi o 
tożsamość płciową, ekspresję płciową oraz 
zmianę płci; wzywa Komisję, by 
dostarczyła państwom członkowskim 
fachowej wiedzy na temat metod walki z 
dyskryminacją ze względu na „specyfikę 
płci” na rynku pracy; wzywa Komisję 
Europejską, by wspierała i zachęcała 
państwa członkowskie do włączenia 
transpłciowości i interseksualności do 
szkoleń poświęconych różnorodności oraz 
współpracowała z pracodawcami w 
kwestii działań w miejscu pracy, np. 
promowania procedur anonimowej 
rekrutacji; wzywa państwa członkowskie 
do wykorzystania funduszy EFS, aby 
aktywnie zwalczać dyskryminację w 
stosunku do osób transpłciowych zgodnie 
z orzecznictwem ETS;

Or. en
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Poprawka 37
Yana Toom

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na nierówną i 
niekorzystną sytuację kobiet –
przedstawicielek mniejszości i kobiet 
imigrantek jeśli chodzi o dostęp do 
oświaty i rynku pracy;

Or. en

Poprawka 38
Emilian Pavel, Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie nauk ścisłych, 
technologii, inżynierii i matematyki oraz 
zaangażowania kobiet w sektorach 
przemysłu charakteryzujących się szybkim 
wzrostem, jak badania i rozwój oraz 
technologie ICT; według badania 
poświęconego kobietom pracującym w 
sektorze ICT1 a, opublikowanego przez 
Komisję w październiku 2013 r., 
umożliwienie większej liczbie kobiet 
zaistnienia na cyfrowym rynku pracy 
może zaowocować wzrostem PKB w UE o 
9 mld EUR; podkreśla, że borykamy się 
również z poważnym spadkiem liczby 
kobiet – absolwentek kierunków ICT 
(obecnie tylko 29 na tysiąc absolwentek 
ma dyplom informatyka lub podobny).

__________________
1 a kobiety aktywne w sektorze ICT –
badanie Komisji Europejskiej z 
października 2013 r. –
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-905_en.htm

Or. en

Poprawka 39
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa opór jeśli chodzi o 
zatrudnianie kobiet w sektorze prywatnym 
oraz poważną dyskryminację działającą 
na korzyść kandydatów płci męskiej przy 
naborze;

Or. it

Poprawka 40
Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję, by zaproponowała w 
swojej nowej strategii na rzecz 
równouprawnienia płci konkretne środki 
służące skuteczniejszemu zwalczaniu 
molestowania seksualnego w miejscu 
pracy;

Or. fr

Poprawka 41
Zdzisław Krasnodębski
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je
wspierać przez inwestycje w infrastrukturę 
związaną z opieką i przez zachęcanie 
mężczyzn do dzielenia się pracami 
domowymi za pomocą przepisów o urlopie 
wychowawczym i ojcowskim i 
elastycznych form zatrudnienia;

4. podkreśla, że godzenie obowiązków 
zawodowych i rodzinnych jest 
podstawowym warunkiem udziału kobiet 
w rynkuk pracy i należy go wspierać przez 
inwestycje w infrastrukturę związaną z 
opieką nad dziećmi, osobami starszymi i 
chorymi;

Or. pl

Poprawka 42
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w infrastrukturę 
związaną z opieką i przez zachęcanie 
mężczyzn do dzielenia się pracami 
domowymi za pomocą przepisów o urlopie 
wychowawczym i ojcowskim i 
elastycznych form zatrudnienia;

4. podkreśla, że nie tylko sama 
dyskryminacja, lecz również wciąż 
stereotypowe przedstawianie męskości i 
kobiecości, które podkreśla i wzmacnia 
nierówny rozkład sił i struktur władzy 
między kobietami i mężczyznami, jest 
utrzymującym się problemem, który trzeba 
rozwiązać; podkreśla, że jedną z przyczyn
nierównej pozycji kobiet na rynku pracy 
jest nierówny podział obowiązków w 
rodzinie; podkreśla, że godzenie 
obowiązków zawodowych i życia 
rodzinnego jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w opiekę nad dziećmi i 
osobami w podeszłym wieku oraz przepisy 
dotyczące urlopu rodzicielskiego, 
umożliwiające pracę w pełnym wymiarze 
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godzin zarówno kobietom, jak i 
mężczyznom;

Or. en

Poprawka 43
Enrique Calvet Chambon

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w infrastrukturę związaną 
z opieką i przez zachęcanie mężczyzn do 
dzielenia się pracami domowymi za 
pomocą przepisów o urlopie 
wychowawczym i ojcowskim i 
elastycznych form zatrudnienia;

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; bardziej 
sprawiedliwy i równy podział tych 
obowiązków oznacza zmianę mentalności, 
która może nastąpić tylko jeśli 
wprowadzone zostaną zmiany na poziomie 
edukacji, kultury i prawa; podkreśla, że
godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych jest podstawowym warunkiem
osiągnięcia równouprawnienia płci i 
należy je wspierać przez, na przykład, 
wykorzystywanie urlopu ojcowskiego lub 
wychowawczego, inwestycje w 
infrastrukturę związaną z opieką, lub 
zachęty do bardziej elastycznego 
organizowania czasu pracy;

Or. es

Poprawka 44
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 

4. podkreśla, że dodatkową przyczyną
nierównej pozycji kobiet na rynku pracy



AM\1049534PL.doc 27/63 PE549.162v01-00

PL

podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i
rodzinnych jest podstawowym warunkiem
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w infrastrukturę związaną 
z opieką i przez zachęcanie mężczyzn do
dzielenia się pracami domowymi za 
pomocą przepisów o urlopie
wychowawczym i ojcowskim i 
elastycznych form zatrudnienia;

jest nierówny podział obowiązków w 
rodzinie; podkreśla, że godzenie 
obowiązków zawodowych i życia 
rodzinnego jest jednym z elementów 
wspierających równouprawnienie płci 
zarówno dla ojców, jak i matek, jednak 
nie obejmuje to wszystkich aspektów
równouprawnienia płci; zwraca uwagę, że 
lepszemu godzeniu życia zawodowego z 
rodzinnym, z jednej strony sprzyjają
inwestycje w infrastrukturę związaną z 
opieką, a z drugiej zachęcanie mężczyzn 
do udziału w pracach domowych za 
pomocą przepisów o urlopie rodzicielskim
i ojcowskim dostępnym dla obydwojga 
rodziców, jednak z silnymi zachętami dla 
ojców, i elastycznych form zatrudnienia  
podkreśla, że nierówny podział 
obowiązków opiekuńczcyh jest 
spowodowany również społecznym 
postrzeganiem ról płci; dlatego ważne jest, 
by kwestionować takie postrzeganie w celu 
sprawiedliwszego podziału pracy 
opiekuńczej i płatnej; wzywa Komisję, by 
zajęła się tą kwestią w nowej strategii na 
rzecz równouprawnienia płci; podkreśla, 
że rodzice i rodziny niewpisujące się w 
klasyczny schemat płci nadal spotykają się 
z dyskryminacją w miejscu pracy jeśli 
chodzi, między innymi, o urlop 
rodzicielski, świadczenia z zabezpieczenia 
społecznego, dostęp do świadczeń dla ich 
dzieci, prawo do korzystania ze środków 
na rzecz godzenia życia zawodowego z 
rodzinnym w miejscu pracy, oraz dodatki 
na rodzinę;

