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Maria Noichl
Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci
(2019/2169(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję, aby respektowała 
zobowiązania wynikające z programu prac 
na 2020 r. podczas każdego przeglądu oraz 
terminowo przedstawiła wniosek 
dotyczący wiążących środków w 
dziedzinie przejrzystości wynagrodzeń, 
Strategii UE w zakresie praw ofiar, 
unijnych ram strategii równouprawnienia 
i włączenia społecznego Romów na okres 
po 2020 r., nowej strategii UE na rzecz 
wyeliminowania handlu ludźmi, a także 
unijnego planu działania w sprawie 
równości płci oraz wzmocnienia pozycji 
kobiet w kontekście stosunków 
zewnętrznych na lata 2021–2025;

6. wzywa Komisję, aby respektowała 
zobowiązania wynikające z programu prac 
na 2020 r. podczas każdego przeglądu oraz 
przedstawiła wniosek dotyczący wiążących 
środków w dziedzinie przejrzystości 
wynagrodzeń, Strategii UE w zakresie 
praw ofiar i nowej strategii UE na rzecz 
wyeliminowania handlu ludźmi; ubolewa, 
że wniosek dotyczący wiążących środków 
w dziedzinie przejrzystości wynagrodzeń 
nie został przedstawiony zgodnie z planem 
w 2020 r.;
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Poprawka 3
Maria Noichl

Sprawozdanie A9-0234/2020
Maria Noichl
Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci
(2019/2169(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. wyraża zaniepokojenie brakiem 
wyraźnego zakazu dyskryminacji ze 
względu na tożsamość płciową i ekspresję 
płciową w prawie Unii; odnotowuje ciągłą 
dyskryminację i nękanie osób LGBTIQ+ 
oraz ich wykluczenie z rynku pracy; 
przypomina swoją rezolucję z dnia 
14 lutego 2019 r w sprawie przyszłości 
wykazu działań na rzecz osób LGBTI37 
oraz rezolucję z dnia 18 grudnia 2019 r. w 
sprawie dyskryminacji osób LGBTI i 
nawoływania do nienawiści do nich w 
sferze publicznej38; wzywa Komisję do jak 
najszybszego przyjęcia strategicznych ram 
dotyczących równouprawnienia osób 
LGBTIQ+, aby podjąć dalsze środki w 
związku z wykazem działań na rzecz osób 
LGBTI na lata 2016–2019, oraz do 
włączenia w te ramy szczególnych 
środków zwalczania dyskryminacji w 
miejscu pracy ze względu na orientację 
seksualną, tożsamość płciową, ekspresję 
płciową i cechy płciowe;

____________________

37 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0129.
38 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0101.

29. wyraża zaniepokojenie brakiem 
wyraźnego zakazu dyskryminacji ze 
względu na tożsamość płciową i ekspresję 
płciową w prawie Unii; odnotowuje ciągłą 
dyskryminację i nękanie osób LGBTIQ+ 
oraz ich wykluczenie z rynku pracy; 
przypomina swoją rezolucję z dnia 
14 lutego 2019 r w sprawie przyszłości 
wykazu działań na rzecz osób LGBTI37 
oraz rezolucję z dnia 18 grudnia 2019 r. w 
sprawie dyskryminacji osób LGBTI i 
nawoływania do nienawiści do nich w 
sferze publicznej38; z zadowoleniem 
przyjmuje przyjęcie pierwszej w historii 
strategii na rzecz osób LGBTI+, aby 
podjąć dalsze środki w związku z 
wykazem działań na rzecz osób LGBTI na 
lata 2016–2019 oraz uwzględnić 
szczególne środki zwalczania 
dyskryminacji w miejscu pracy ze względu 
na orientację seksualną, tożsamość 
płciową, ekspresję płciową i cechy 
płciowe;

____________________

37 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0129.
38 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0101.
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Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci
(2019/2169(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 33

Projekt rezolucji Poprawka

33. w tym kontekście wzywa Komisję 
do opracowania dyrektywy w sprawie 
zwalczania handlu ludźmi do celów 
seksualnego wykorzystywania w UE, gdyż 
handel ludźmi do celów seksualnego 
wykorzystywania stanowi najbardziej 
rozpowszechnioną formę handlu ludźmi;

skreśla się

Or. en



AM\1222191PL.docx PE662.829v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

13.1.2021 A9-0234/5

Poprawka 5
Maria Noichl

Sprawozdanie A9-0234/2020
Maria Noichl
Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci
(2019/2169(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 53

