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Poprawka 1
Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei

Projekt opinii
Umocowanie 1 a

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając Europejski filar 
praw socjalnych, a w szczególności jego 
zasady 2, 3, 6, 9 i 15,

Or.en

Poprawka 2
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Projekt opinii
Umocowanie 1 b (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając Agendę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i cele 
zrównoważonego rozwoju ONZ, w 
szczególności cele 1, 5, 8 i 10 wraz z 
odpowiednimi zadaniami i wskaźnikami,

Or.en

Poprawka 3
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner

Projekt opinii
Umocowanie 1 c (nowe)
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Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając konwencję 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) dotyczącą jednakowego 
wynagrodzenia z 1951 r. oraz konwencję 
MOP dotyczącą przemocy i nękania z 
2019 r.,

Or.en

Poprawka 4
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Projekt opinii
Umocowanie 1 d (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając zalecenie Komisji z 
dnia 7 marca 2014 r. w sprawie 
wzmocnienia zasady równości 
wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn dzięki 
przejrzystości2a,
__________________
2a Dz.U. L 69 z 8.3.2014, s. 112.

Or.en

Poprawka 5
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Umocowanie 1 e (nowe)
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Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając dokument Komisji 
pt. „Strategiczne zaangażowanie na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2016–
2019”;

Or. en

Poprawka 6
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis

Projekt opinii
Umocowanie 1 f (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając przyjęty przez 
Komisję Plan działania UE na lata 2017–
2019 na rzecz eliminowania 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć (COM(2017)0678),

Or. en

Poprawka 7
Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius

Projekt opinii
Umocowanie 1 g (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając sprawozdanie 
Komisji z 2019 r. w sprawie równości 
mężczyzn i kobiet w UE,

Or. en



PE650.655v02-00 6/131 AM\1205885PL.docx

PL

Poprawka 8
Elisabetta Gualmini, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, 
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Umocowanie 1 h (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając dyrektywę 
2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie zasady równości 
szans oraz równego traktowania kobiet i 
mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i 
pracy3a oraz dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym rodziców i opiekunów oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE3b,
__________________
3a Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23.
3b Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Poprawka 9
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Umocowanie 1 i (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając wskaźnik 
równouprawnienia płci opracowany przez 
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn, w szczególności sprawozdanie 
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dotyczące wskaźnika za 2019 r.,

Or. en

Poprawka 10
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne 
Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Milan Brglez

Projekt opinii
Umocowanie 1 j (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając konkluzje Rady z 
dnia 13 czerwca 2019 r. pt. 
„Zlikwidowanie zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć: 
kluczowe polityki i środki”,

Or. en

Poprawka 11
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Umocowanie 1 k (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając konkluzje Rady z 
dnia 10 grudnia 2019 r. zatytułowane 
„Gospodarki w UE uwzględniające 
równouprawnienie płci: dalsze działania”,

Or. en

Poprawka 12
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne 
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Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Projekt opinii
Umocowanie 1 l (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 26 maja 2016 r. w sprawie ubóstwa: 
perspektywa płci,

Or. en

Poprawka 13
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Milan 
Brglez, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind

Projekt opinii
Umocowanie 1 m (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie 
europejskiego filaru praw socjalnych,

Or. en

Poprawka 14
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Marianne Vind, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Umocowanie 1 n (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie 
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potrzeby opracowania unijnej strategii 
mającej na celu wyeliminowanie różnic w 
emeryturach ze względu na płeć i 
zapobieganie występowaniu takich różnic,

Or. en

Poprawka 15
Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Marianne Vind, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius 
Saliba, Gabriele Bischoff

Projekt opinii
Umocowanie 1 o (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 3 
października 2017 r. w sprawie 
wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet 
w sektorach prywatnym i publicznym w 
UE,

Or. en

Poprawka 16
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Marianne Vind, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Estrella Durá Ferrandis

Projekt opinii
Umocowanie 1 p (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie 
zwalczania nierówności jako czynnika 
sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i 
wzrostowi,

Or. en
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Poprawka 17
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner

Projekt opinii
Umocowanie 1 r (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając rezolucję z dnia 30 
stycznia 2020 r. w sprawie zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć,

Or. en

Poprawka 18
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Projekt opinii
Umocowanie 1 s (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 5 marca 2020 r. zatytułowany 
„Unia równości: strategia na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–
2025”,