Or. en

Poprawka 45
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 4



PE549.162v01-00 28/63 AM\1049534PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w infrastrukturę związaną 
z opieką i przez zachęcanie mężczyzn do 
dzielenia się pracami domowymi za 
pomocą przepisów o urlopie 
wychowawczym i ojcowskim i 
elastycznych form zatrudnienia;

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w infrastrukturę związaną 
z opieką, usługi opieki nad dziećmi i
usługi opieki, elastycznych form 
zatrudnienia oraz odpowiednie środki na 
rzecz elastycznej ochrony socjalnej, i
przez zachęcanie mężczyzn do dzielenia 
się pracami domowymi za pomocą 
przepisów o urlopie wychowawczym i 
ojcowskim;

Or. it

Poprawka 46
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w infrastrukturę związaną 
z opieką i przez zachęcanie mężczyzn do 
dzielenia się pracami domowymi za 
pomocą przepisów o urlopie 
wychowawczym i ojcowskim i
elastycznych form zatrudnienia;

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w infrastrukturę związaną 
z opieką i przez zachęcanie mężczyzn do 
dzielenia się pracami domowymi za 
pomocą unijnych przepisów o urlopie 
wychowawczym i ojcowskim oraz
elastycznych form zatrudnienia;

Or. fr
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Poprawka 47
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w infrastrukturę związaną 
z opieką i przez zachęcanie mężczyzn do 
dzielenia się pracami domowymi za 
pomocą przepisów o urlopie 
wychowawczym i ojcowskim i 
elastycznych form zatrudnienia;

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci oraz partnerskiego 
podziału z jednej strony pracy zawodowej, 
a z drugiej opieki nad członkami rodziny, i 
należy je wspierać przez inwestycje w 
infrastrukturę związaną z opieką i przez 
zachęcanie mężczyzn do dzielenia się 
pracami domowymi za pomocą przepisów 
o urlopie wychowawczym i ojcowskim i 
elastycznych form zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 48
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w infrastrukturę związaną 
z opieką i przez zachęcanie mężczyzn do
dzielenia się pracami domowymi za 
pomocą przepisów o urlopie 
wychowawczym i ojcowskim i 
elastycznych form zatrudnienia;

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; zwraca 
uwagę na fakt, że wiele kobiet nie wraca 
do pracy po urodzeniu dziecka; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w infrastrukturę związaną 
z opieką, usługi dla gospodarstw 
domowych oraz zachęty dla mężczyzn do
udziału w pracach domowych za pomocą 
przepisów o urlopie wychowawczym i 
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ojcowskim i elastycznych form 
zatrudnienia;

Or. it

Poprawka 49
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w infrastrukturę związaną 
z opieką i przez zachęcanie mężczyzn do 
dzielenia się pracami domowymi za 
pomocą przepisów o urlopie 
wychowawczym i ojcowskim i 
elastycznych form zatrudnienia;

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w infrastrukturę związaną 
z opieką i przez zachęcanie mężczyzn do 
dzielenia się pracami domowymi za 
pomocą przepisów o urlopie 
wychowawczym i ojcowskim i 
elastycznych form zatrudnienia; dotyczy to 
w równej mierze godzenia pracy 
zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi, 
gdyż nadal to przede wszystkim kobiety 
zajmują się opieką nad najbliższymi 
członkami rodziny;

Or. de

Poprawka 50
Lampros Fountoulis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 
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rodzinnych jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w infrastrukturę związaną 
z opieką i przez zachęcanie mężczyzn do 
dzielenia się pracami domowymi za 
pomocą przepisów o urlopie 
wychowawczym i ojcowskim i 
elastycznych form zatrudnienia;

rodzinnych jest podstawowym warunkiem
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w infrastrukturę związaną 
z opieką i przez zachęcanie mężczyzn do 
dzielenia się pracami domowymi za 
pomocą przepisów o urlopie 
wychowawczym i ojcowskim i 
elastycznych form zatrudnienia;

należy dopilnować, by zwiększano liczbę 
miejsc w placówkach opieki nad dziećmi 
zarówno w sektorze publicznym, jak i 
prywatnym, a także dostosowano godziny 
ich otwarcia do godzin pracy rodziców, by 
zapewnienie opieki nad dziećmi i 
wypełnienia im czasu w czasie, kiedy 
rodzice pracują, nie było źródłem obaw;

Or. el

Poprawka 51
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w infrastrukturę związaną 
z opieką i przez zachęcanie mężczyzn do 
dzielenia się pracami domowymi za 
pomocą przepisów o urlopie 
wychowawczym i ojcowskim i
elastycznych form zatrudnienia;

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w infrastrukturę związaną 
z opieką, zwłaszcza przez zapewnienie 
wczesnej edukacji od momentu narodzin i
opieki osobom starszym i 
niesamodzielnym za pośrednictwem 
powszechnie dostępnych usług 
publicznych, a ponadto zachęcać
mężczyzn do dzielenia się pracami 
domowymi za pomocą przepisów o urlopie 
wychowawczym i ojcowskim; należy 
dążyć do ustanowienia jednakowych i
nieprzekazywalnych urlopów ojcowskich i 
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macierzyńskich z tytułu urodzenia lub 
adoptowania dziecka, przez wprowadzanie 
coraz dłuższych urlopów ojcowskich, aż 
do zrównania ich z urlopami 
macierzyńskimi;  zredukuje to 
dyskryminację kobiet na rynku pracy i 
zapewni ojcom prawo do opieki na 
dziećmi;