Projekt rezolucji Poprawka

53. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
do końca 2020 r. wiążących środków na 
rzecz przejrzystości wynagrodzeń, które 
mogą stanowić użyteczne narzędzie do 
ujawniania luk i dyskryminacji w danym 
sektorze oraz do eliminowania luki 
płacowej między kobietami a 
mężczyznami; podkreśla w tym względzie 
znaczenie pełnej współpracy i 
zaangażowania partnerów społecznych i 
wszystkich zainteresowanych stron 
zgodnie z praktyką i tradycjami 
krajowymi; podkreśla jednak, że nadal 
poświęcać należy uwagę kwestii równości 
wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką 
samą pracę lub pracę takiej samej wartości 
w różnych sektorach zawodowych, aby 
niwelować różnice w wynagrodzeniu za 
pracę takiej samej wartości na rynku pracy, 
na którym panuje segregacja płciowa, a 
płace są niższe w niektórych sektorach, 
przy czym są to sektory, w których 
zatrudnione są głównie kobiety, jak 
pielęgniarstwo, opieka, handel detaliczny, 
sprzedaż i sektor edukacji, w porównaniu 
np. z przemysłem wytwórczym lub 
zawodami technicznymi, które 
zdominowane są przez mężczyzn; 
zdecydowanie zaleca włączenie zasady 
równości wynagrodzeń dla pracowników 
płci męskiej i żeńskiej za pracę takiej 
samej wartości, gdzie pracę takiej samej 

53. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
wiążących środków na rzecz przejrzystości 
wynagrodzeń, które mogą stanowić 
użyteczne narzędzie do ujawniania luk i 
dyskryminacji w danym sektorze oraz do 
eliminowania luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami; ubolewa 
jednak nad opóźnieniem publikacji tego 
wniosku i zwraca się do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie wniosku; 
podkreśla w tym względzie znaczenie 
pełnej współpracy i zaangażowania 
partnerów społecznych i wszystkich 
zainteresowanych stron zgodnie z praktyką 
i tradycjami krajowymi; podkreśla jednak, 
że nadal poświęcać należy uwagę kwestii 
równości wynagrodzeń dla mężczyzn i 
kobiet za taką samą pracę lub pracę takiej 
samej wartości w różnych sektorach 
zawodowych, aby niwelować różnice w 
wynagrodzeniu za pracę takiej samej 
wartości na rynku pracy, na którym panuje 
segregacja płciowa, a płace są niższe w 
niektórych sektorach, przy czym są to 
sektory, w których zatrudnione są głównie 
kobiety, jak pielęgniarstwo, opieka, handel 
detaliczny, sprzedaż i sektor edukacji, w 
porównaniu np. z przemysłem 
wytwórczym lub zawodami technicznymi, 
które zdominowane są przez mężczyzn; 
zdecydowanie zaleca włączenie zasady 
równości wynagrodzeń dla pracowników 
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wartości można zdefiniować następująco: 
„Pracę uznaje się za pracę takiej samej 
wartości, jeżeli na podstawie porównania 
dwóch grup pracowników, które nie 
zostały utworzone w sposób arbitralny, 
wykonywana praca jest porównywalna, 
biorąc pod uwagę takie czynniki jak 
warunki pracy, stopień odpowiedzialności 
powierzonej pracownikom oraz fizyczne i 
psychiczne wymogi pracy”; zwraca uwagę, 
że w tym celu należy opracować neutralne 
płciowo narzędzia oceny pracy i kryteria 
klasyfikacji;

płci męskiej i żeńskiej za pracę takiej 
samej wartości, gdzie pracę takiej samej 
wartości można zdefiniować następująco: 
„Pracę uznaje się za pracę takiej samej 
wartości, jeżeli na podstawie porównania 
dwóch grup pracowników, które nie 
zostały utworzone w sposób arbitralny, 
wykonywana praca jest porównywalna, 
biorąc pod uwagę takie czynniki jak 
warunki pracy, stopień odpowiedzialności 
powierzonej pracownikom oraz fizyczne i 
psychiczne wymogi pracy”; zwraca uwagę, 
że w tym celu należy opracować neutralne 
płciowo narzędzia oceny pracy i kryteria 
klasyfikacji;
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Maria Noichl

Sprawozdanie A9-0234/2020
Maria Noichl
Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci
(2019/2169(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 97