Or. en

Poprawka 19
Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, 
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Gabriele Bischoff
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Projekt opinii
Umocowanie 1 t (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie 
skoordynowanych działań UE na rzecz 
walki z pandemią COVID-19 i jej 
skutkami,

Or. en

Poprawka 20
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że polityka 
równouprawnienia płci nie była w stanie 
zwalczyć dyskryminacji kobiet, nie tylko ze 
względu na utrzymywanie się w naszych 
społeczeństwach głęboko zakorzenionych 
stereotypów płci, ale także z powodu 
podważania praw społecznych i 
gospodarczych dotykającego w 
niewspółmierny sposób kobiet, w 
szczególności narażonych na 
dyskryminację z wielu przyczyn 
jednocześnie, które są bardziej zagrożone 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym niż 
mężczyźni;

Or. en

Poprawka 21
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová,Samira Rafaela
Projekt opinii
Motyw A b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że równość płci 
jest jedną ze wspólnych i podstawowych 
zasad Unii Europejskiej, zapisaną w art. 2 
i art. 3 ust. 3 TUE, art. 8 TFUE i art. 23 
Karty praw podstawowych; mając na 
uwadze, że art. 157 TFUE wyraźnie 
stanowi, iż każde państwo członkowskie 
zapewnia stosowanie zasady równości 
wynagrodzeń dla pracowników płci 
męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości;

Or. en

Poprawka 22
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele 
Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Milan Brglez, Alex Agius Saliba

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci jest jedną ze 
wspólnych i podstawowych zasad Unii 
Europejskiej, zapisaną w art. 2 i art. 3 ust. 
3 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 8 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej i art. 23 Karty Praw 
Podstawowych; mając na uwadze, że art. 
157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej wyraźnie stanowi, iż państwa 
członkowskie zapewniają stosowanie 
zasady równości wynagrodzeń dla 
pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
taką samą pracę lub pracę takiej samej 
wartości;

Or. en
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Poprawka23
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw A d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ad. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci stanowi jedną z 
podstawowych wartości UE, która jest 
zapisana w art. 2 i art. 3 ust. 3 Traktatu o 
Unii Europejskiej; mając na uwadze, że 
art. 8 i 19 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej oraz art. 23 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej wyraźnie 
zobowiązują UE do uwzględniania 
aspektu płci we wszystkich obszarach jej 
polityki i działaniach;

Or. fr

Poprawka 24
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Projekt opinii
Motyw A e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ae. mając na uwadze, że niezależność 
ekonomiczna jest podstawowym 
warunkiem samorealizacji kobiet i 
mężczyzn, a zagwarantowanie równego 
dostępu do zasobów finansowych ma 
decydujące znaczenie dla procesu 
osiągania równości płci;

Or. en

Poprawka 25
Elisabetta Gualmini, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius 
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Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino

Projekt opinii
Motyw A f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Af. mając na uwadze, że zarobki 
kobiet w całej UE są niewspółmiernie 
niższe niż zarobki mężczyzn; mając na 
uwadze, że zgodnie z najnowszymi danymi 
Komisji zróżnicowanie wynagrodzenia ze 
względu na płeć w UE wynosi 15,7 %, 
chociaż różni się znacznie w 
poszczególnych państwach 
członkowskich; mając na uwadze, że 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć wzrasta do 30,1 %, jeżeli 
uwzględni się wskaźniki zatrudnienia i 
ogólny udział w rynku pracy; mając na 
uwadze, że podczas gdy tylko 8 % 
mężczyzn w UE jest zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze czasu pracy, prawie 
jedna trzecia kobiet w całej UE (31 %) 
pracuje z różnych powodów w niepełnym 
wymiarze, w tym ze względu na stereotypy, 
powody strukturalne i oczekiwania 
społeczne;

Or. en

Poprawka 26
Jordi Cañas, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Projekt opinii
Motyw A g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ag. mając na uwadze, że zgodnie z 
najnowszymi danymi Komisji 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć w UE wynosi 16 %, chociaż różni 
się znacznie w poszczególnych państwach 
członkowskich; mając na uwadze, że w 
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UE zatrudnionych jest jedynie 67 % 
kobiet w porównaniu z 78 % mężczyzn, 
mając na uwadze, że zróżnicowanie 
emerytur ze względu na płeć wynosi 37 %, 
a średnie emerytury kobiet są o 30,1 % 
niższe niż mężczyzn;