Or. es

Poprawka 52
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w infrastrukturę związaną 
z opieką i przez zachęcanie mężczyzn do 
dzielenia się pracami domowymi za 
pomocą przepisów o urlopie 
wychowawczym i ojcowskim i 
elastycznych form zatrudnienia;

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez:

a) inwestycje w infrastrukturę związaną z 
opieką dla dzieci, osób 
niepełnosprawnych, osób w podeszłym 
wieku i chorych, ponieważ głównymi 
opiekunami są kobiety i ich praca cierpi z 
powodu tych niepłatnych obowiązków,

b) przez zachęcanie mężczyzn do dzielenia 
się pracami domowymi za pomocą 
przepisów o urlopie wychowawczym i 
ojcowskim i elastycznych form 
zatrudnienia,

c) promowanie pozytywnych rozwiązań 
pozwalających zachować równowagę 
między pracą a życiem prywatnym 



AM\1049534PL.doc 33/63 PE549.162v01-00

PL

zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, w 
materiałach edukacyjnych dla szkół 
wszystkich stopni;

Or. en

Poprawka 53
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji 
kobiet na rynku pracy leży nierówny 
podział obowiązków w rodzinie; podkreśla, 
że godzenie obowiązków zawodowych i 
rodzinnych jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w infrastrukturę związaną 
z opieką i przez zachęcanie mężczyzn do 
dzielenia się pracami domowymi za 
pomocą przepisów o urlopie 
wychowawczym i ojcowskim i 
elastycznych form zatrudnienia;

4. podkreśla, że jednym ze źródeł
nierównej pozycji kobiet na rynku pracy 
jest nierówny podział obowiązków w 
rodzinie; podkreśla, że godzenie 
obowiązków zawodowych i rodzinnych 
jest podstawowym warunkiem 
równouprawnienia płci i należy je wspierać 
przez inwestycje w infrastrukturę 
publiczną związaną z opieką oraz 
powszechne usługi społeczne, ze 
szczególnym naciskiem na edukację dzieci 
od wieku niemowlęcego oraz ośrodki dla 
dorosłych pozostających na utrzymaniu;
podkreśla potrzebę zachęcania mężczyzn 
do dzielenia się pracami domowymi, 
między innymi za pomocą przepisów o 
urlopie wychowawczym i ojcowskim;
podkreśla, że kobiety i mężczyźni powinni 
mieć takie samo niezbywalne prawo do 
urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego po 
urodzeniu lub adopcji dziecka.

Or. en

Poprawka 54
Jana Žitňanská

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że w państwach 
członkowskich, gdzie występuje taka 
sytuacja, należy rozluźniać zbyt sztywne 
stosunki prawa pracy, aby uzyskać 
uelastycznienie czasu pracy i umożliwić 
kobietom swobodniejszy wybór przy 
godzeniu życia rodzinnego i zawodowego;

Or. sk

Poprawka 55
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

proponuje, by w celu większego włączenia 
mężczyzn w obowiązki rodzinne, a kobiet 
w rynek pracy, minimalne warunki i 
długość urlopu rodzicielskiego zostały 
określone w formie zaleceń UE dla 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 56
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że elastyczność czasu pracy 
powinna być wynikiem wyboru 
pracownika, a nie nakazu pracodawcy;
odrzuca sytuacje, w których elastyczność 
czasu pracy i niepewność zatrudnienia 
uniemożliwiają organizację i stabilizację 
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życia rodzinnego;

Or. pt

Poprawka 57
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
inwestowania w wysokiej jakości, a 
zarazem przystępne cenowo placówki 
opieki nad dziećmi, osobami chorymi, 
niepełnosprawnymi, osobami w podeszłym 
wieku i innymi osobami niesamodzielnymi 
oraz do zapewnienia, aby instytucje te 
pracowały w systemie elastycznego czasu 
pracy, w połączeniu z pracą w pełnym 
wymiarze czasu pracy, i były dostępne dla 
jak największej liczby osób, umożliwiając 
im godzenie życia zawodowego, 
rodzinnego i osobistego; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich o uznanie 
roli mężczyzn i kobiet sprawujących 
opiekę nad dziećmi lub innymi osobami 
niesamodzielnymi poprzez przyznanie 
świadczenia na opiekę nad osobami 
niesamodzielnymi i indywidualnego 
prawa do zabezpieczenia społecznego, rent 
i emerytur; wzywa partnerów społecznych 
do przedstawienia konkretnych inicjatyw 
na rzecz uznania kwalifikacji nabytych w 
okresie urlopu opiekuńczego;

Or. en

Poprawka 58
Maria Arena, Edouard Martin

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. apeluje do Komisji Europejskiej i do 
państw członkowskich o wprowadzenie 
obowiązkowego płatnego urlopu 
ojcowskiego w wymiarze co najmniej 10 
dni roboczych oraz o sprzyjanie środkom 
ustawodawczym i nieustawodawczym 
umożliwiającym mężczyznom, a w 
szczególności ojcom, korzystanie z prawa 
do godzenia życia prywatnego z życiem 
zawodowym, przede wszystkim poprzez 
promowanie urlopu rodzicielskiego, z 
którego może skorzystać ojciec lub matka, 
lecz bez możliwości przeniesienia, w 
okresie dzieciństwa dziecka;

Or. fr

Poprawka 59
Enrique Calvet Chambon

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. kryzys i cięcia wydatków socjalnych 
dokonane w wielu państwach 
członkowskich UE niewątpliwie poważnie 
nadszarpnęły infrastrukturę związaną z 
opieką i minimalne wynagrodzenia;   
przypomina, że Europejski Fundusz na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) 
może zabezpieczać także projekty z 
dziedziny infrastruktury społecznej;

Or. es

Poprawka 60
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas
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Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. ubolewa nad wycofaniem przez Radę 
projektu dyrektywy w sprawie urlopu 
macierzyńskiego, który przewidywał, 
między innymi, zagwarantowanie 20 
tygodni w pełni płatnego urlopu 
macierzyńskiego i 2 tygodni urlopu 
ojcowskiego, oraz ochronę matek 
pracujących po ich powrocie do pracy;
jego wycofanie podważa konsensus, 
którego przedmiotem było wzmocnienie 
praw rodzin i matek pracujących;  

Or. pt

Poprawka 61
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia ochrony uprawnień 
socjalnych przewidzianych dla matek, a 
także do przedsięwzięcia środków 
zapobiegających niesprawiedliwemu 
zwalnianiu pracownic w czasie ciąży oraz 
do ochrony kobiet i mężczyzn 
sprawujących obowiązki opiekuńcze przed 
niesprawiedliwym zwolnieniem; wzywa 
również Radę do przyspieszenia przyjęcia 
dyrektywy w sprawie wprowadzenia 
środków służących wspieraniu poprawy w 
miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia 
pracownic w ciąży, pracownic, które 
niedawno rodziły, i pracownic karmiących 
piersią;