Projekt rezolucji Poprawka

97. podkreśla, że reakcję na epidemię 
COVID-19 można by wykorzystać do 
wyodrębnienia dodatkowych środków 
budżetowych, które państwa członkowskie 
mogłyby wykorzystywać do wspierania 
ofiar przemocy; 

97. podkreśla, że reakcję na epidemię 
COVID-19 należy wykorzystać do 
wyodrębnienia dodatkowych środków 
budżetowych, które państwa członkowskie 
mogłyby wykorzystywać do wspierania 
ofiar przemocy; 

Or. en
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Poprawka 7
Maria Noichl

Sprawozdanie A9-0234/2020
Maria Noichl
Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci
(2019/2169(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 100

Projekt rezolucji Poprawka

100. podkreśla, że w następnych WRF, 
a w szczególności w planie odbudowy 
NextGenerationEU, konieczne jest 
zwiększenie środków dostępnych na 
programy UE poświęcone promowaniu 
równouprawnienia płci i praw kobiet, oraz 
zwraca się do Komisji, aby dopilnowała 
włączenia klauzuli dotyczącej 
uwzględniania aspektu płci do 
zmienionego wniosku w sprawie 
kolejnych WRF; wzywa Komisję do 
zintensyfikowania starań, aby sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci 
stanowiło integralną część procedury 
budżetowej na wszystkich etapach i w 
ramach wszystkich linii budżetowych, oraz 
do dodania niezależnych linii budżetowych 
na ukierunkowane działania; podkreśla, że 
każda nowa strategia, nowy środek lub 
mechanizm powinny podlegać ocenie 
wpływu w aspekcie płci; w tym kontekście 
wzywa Komisję i Radę do inwestowania w 
gospodarkę opiekuńczą oraz do przyjęcia 
„europejskiego ładu w zakresie opieki”, 
który stanowiłby uzupełnienie 
Europejskiego Zielonego Ładu;

100. podkreśla, że konieczne jest 
zwiększenie środków dostępnych na 
programy UE poświęcone promowaniu 
równouprawnienia płci i praw kobiet; 
wzywa Komisję do zintensyfikowania 
starań, aby sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci stanowiło 
integralną część procedury budżetowej na 
wszystkich etapach i w ramach wszystkich 
linii budżetowych, oraz do dodania 
niezależnych linii budżetowych na 
ukierunkowane działania; podkreśla, że 
każda nowa strategia, nowy środek lub 
mechanizm powinny podlegać ocenie 
wpływu w aspekcie płci; w tym kontekście 
wzywa Komisję i Radę do inwestowania w 
gospodarkę opiekuńczą oraz do przyjęcia 
„europejskiego ładu w zakresie opieki”, 
który stanowiłby uzupełnienie 
Europejskiego Zielonego Ładu; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że po raz 
pierwszy w historii uwzględnianie aspektu 
płci będzie priorytetem horyzontalnym w 
WRF i będzie mu towarzyszyć dogłębna 
ocena wpływu w aspekcie płci i 
monitorowanie programów;

Or. en
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Maria Noichl

Sprawozdanie A9-0234/2020
Maria Noichl
Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci
(2019/2169(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 117

Projekt rezolucji Poprawka

117. przypomina o swojej rezolucji z 
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie 
konieczności wzmocnienia strategicznych 
unijnych ram dotyczących krajowych 
strategii integracji Romów po 2020 r.42, w 
której stwierdził, że w większości państw 
członkowskich nie odnotowano poprawy w 
dostępie do zatrudnienia, że sytuacja 
mieszkaniowa budzi poważne obawy, a w 
kwestii ubóstwa osiągnięto jedynie 
niewielki postęp, oraz że w unijnych 
ramach należy uwzględnić wyraźnie 
zaakcentowany aspekt płci; jest 
zaniepokojony mową nienawiści wobec 
Romów w kontekście pandemii COVID-19 
oraz dodatkowymi ograniczeniami 
wprowadzonymi przez niektóre państwa 
członkowskie związanymi z poddawaniem 
społeczności romskich kwarantannie, a 
także negatywnymi konsekwencjami dla 
grup najbardziej wrażliwych wśród 
Romów, takich jak dziewczęta, młode 
kobiety, starsze kobiety, osoby z 
niepełnosprawnościami czy osoby 
LGBTIQ+; wzywa Komisję do jak 
najszybszego przyjęcia strategicznych ram 
UE dotyczących równości i integracji 
Romów, przeanalizowania wpływu 
koronawirusa na społeczności Romów oraz 
przyjęcia środków w celu zapobiegania 
wrogości wobec nich;