Or. en

Poprawka 27
Anne Sander

Projekt opinii
Motyw A h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ah. mając na uwadze, że kobiety są 
niedostatecznie reprezentowane w dobrze 
płatnych sektorach i na stanowiskach 
decyzyjnych oraz że utrzymują się różnice 
w traktowaniu kobiet i mężczyzn na 
unijnym rynku pracy, np. luka w 
zatrudnieniu między kobietami a 
mężczyznami (11,5 %), luka płacowa (16 
%) czy luka emerytalna (35,7 %), co może 
stawiać kobiety w trudnej lub niepewnej 
sytuacji; mając na uwadze, że należy 
zdwoić wysiłki na rzecz zniesienia luki w 
zatrudnieniu, a także luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami;

Or. fr

Poprawka 28
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan 
Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz, Evelyn Regner

Projekt opinii
Motyw A i (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ai. mając na uwadze, że konsekwencje 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć obejmują zróżnicowanie emerytur 
ze względu na płeć na poziomie 37 % 
(sytuacja ta będzie się utrzymywać przez 
dziesięciolecia) oraz nierówny poziom 
niezależności ekonomicznej kobiet i 
mężczyzn, gdzie 1 na 5 pracujących kobiet 
w UE należy do grupy o najniższych 
wynagrodzeniach w porównaniu z 1 na 10 
mężczyzn;

Or. en

Poprawka 29
Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Milan Brglez

Projekt opinii
Motyw A j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aj. mając na uwadze, że brak równego 
wynagrodzenia dla kobiet ogranicza ich 
zdolność do osiągnięcia niezależności 
ekonomicznej, a tym samym bardziej 
niezależnego decydowania o swoim życiu; 
mając na uwadze, że według Institute for 
Women’s Policy Research wskaźnik 
ubóstwa wśród pracujących kobiet mógłby 
zmniejszyć się z 8,0 % do 3,8 %, jeśli 
kobiety otrzymywałyby takie samo 
wynagrodzenie jak mężczyźni; mając na 
uwadze, że w przypadku zlikwidowania 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć z ubóstwa wyszłoby 2,5 mln dzieci 
spośród 5,6 mln dzieci żyjących obecnie w 
ubóstwie;

Or. en
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Poprawka 30
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Marianne Vind, Alicia Homs Ginel

Projekt opinii
Motyw A k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ak. mając na uwadze, że przejrzystość 
może odgrywać kluczową rolę w 
zapewnianiu istotnych postępów w 
likwidowaniu zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć i 
zwalczaniu nierówności, a także mogłaby 
pomóc w ujawnianiu systematycznego 
zaniżania wartości oraz 
niewystarczającego doceniania i 
wynagradzania pracy kobiet leżących u 
podstawy utrzymujących się nierówności 
w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn; 
mając na uwadze, że przejrzystość 
wynagrodzeń może także wspierać 
strategie rokowań zbiorowych, aby 
ograniczać niesprawiedliwe 
zróżnicowanie wynagrodzeń, a także 
zwalczać zjawisko niskich wynagrodzeń w 
ujęciu ogólnym;

Or. en

Poprawka 31
Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella 
Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei

Projekt opinii
Motyw A l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Al. mając na uwadze, że 
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zróżnicowanie miesięcznego 
wynagrodzenia brutto ze względu na płeć 
wśród pracowników w wieku 15–24 lat (7 
%) było ponad pięć razy mniejsze niż 
wśród pracowników w wieku 65 lat i 
starszych (zróżnicowanie na poziomie 38 
%) oraz ukazuje wyraźne zjawisko utraty 
dochodów powiązane z macierzyństwem; 
mając na uwadze, że ubóstwo koncentruje 
się głównie w rodzinach, w których 
kobiety są jedynymi żywicielami, ponieważ 
w 2017 r. 35 % samotnych matek w UE 
było zagrożonych ubóstwem w 
porównaniu z 28 % samotnych ojców1a;
__________________
1a Obliczenia EIGE, EU-SILC.