Or. en
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Poprawka 62
Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. ponadto uważa za pilne przyjęcie przez 
Radę wspólnego stanowiska dotyczącego 
zmiany dyrektywy w sprawie 
wprowadzenia środków służących 
wspieraniu poprawy w miejscu pracy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w 
ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, 
i pracownic karmiących piersią;

Or. fr

Poprawka 63
Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla, że bez przepisów 
europejskich w zakresie urlopu 
ojcowskiego dostosowanych do zasad 
urlopu macierzyńskiego oraz bez 
wzmocnienia usług publicznych 
wspierających integrację kobiet na rynku 
pracy Unia nie będzie w stanie stawić 
czoła kryzysowi demograficznemu, który 
do 2040 r. poskutkuje brakiem 24 
milionów pracowników; podkreśla, że 
podniesienie poziomu zatrudnienia kobiet 
aż do zrównania go z poziomem 
zatrudnienia mężczyzn zredukowałoby do 
3 mln liczbę brakujących pracowników;

Or. fr
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Poprawka 64
Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem czynników takich jak przerwy 
w karierze zawodowej kobiet, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, zróżnicowanie emerytur i bieda w 
gospodarstwach domowych prowadzonych 
przez samotne matki oraz że poziom 
ubóstwa można zredukować o 20 mln do 
2020 r. dzięki strategiom walki z 
ubóstwem, które będą u swych podstaw 
uwzględniały aspekt płci;

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem czynników takich jak przerwy 
w karierze zawodowej kobiet, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, zróżnicowanie emerytur i niskie 
dochody gospodarstw domowych 
prowadzonych przez samotne matki;

Or. pl

Poprawka 65
Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem czynników takich jak przerwy 
w karierze zawodowej kobiet, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, zróżnicowanie emerytur i bieda w 
gospodarstwach domowych prowadzonych 
przez samotne matki oraz że poziom 
ubóstwa można zredukować o 20 mln do 
2020 r. dzięki strategiom walki z 
ubóstwem, które będą u swych podstaw 
uwzględniały aspekt płci;

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem czynników takich jak przerwy 
w karierze zawodowej kobiet, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, zróżnicowanie emerytur i bieda w 
gospodarstwach domowych prowadzonych 
przez samotne matki; stwierdza, że 
strategie polityczne wspierające 
solidarność międzypokoleniową powinny 
umożliwić zmniejszenie liczby osób 
ubogich;

Or. fr
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Poprawka 66
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem czynników takich jak przerwy w 
karierze zawodowej kobiet, zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć, 
zróżnicowanie emerytur i bieda w 
gospodarstwach domowych prowadzonych 
przez samotne matki oraz że poziom 
ubóstwa można zredukować o 20 mln do 
2020 r. dzięki strategiom walki z 
ubóstwem, które będą u swych podstaw 
uwzględniały aspekt płci;

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem wielu czynników takich jak 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, zróżnicowanie emerytur, 
obowiązki opiekuńcze i związane z tym 
przerwy w karierze zawodowej, 
niewystarczające wparcie i systemy 
podatkowe dotykające gospodarstw
domowych prowadzonych przez samotne 
matki; podkreśla, że dyskryminacja z 
wielu przyczyn jednocześnie, na jaką 
narażone są kobiety z powodu, między 
innymi, tożsamości płciowej, ekspresji 
płciowej i specyfiki płci, przyczynia się do 
feminizacji biedy; podkreśla, że poziom 
ubóstwa można zredukować o 20 mln do 
2020 r. tylko dzięki strategiom walki z 
ubóstwem, które będą u swych podstaw 
uwzględniały aspekt płci oraz działania 
nakierowane na zwalczanie ubóstwa 
kobiet; podkreśla w tym kontekście 
znaczenie przeprowadzenia oceny m.in. 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
podatków, systemów świadczeń i modeli 
czasu pracy z punktu widzenia płci oraz 
zmiany polityki w obszarach, w których 
kobiety znajdują się w niekorzystnej 
sytuacji; przypomina o znaczeniu pełnego 
wdrożenia przepisów 
antydyskryminacyjnych, przyjmując 
podejście wielowymiarowe, aby 
zredukować poziom ubóstwa wśród kobiet.

Or. en

Poprawka 67
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem czynników takich jak przerwy 
w karierze zawodowej kobiet, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, zróżnicowanie emerytur i bieda w 
gospodarstwach domowych prowadzonych 
przez samotne matki oraz że poziom 
ubóstwa można zredukować o 20 mln do 
2020 r. dzięki strategiom walki z 
ubóstwem, które będą u swych podstaw 
uwzględniały aspekt płci;

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem czynników takich jak przerwy 
w karierze zawodowej kobiet, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć (16,4%), zróżnicowanie emerytur 
(39%) i bieda w gospodarstwach 
domowych prowadzonych przez samotne 
matki oraz że poziom ubóstwa można 
zredukować o 20 mln do 2020 r. dzięki 
strategiom walki z ubóstwem, które będą u 
swych podstaw uwzględniały aspekt płci;

Or. en

Poprawka 68
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem czynników takich jak przerwy 
w karierze zawodowej kobiet, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu
na płeć, zróżnicowanie emerytur i bieda w 
gospodarstwach domowych prowadzonych 
przez samotne matki oraz że poziom 
ubóstwa można zredukować o 20 mln do 
2020 r. dzięki strategiom walki z 
ubóstwem, które będą u swych podstaw 
uwzględniały aspekt płci;

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem czynników takich jak przerwy 
w karierze zawodowej kobiet, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, zróżnicowanie emerytur i bieda w 
gospodarstwach domowych prowadzonych 
przez samotne matki lub matki 
wychowujące niepełnosprawne dziecko
oraz że poziom ubóstwa można 
zredukować o 20 mln do 2020 r. dzięki 
strategiom walki z ubóstwem oraz 
programom działania, które koncentrują 
się przede wszystkim na kobietach 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
kobietach niepełnosprawnych lub 
wychowujących niepełnosprawne dziecko, 
i które będą u swych podstaw 
uwzględniały aspekt płci;
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Poprawka 69
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem czynników takich jak przerwy 
w karierze zawodowej kobiet, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, zróżnicowanie emerytur i bieda w 
gospodarstwach domowych prowadzonych 
przez samotne matki oraz że poziom 
ubóstwa można zredukować o 20 mln do 
2020 r. dzięki strategiom walki z 
ubóstwem, które będą u swych podstaw 
uwzględniały aspekt płci;