117. przypomina o swojej rezolucji z 
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie 
konieczności wzmocnienia strategicznych 
unijnych ram dotyczących krajowych 
strategii integracji Romów po 2020 r.42, w 
której stwierdził, że w większości państw 
członkowskich nie odnotowano poprawy w 
dostępie do zatrudnienia, że sytuacja 
mieszkaniowa budzi poważne obawy, a w 
kwestii ubóstwa osiągnięto jedynie 
niewielki postęp, oraz że w unijnych 
ramach należy uwzględnić wyraźnie 
zaakcentowany aspekt płci; jest 
zaniepokojony mową nienawiści wobec 
Romów w kontekście pandemii COVID-19 
oraz dodatkowymi ograniczeniami 
wprowadzonymi przez niektóre państwa 
członkowskie związanymi z poddawaniem 
społeczności romskich kwarantannie, a 
także negatywnymi konsekwencjami dla 
grup najbardziej wrażliwych wśród 
Romów, takich jak dziewczęta, młode 
kobiety, starsze kobiety, osoby z 
niepełnosprawnościami czy osoby 
LGBTIQ+; pozytywnie ocenia przyjęcie 
strategicznych ram UE dotyczących 
równości i integracji Romów, co 
umożliwia przeanalizowanie wpływu 
koronawirusa na społeczności Romów oraz 
przyjęcie środków w celu zapobiegania 
wrogości wobec nich;
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____________________

42 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0075.
____________________

42 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0075.
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Maria Noichl
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Maria Noichl
Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci
(2019/2169(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 122

Projekt rezolucji Poprawka

122. wzywa Komisję do szybkiego 
przyjęcia nowego, trzeciego planu 
działania w sprawie równości płci (GAP 
III) w oparciu o obecny GAP II, aby 
rozpocząć jego wdrażanie w 2021 r. jako 
kluczowego instrumentu promowania w 
stosunkach zewnętrznych 
równouprawnienia płci oraz wzmocnienia 
pozycji kobiet i dziewcząt; podkreśla, że 
dokument ten musi mieć formę 
komunikatu i muszą mu towarzyszyć jasne 
i mierzalne wskaźniki odnoszące się do 
konkretnych przedziałów czasowych, z 
uwzględnieniem podziału ról i 
obowiązków między poszczególne 
podmioty; wzywa do utrzymania w nowym 
planie działania celu 85 % dla wszystkich 
nowych programów przyczyniających się 
do równouprawnienia płci oraz do 
ustanowienia nowego celu wynoszącego 
20 % dla programów, których głównym 
celem jest równość płci; domaga się, by w 
nowym Instrumencie Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej priorytetowe znaczenie 
nadano równości płci i prawom kobiet we 
wszystkich programach geograficznych i 
tematycznych zgodnie z tymi założeniami; 
z zadowoleniem przyjmuje zmianę kultury 
instytucjonalnej służb Komisji i 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
w celu skuteczniejszego wypełniania 
zobowiązań UE w zakresie praw kobiet i 

122. pozytywnie ocenia przyjęcie 
nowego, trzeciego planu działania w 
sprawie równości płci (GAP III) jako 
kluczowego instrumentu promowania w 
stosunkach zewnętrznych 
równouprawnienia płci oraz wzmocnienia 
pozycji kobiet i dziewcząt; podkreśla, że 
dokumentowi temu muszą towarzyszyć 
jasne i mierzalne wskaźniki odnoszące się 
do konkretnych przedziałów czasowych, z 
uwzględnieniem podziału ról i 
obowiązków między poszczególne 
podmioty; z zadowoleniem przyjmuje fakt, 
że w nowym planie utrzymano cel 85 % 
dla wszystkich nowych programów 
przyczyniających się do równouprawnienia 
płci; ubolewa, że nie ustanowiono nowego 
celu 20 % dla programów, których jednym 
z głównych celów jest równość płci; 
domaga się, by w nowym Instrumencie 
Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej 
priorytetowe znaczenie nadano równości 
płci i prawom kobiet we wszystkich 
programach geograficznych i 
tematycznych zgodnie z tymi założeniami; 
z zadowoleniem przyjmuje zmianę kultury 
instytucjonalnej służb Komisji i 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
w celu skuteczniejszego wypełniania 
zobowiązań UE w zakresie praw kobiet i 
równouprawnienia płci;
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równouprawnienia płci;

Or. en