Or. en

Poprawka 32
Abir Al-Sahlani, Stéphane Bijoux, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Projekt opinii
Motyw A m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Am. mając na uwadze, że wzmocnienie 
pozycji gospodarczej kobiet ma kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia 
równouprawnienia płci, zwalczania 
ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz 
wzmocnienia europejskiej gospodarki; 
mając na uwadze, że straty ekonomiczne 
wynikające z luki w zatrudnieniu między 
kobietami a mężczyznami wynoszą około 
370 mld EUR rocznie1a;

Or. en

Poprawka 33
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex 



AM\1205885PL.docx 19/131 PE650.655v02-00

PL

Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Estrella Durá Ferrandis

Projekt opinii
Motyw A n (nowy)

Projekt opinii Poprawka

An. mając na uwadze, że podejście 
międzysektorowe ma kluczowe znaczenie 
dla zrozumienia dyskryminacji z wielu 
przyczyn jednocześnie, które łączą 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć z połączeniem różnych tożsamości 
oraz krzyżują płeć z innymi czynnikami 
społecznymi; mając na uwadze, że ponad 
połowa kobiet niepełnosprawnych w 
wieku produkcyjnym jest nieaktywnych 
zawodowo; mając na uwadze, że we 
wszystkich państwach członkowskich 
wskaźnik pogłębionej deprywacji 
materialnej kobiet niepełnosprawnych jest 
wyższy niż ten sam wskaźnik dotyczący 
kobiet bez niepełnosprawności;

Or. en

Poprawka 34
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw A o (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ao. mając na uwadze, że w niektórych 
państwach członkowskich doszło do 
wyraźnego pogorszenia się sytuacji, w tym 
w obszarach wzmocnienia pozycji 
gospodarczej kobiet, oraz istnieje ryzyko, 
że równouprawnienie płci może dalej 
spadać na liście priorytetów państw 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 35
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw A p (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ap. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 niewspółmiernie 
dotyka kobiet w sferze społeczno-
gospodarczej, biorąc pod uwagę, że 
otrzymują one niskie wynagrodzenia i 
emerytury oraz posiadają niewielkie 
oszczędności, doświadczają wysokich 
wskaźników niekonwencjonalnych i 
niepewnych form zatrudnienia oraz 
ubóstwa, nie dysponują równym dostępem 
do ochrony socjalnej, są bardziej 
zagrożone zwolnieniem lub pracą w 
ograniczonych godzinach z powodu 
kryzysu oraz doświadczają wzmożonych i 
szczególnych obciążeń w sytuacji blokady 
ze względu na dyskryminujący przydział 
nieodpłatnych obowiązków domowych i 
opiekuńczych;

Or. en

Poprawka 36
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw A q (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aq. mając na uwadze, że kobiety 
odgrywają czołową rolę w świadczeniu 
opieki i wspieraniu ochrony 
społeczeństwa podczas obecnego kryzysu 
związanego z COVID-19, a tym samym są 
bardziej narażone na ryzyko zakażenia ze 
względu na ich nadreprezentację w 
kluczowych i bardziej narażonych 
zawodach[1], jak na przykład pielęgniarki 
i inne pracownice służby zdrowia, 
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pracownice aptek, kasjerki w 
supermarketach, opiekunki osób starszych 
i sprzątaczki1a;
__________________
1a Według Eurostatu 78 % wszystkich 
pracowników służby zdrowia stanowią 
kobiety, co obejmuje 4,1 mln nisko 
uposażonych i wysoce narażonych 
opiekunek osobistych: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20200409-2

Or. en

Poprawka 37
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Motyw A r (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ar. mając na uwadze, że strategia na 
rzecz równouprawnienia płci na lata 
2020–2025 oraz wzmocnienie strategii 
politycznych uwzględniających aspekt płci 
na szczeblu UE mają zasadnicze 
znaczenie dla zapewnienia, by wpływ 
kryzysu związanego z COVID-19 nie 
zwiększył zróżnicowania sytuacji kobiet i 
mężczyzn oraz by działania podejmowane 
w odpowiedzi na kryzys przyczyniły się do 
ograniczenia dyskryminacji kobiet;

Or. en

Poprawka 38
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Motyw A s (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

As. mając na uwadze, że głównie z 
powodu tradycyjnych stereotypów życie 
zawodowe kobiet może być szczególnie 
dotknięte środkami sanitarnymi 
przyjmowanymi przez państwa 
członkowskie w odpowiedzi na kryzys 
związany z COVID-19;