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem czynników takich jak przerwy 
w karierze zawodowej kobiet, nierówności 
w przebiegu kariery zawodowej między 
kobietami i mężczyznami, zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć, 
zróżnicowanie emerytur i bieda w 
gospodarstwach domowych prowadzonych 
przez samotne matki; stwierdza, że poziom 
ubóstwa można zredukować o 20 mln do 
2020 r. dzięki strategiom walki z 
ubóstwem, które będą u swych podstaw 
uwzględniały aspekt płci

Or. fr

Poprawka 70
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem czynników takich jak przerwy 
w karierze zawodowej kobiet, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, zróżnicowanie emerytur i bieda w 
gospodarstwach domowych prowadzonych 
przez samotne matki oraz że poziom 
ubóstwa można zredukować o 20 mln do 
2020 r. dzięki strategiom walki z 
ubóstwem, które będą u swych podstaw 
uwzględniały aspekt płci;

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem czynników takich jak przerwy 
w karierze zawodowej kobiet, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, zróżnicowanie emerytur i bieda w 
gospodarstwach domowych prowadzonych 
przez samotne matki oraz że poziom 
ubóstwa można zredukować o 20 mln do 
2020 r. dzięki strategiom walki z 
ubóstwem i dyskryminacją, które będą u 
swych podstaw uwzględniały aspekt płci;
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Poprawka 71
Maria Arena, Edouard Martin

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem czynników takich jak przerwy 
w karierze zawodowej kobiet,
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, zróżnicowanie emerytur i bieda w 
gospodarstwach domowych prowadzonych 
przez samotne matki oraz że poziom 
ubóstwa można zredukować o 20 mln do 
2020 r. dzięki strategiom walki z 
ubóstwem, które będą u swych podstaw 
uwzględniały aspekt płci;

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem czynników takich jak przerwy 
w karierze zawodowej kobiet oraz ich 
częste zatrudnianie na podstawie 
niestandardowych umów o pracę 
(wymuszony niepełny wymiar czasu pracy,
umowy na czas określony, praca 
tymczasowa, nieokreślony godzinowo 
wymiar czasu pracy) lub brak statusu 
małżonka asystującego osobie pracującej 
na własny rachunek, co prowadzi do 
zróżnicowania wynagrodzenia i emerytur
ze względu na płeć oraz biedy w 
gospodarstwach domowych prowadzonych 
przez samotne matki; stwierdza, że poziom 
ubóstwa można zredukować o 20 mln do 
2020 r. dzięki strategiom walki z 
ubóstwem, które będą u swych podstaw 
uwzględniały aspekt płci; podkreśla, że 
zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu 
na płeć ma miejsce nawet w przypadku 
tego samego rodzaju umów o pracę oraz 
że rozwiązanie tego problemu znajduje się 
m.in. w należytym stosowaniu przez 
państwa członkowskie dyrektywy w 
sprawie równego traktowania w obszarze 
zatrudnienia i pracy;

Or. fr

Poprawka 72
Tania González Peñas, Maria Arena, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem czynników takich jak przerwy 
w karierze zawodowej kobiet, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, zróżnicowanie emerytur i bieda w 
gospodarstwach domowych prowadzonych 
przez samotne matki oraz że poziom 
ubóstwa można zredukować o 20 mln do 
2020 r. dzięki strategiom walki z 
ubóstwem, które będą u swych podstaw 
uwzględniały aspekt płci;

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem czynników takich jak przerwy 
w karierze zawodowej kobiet, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, zróżnicowanie emerytur i bieda w 
gospodarstwach domowych prowadzonych 
przez samotne matki oraz że poziom 
ubóstwa można zredukować o 20 mln do 
2020 r. dzięki strategiom walki z 
ubóstwem, które będą u swych podstaw 
uwzględniały aspekt płci; zwłaszcza wśród 
starszych kobiet często mamy do czynienia 
z ubóstwem, ponieważ wiele z nich nie 
pracowało poza domem wystarczająco 
długo, aby posiadać godziwą emeryturę, 
dlatego też należy zwiększyć wysokość rent 
niepochodzących ze składek;  

Or. es

Poprawka 73
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem czynników takich jak przerwy 
w karierze zawodowej kobiet, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, zróżnicowanie emerytur i bieda w 
gospodarstwach domowych prowadzonych 
przez samotne matki oraz że poziom 
ubóstwa można zredukować o 20 mln do 
2020 r. dzięki strategiom walki z 
ubóstwem, które będą u swych podstaw 
uwzględniały aspekt płci;

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest 
rezultatem czynników takich jak przerwy 
w karierze zawodowej kobiet, 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć, zróżnicowanie emerytur i bieda w 
gospodarstwach domowych prowadzonych 
przez samotne matki oraz że aby 
zredukować poziom ubóstwa o 20 mln do 
2020 r. należy wprowadzić zmiany w 
dostępie kobiet do rynku pracy, przy 
wsparciu strategii walki z ubóstwem, które 
będą u swych podstaw uwzględniały aspekt 
płci;
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Poprawka 74
Jana Žitňanská

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla również potrzebę tworzenia 
elastycznych systemów urlopów 
rodzicielskich w pierwszych latach 
wychowywania dzieci, aby zwiększyć 
możliwości indywidualnego wyboru przy 
godzeniu życia rodzinnego i zawodowego;

Or. sk

Poprawka 75
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że polityka 
oszczędnościowa w południowej Europie 
nadmiernie wpłynęła na kobiety, które 
straciły część pensji i świadczeń, a 
jednocześnie nie mogą opuścić swojego 
regionu ze względu na obowiązki 
opiekuńcze; podkreśla, że nowa strategia 
płci musi uwzględniać negatywny wpływ 
polityki oszczędnościowej na kobiety w 
Europie;

Or. en
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Poprawka 76
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć wynika 
z niedostatecznego udziału kobiet w rynku 
pracy, poziomej i pionowej segregacji oraz 
faktu, że w sektorach z nadreprezentacją
kobiet często są niższe wynagrodzenia.
zwraca uwagę na potrzebę monitorowania 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć zarówno w sektorze prywatnym, 
jak i publicznym, oraz konieczność 
przejrzystości jeśli chodzi o przyznanie, że 
takie różnice występują w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 77
Michaela Šojdrová

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że chociaż kobiety pracują 
w czasie urlopu macierzyńskiego, to 
zdobywają inne kompetencje, niż wymaga 
tego rynek pracy, co potwierdza 
międzynarodowe badanie kompetencji 
dorosłych PIAAC, a fakt ten w 
ostatecznym rozrachunku pogarsza ich 
sytuację; dlatego też trzeba zwrócić uwagę 
na proces przechodzenia osób po urlopie 
macierzyńskim czy rodzicielskim do pracy, 
wprowadzając elastyczne wymiary czasu 
pracy, umożliwiając pracę z domu i 
wspierając odnawianie kompetencji 
zawodowych w formie kształcenia 
zawodowego i szkoleń;
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Poprawka 78
Maria Arena, Edouard Martin

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przyjmuje z zadowoleniem 
przeniesienie ciężaru dowodu na 
pozwanego przewidziane w dyrektywie 
2006/54/WE z korzyścią dla kobiet 
będących domniemanymi ofiarami 
dyskryminacji ze względu na płeć w 
przypadku dochodzenia roszczeń na 
drodze prawnej, lecz pragnie podkreślić, 
że przepis ten zacznie funkcjonować 
dopiero wówczas, gdy zostanie uznane 
prawo tych kobiet do dostępu do 
informacji będących w posiadaniu 
pracodawcy, takie jak zaproponowane 
przez Komisję Europejską w dyrektywie 
97/80/WE dotyczącej ciężaru dowodu w 
sprawach dyskryminacji ze względu na 
płeć, lecz ostatecznie w niej pominięte;

Or. fr

Poprawka 79
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i większej równowagi płci 
podczas rekrutacji na stanowiska 
decyzyjne;

6. zwraca uwagę na odpowiedzialność 
Komisji za podjęcie działań, które 
mogłyby pomóc w przełamaniu impasu w 
Radzie jeśli chodzi o europejskie 
prawodawstwo zapewnianiające 
przejrzystość i większą równowagę płci 
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podczas rekrutacji na stanowiska 
decyzyjne;

Or. en

Poprawka 80
Jérôme Lavrilleux

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i większej równowagi płci 
podczas rekrutacji na stanowiska 
decyzyjne;

6. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i większej równowagi płci 
podczas rekrutacji na stanowiska 
decyzyjne, aby zwalczać zjawisko 
„szklanego sufitu” stwierdzone w 
przeważającej większości państw 
członkowskich Unii;

Or. fr

Poprawka 81
Biljana Borzan

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i większej równowagi płci
podczas rekrutacji na stanowiska 
decyzyjne;

6. podkreśla konieczność podjęcia 
konkretnych działań na rzecz 
przejrzystego i zrównoważonego pod 
względem płci procesu rekrutacji na 
stanowiska decyzyjne;

Or. en

Poprawka 82
Elisabeth Morin-Chartier
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i większej równowagi płci 
podczas rekrutacji na stanowiska 
decyzyjne;

6. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i większej równowagi płci 
podczas rekrutacji na stanowiska 
decyzyjne opartej na identycznych i 
obiektywnie określonych kryteriach 
rekrutacji;

Or. fr

Poprawka 83
Marita Ulvskog, Soraya Post

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i większej równowagi płci 
podczas rekrutacji na stanowiska 
decyzyjne;

6. podkreśla konieczność, by strategia UE 
na rzecz równouprawnienia płci po roku 
2015 promowała równą reprezentację 
kobiet i mężczyzn na wszystkich 
szczeblach procesu decyzyjnego, w tym w 
instytucjach UE; uważa, że strategia ta 
powinna zawierać odpowiedni do 
osiągnięcia tego celu plan działania;
podkreśla potrzebę zapewnienia większej
przejrzystości i większej równowagi płci
również podczas rekrutacji na stanowiska 
decyzyjne;

Or. en

Poprawka 84
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i większej równowagi płci 
podczas rekrutacji na stanowiska 
decyzyjne;

6. zwraca uwagę na fakt, że tylko 33% 
dyrektorskich i kierowniczych stanowisk 
w korporacjach zajmują kobiety i
podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i większej równowagi płci 
podczas rekrutacji na stanowiska 
decyzyjne;

Or. it

Poprawka 85
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i większej równowagi płci 
podczas rekrutacji na stanowiska 
decyzyjne;

6. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i większej równowagi płci 
podczas rekrutacji na stanowiska 
decyzyjne; wzywa również Radę do 
przyspieszenia przyjęcia dyrektywy w 
sprawie poprawy równowagi płci wśród 
dyrektorów niewykonawczych spółek, 
których akcje są notowane na giełdzie i 
odnośnych środków;

Or. en

Poprawka 86
Maria Arena, Edouard Martin

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i większej równowagi płci 
podczas rekrutacji na stanowiska 

6. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i większej równowagi płci 
podczas rekrutacji na stanowiska 



AM\1049534PL.doc 51/63 PE549.162v01-00

PL

decyzyjne; decyzyjne; uważa zatem za pilne zawarcie 
porozumienia między Parlamentem a 
Radą w sprawie udziału kobiet w 
zarządach spółek giełdowych;

Or. fr

Poprawka 87
Jana Žitňanská

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i większej równowagi płci 
podczas rekrutacji na stanowiska 
decyzyjne;

6. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i większej równowagi płci 
podczas obsadzania stanowisk 
decyzyjnych, a także potrzebę 
akcentowania poprawy jakości warunków 
pracy w sektorach oferujących niskie 
zarobki, gdzie kobiety są 
nadreprezentowane;

Or. sk

Poprawka 88
Tania González Peñas, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês 
Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i większej równowagi płci 
podczas rekrutacji na stanowiska 
decyzyjne;

6. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i większej równowagi płci 
podczas rekrutacji na stanowiska 
decyzyjne, nie tylko w środowisku 
biznesowym, ale także w instytucjach 
politycznych i na wyższych stanowiskach 
w świecie akademickim;

Or. es
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Poprawka 89
Romana Tomc

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i większej równowagi płci 
podczas rekrutacji na stanowiska 
decyzyjne;

6. podkreśla konieczność zapewnienia 
przejrzystości i większej równowagi płci 
podczas mianowania na stanowiska 
decyzyjne, zarówno w ekonomii, jak i w 
polityce;

Or. sl

Poprawka 90
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

zwraca ponadto uwagę na potrzebę 
surowszych przepisów dotyczących 
dyskryminacji kobiet w miejscu pracy oraz 
surowszych kar dla pracodawców, którzy 
dyskryminują.

Or. en

Poprawka 91
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że należy przyjąć inicjatywy i 
środki, w szczególności w dziedzinie 
edukacji, w tym szkolnictwa wyższego, na 
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rzecz walki ze stereotypowym 
postrzeganiem pracy kobiet, wspierania 
przedsiębiorczości kobiet, kariery w nauce 
i sektorze ICT, co znacznie 
przyspieszyłoby wzrost gospodarczy w 
Europie oraz zwiększyło 
konkurencyjność;

Or. en

Poprawka 92
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca uwagę na znaczenie 
wspierania zatrudnienia kobiet oraz 
gwarantowania lepszej ochrony socjalnej 
kobiet w biznesie;

Or. it

Poprawka 93
Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się do państw członkowskich, 
by w ramach udzielania zamówień 
publicznych spółkom giełdowym w pełni 
korzystały z narzędzi oferowanych przez 
nową dyrektywę w sprawie zamówień 
publicznych, przyjmując jako kryterium 
udzielenia zamówienia parytet płci w 
zarządach tych spółek;

Or. fr
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Poprawka 94
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. popiera wprowadzenie parytetu płci w 
odniesieniu do członków organów spółek 
pełniących funkcje niewykonawcze i 
przejrzystych procedur ich mianowania;
zachęca sektor publiczny i prywatny do 
rozważenia dobrowolnych systemów 
promowania kobiet na stanowiskach 
kierowniczych oraz wzywa Radę 
Europejską, by przyjęła w końcu wspólne 
stanowisko po pierwszym czytaniu w PE 
dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 95
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla częste występowanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej, które negatywnie 
rzutuje na zabezpieczenie społeczne kobiet 
i poziom PKB w UE; apeluje o tworzenie 
zachęt skłaniających pracodawców i 
pracowników do przechodzenia z 
gospodarki nieformalnej do formalnej.

skreślony

Or. it
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Poprawka 96
Maria Arena, Edouard Martin

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla częste występowanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej, które negatywnie 
rzutuje na zabezpieczenie społeczne kobiet
i poziom PKB w UE; apeluje o tworzenie 
zachęt skłaniających pracodawców i 
pracowników do przechodzenia z 
gospodarki nieformalnej do formalnej.

7. podkreśla częste występowanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej, które dotyczy 
znacznego odsetka kobiet, zwłaszcza w 
ramach zatrudnienia przy pracach 
domowych, negatywnie rzutuje na ich
zabezpieczenie społeczne i na poziom 
PKB w UE; uważa w związku z tym za 
arcyważne, by wszystkie państwa 
członkowskie obowiązkowo uczestniczyły 
we wszystkich działaniach przyszłej 
Europejskiej platformy na rzecz 
usprawnienia współpracy w zakresie 
zapobiegania pracy nierejestrowanej i 
zniechęcania do niej;

Or. fr

Poprawka 97
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla częste występowanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej, które negatywnie 
rzutuje na zabezpieczenie społeczne kobiet 
i poziom PKB w UE; apeluje o tworzenie 
zachęt skłaniających pracodawców i 
pracowników do przechodzenia z
gospodarki nieformalnej do formalnej.

7. podkreśla częste występowanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej, które negatywnie 
rzutuje na zabezpieczenie społeczne kobiet 
i poziom PKB w UE; apeluje o skuteczne 
stosowanie kar w stosunku do
pracodawców działających w strefie
gospodarki nieformalnej.

Or. en
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Poprawka 98
Terry Reintke
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla częste występowanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej, które negatywnie 
rzutuje na zabezpieczenie społeczne kobiet 
i poziom PKB w UE; apeluje o tworzenie
zachęt skłaniających pracodawców i 
pracowników do przechodzenia z 
gospodarki nieformalnej do formalnej.

7. podkreśla częste występowanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej wykonywanej przez 
kobiety, które negatywnie rzutuje na
wynagrodzenia, zabezpieczenie społeczne
i ochronę kobiet i ma negatywny wpływ na
poziom PKB w UE;  apeluje o tworzenie
środków z zakresu polityki stanowiących 
zachęty skłaniające pracodawców i 
pracowników do przechodzenia z
zatrudnienia w ramach gospodarki 
nieformalnej do formalnej. zwraca uwagę 
na potrzebę szczególnego podejścia do 
pracy domowej, wykonywanej głównie 
przez kobiety, jak do szczególnego 
wyzwania, ponieważ jest  to praca w 
sektorze nieformalnym, wykonywana w 
odosobnieniu i z natury niedostrzegana, 
której uregulowanie wymaga 
opracowania ukierunkowanych środków.

Or. en

Poprawka 99
Jérôme Lavrilleux

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla częste występowanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej, które negatywnie 
rzutuje na zabezpieczenie społeczne kobiet 
i poziom PKB w UE; apeluje o tworzenie 
zachęt skłaniających pracodawców i 
pracowników do przechodzenia z 
gospodarki nieformalnej do formalnej.

7. podkreśla częste występowanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej, które negatywnie 
rzutuje na zabezpieczenie społeczne kobiet, 
uniemożliwia uczenie się przez całe życie, 
uszczupla dorobek socjalny w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
wpływa na spadek poziomu PKB w UE;
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apeluje o tworzenie zachęt skłaniających 
pracodawców i pracowników do 
przechodzenia z gospodarki nieformalnej 
do formalnej;

Or. fr

Poprawka 100
Jérôme Lavrilleux

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla częste występowanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej, które negatywnie 
rzutuje na zabezpieczenie społeczne kobiet 
i poziom PKB w UE; apeluje o tworzenie 
zachęt skłaniających pracodawców i 
pracowników do przechodzenia z 
gospodarki nieformalnej do formalnej.

7. podkreśla częste występowanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej, które negatywnie 
rzutuje na zabezpieczenie społeczne kobiet 
i poziom PKB w UE; apeluje o tworzenie 
zachęt skłaniających pracodawców i 
pracowników do przechodzenia z 
gospodarki nieformalnej do formalnej;
przypomina w tym względzie o istotnym 
narzędziu, jakim jest ustanowienie 
europejskiej platformy na rzecz 
usprawnienia współpracy w zakresie 
zapobiegania pracy nierejestrowanej i 
zniechęcania do niej.

Or. fr

Poprawka 101
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla częste występowanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej, które negatywnie 
rzutuje na zabezpieczenie społeczne kobiet 
i poziom PKB w UE; apeluje o tworzenie 
zachęt skłaniających pracodawców i 

7. podkreśla częste występowanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej oraz fałszywego 
samozatrudnienia, co negatywnie rzutuje 
na zabezpieczenie społeczne kobiet i 
poziom PKB w UE; apeluje o tworzenie 
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pracowników do przechodzenia z 
gospodarki nieformalnej do formalnej.

zachęt skłaniających pracodawców i 
pracowników do przechodzenia z 
gospodarki nieformalnej do formalnej;

Or. it

Poprawka 103
Lampros Fountoulis

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla częste występowanie zjawiska
pracy nierejestrowanej, które negatywnie 
rzutuje na zabezpieczenie społeczne kobiet 
i poziom PKB w UE; apeluje o tworzenie 
zachęt skłaniających pracodawców i 
pracowników do przechodzenia z 
gospodarki nieformalnej do formalnej.

7. podkreśla częste występowanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej, dotyczącego 
zwykle kobiet, które pracują z domu, by 
uzupełnić przychody rodziny; podkreśla, 
że częste występowanie pracy 
nierejestrowanej negatywnie rzutuje na 
zabezpieczenie społeczne kobiet i poziom 
PKB w UE oraz ułatwiają niektórym 
pracodawcom unikanie płacenia 
podatków i składek; apeluje o tworzenie 
zachęt skłaniających pracodawców i 
pracowników do przechodzenia z 
gospodarki nieformalnej do formalnej.

Or. el

Poprawka 104
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla częste występowanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej, które negatywnie 
rzutuje na zabezpieczenie społeczne kobiet 
i poziom PKB w UE; apeluje o tworzenie 
zachęt skłaniających pracodawców i 
pracowników do przechodzenia z 
gospodarki nieformalnej do formalnej.

7. zwalczanie oszustw podatkowych –
zwłaszcza popełnianych przez duże 
przedsiębiorstwa, których wpływ 
gospodarczy jest większy – ma 
podstawowe znaczenie dla finansowania 
wydłużenia urlopów ojcowskich i usług 
publicznych niezbędnych, aby zapewnić 
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integrację kobiet na rynku pracy na 
równych warunkach; ponadto częste 
występowanie zjawiska pracy 
nierejestrowanej negatywnie rzutuje na 
zabezpieczenie społeczne kobiet i poziom 
PKB w UE; apeluje o tworzenie zachęt 
skłaniających pracodawców i pracowników 
do przechodzenia z gospodarki 
nieformalnej do formalnej.

Or. es

Poprawka 105
Georgi Pirinski

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla częste występowanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej, które negatywnie 
rzutuje na zabezpieczenie społeczne kobiet 
i poziom PKB w UE; apeluje o tworzenie 
zachęt skłaniających pracodawców i 
pracowników do przechodzenia z 
gospodarki nieformalnej do formalnej.

7. podkreśla częste występowanie zjawiska 
pracy nierejestrowanej, które negatywnie 
rzutuje na zabezpieczenie społeczne kobiet 
i poziom PKB w UE; apeluje o tworzenie 
zachęt skłaniających pracodawców i 
pracowników do przechodzenia z 
gospodarki nieformalnej do formalnej;
nalega, by kwestia pracy nierejestrowanej, 
która negatywnie rzutuje na 
zabezpieczenie społeczne kobiet, została 
ujęta w programie prac przyszłej 
europejskiej platformy współpracy na 
rzecz zwalczania pracy nierejestrowanej 
jako sprawa pierwszorzędnej wagi.

Or. en

Poprawka 106
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca uwagę na potrzebę uznania 
zamówień publicznych za potencjalne 
narzędzie umacniania polityki na rzecz 
włączenia społecznego; uważa, że 
zamówienia publiczne powinny być 
wykorzystywane jako instrument 
zwiększenia równouprawnienia płci, 
dzięki określeniu w stosownych 
przypadkach wymogów dotyczących 
kryteriów antydyskryminacyjnych i 
równouprawnienia płci jako warunków 
wstępnych w odniesieniu do umów w 
sprawie zamówienia publicznego;

Or. en

Poprawka 107
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia wysiłków w walce z 
przypadkami pracy nierejestrowanej i 
dorywczej, łącznie z umowami na mały 
etat i pozornymi umowami na niepełny 
etat, oraz do zapewnienia wszystkim 
pracownikom odpowiedniej ochrony 
socjalnej; ponadto ubolewa nad 
nadużywaniem niestandardowych umów o 
pracę mających na celu unikanie 
obowiązku spełnienia warunków 
zatrudnienia i ochrony socjalnej;

Or. en

Poprawka 108
Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas
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Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że ofiarami pracy 
nierejestrowanej padają głównie kobiety i 
nie zawsze jest to ich decyzja; wzywa do 
przygotowania kompleksowej strategii 
walki z pracodawcami zatrudniającymi 
kobiety bez rejestrowania ich pracy;

Or. en

Poprawka 109
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zaleca ponadto, by skład i definicja 
rodziny zmieniała się w czasie; prawo 
rodzinne i prawo pracy musi w większym 
stopniu uwzględniać rodziny 
monoparentalne i rodziny LGBT;

Or. en

Poprawka 110
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wyraża ubolewanie, że Komisja 
zamierza wycofać wniosek dotyczący 
dyrektywy w sprawie urlopów 
macierzyńskich, opóźniając w ten sposób 
utworzenie zharmonizowanych ram 
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prawnych i ram socjalnych.

Or. it

Poprawka 111
Maria Arena, Edouard Martin

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że strategie polityczne i 
inicjatywy zamierzające do 
przeciwdziałania bezrobociu ludzi 
młodych, takie jak „Gwarancja dla 
młodzieży” i inicjatywa na rzecz 
zatrudnienia młodzieży, powinny 
zaspokajać konkretne potrzeby młodych 
dziewcząt i chłopców, aby umożliwić im 
dostęp do rynku pracy; przypomina 
ponadto, że odsetek kobiet niekształcących 
się, niepracujących ani nieszkolących się 
jest wyższy od odsetka mężczyzn w takiej 
samej sytuacji;

Or. fr

Poprawka 112
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. stwierdza, że równowaga płci w 
zarządach firm i na stanowiskach 
decyzyjnych w państwach członkowskich 
nie zwiększyła dostatecznie na zasadzie 
dobrowolności, zatem należy rozważyć 
wprowadzenie parytetu jako najlepszego 
tymczasowego rozwiązania 
gwarantującego równą reprezentację 
kobiet i mężczyzn.
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