Or. en

Poprawka 39
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, 
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, 
Marianne Vind, Alicia Homs Ginel

Projekt opinii
Motyw A t (nowy)

Projekt opinii Poprawka

At. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 będzie skutkował 
jeszcze głębszymi nierównościami między 
mężczyznami i kobietami na rynku pracy 
oraz dyskryminacją; mając na uwadze, że 
pracownicy pierwszego kontaktu tacy jak 
pielęgniarze oraz pracownicy kluczowi 
pracujący w obszarze sprzedaży 
detalicznej i dostaw żywności, kształcenia, 
rolnictwa, transportu, służb ratunkowych, 
społeczeństwa obywatelskiego, 
wolontariatu, sprzątania i zbierania 
odpadów, czyli w sektorach 
zdominowanych przez kobiety, otrzymują 
niesprawiedliwie zaniżone wynagrodzenie 
i są niedoceniani; mając na uwadze, że 
nie ma uzasadnienia dla kwestionowania 
pilności egzekwowania zasady równej 
płacy za jednakową pracę zapisanej w 
Traktacie UE w czasach kryzysu;

Or. en
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Poprawka 40
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Motyw A u (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Au. mając na uwadze, że z powodu 
pandemii COVID-19 miliony 
pracowników pracują zdalnie, pracują w 
stresujących warunkach, przepracowują 
się i narażają swoje zdrowie na ryzyko, 
przy czym kobiety są szczególnie podatne 
na zagrożenia, gdyż tradycyjnie posiadają 
więcej obowiązków opiekuńczych i 
domowych;

Or. en

Poprawka 41
Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando 
Benifei, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá 
Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Motyw A v (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Av. mając na uwadze, że ryzyko 
ubóstwa zdecydowanie wzrasta wraz z 
wiekiem człowieka, co wskazuje na 
kumulację skutków różnic w 
wynagrodzeniu; mając na uwadze, że 
ubóstwo wśród osób w wieku 75 lat i 
starszych konsekwentnie skupia się wokół 
kobiet, głównie ze względu na wpływ 
uwarunkowanych płcią nieodpłatnych 
obowiązków opiekuńczych oraz 
ograniczony czas pracy kobiet lub niższe 
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wynagrodzenie na całej ścieżce kariery 
skutkujące niższymi emeryturami;

Or. en

Poprawka 42
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Motyw A w (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aw. mając na uwadze, że nękanie 
psychiczne lub molestowanie seksualne w 
miejscu pracy bądź nękanie o poważnych 
konsekwencjach dla aspiracji osobistych i 
zawodowych dotyka według ONZ niemal 
35 % kobiet na całym świecie i jest 
szkodliwe dla poczucia własnej wartości 
kobiet i ich pozycji w negocjacjach 
mających na celu zapewnienie bardziej 
sprawiedliwego wynagrodzenia; mając na 
uwadze, że sprawiedliwe wynagrodzenie i 
niezależność ekonomiczna są 
podstawowym warunkiem wyjścia z 
toksycznych związków opartych na 
przemocy;

Or. en

Poprawka 43
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Projekt opinii
Motyw A x (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ax. mając na uwadze, że jedna na trzy 
kobiety w UE doświadczyła znęcania się 
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fizycznego lub przemocy seksualnej od 
momentu ukończenia 15. roku życia;

Or. en

Poprawka 44
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani, Samira 
Rafaela
Projekt opinii
Motyw A y (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ay. mając na uwadze, że uczestnictwo 
kobiet w rynku pracy ciągłe wzrasta; 
mając na uwadze, że kobiety częściej 
wykonują pracę wymagającą niższych od 
posiadanych przez nie kwalifikacji;

Or.en

Poprawka 45
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. przypomina, że dyskryminacja ze 
względu na płeć jest nadal 
rozpowszechniona i jest szkodliwa nie 
tylko dla poszczególnych osób, ale także 
dla społeczeństwa jako całości; apeluje 
zatem do Komisji o zintensyfikowanie 
swoich działań wykraczających poza 
strategię, o ustanowienie konkretnych 
celów i zaprezentowanie aktualnego lub 
zaktualizowanego prawodawstwa oraz 
zapewnienie wystarczającego 
finansowania na potrzeby zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć;
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Or.en

Poprawka 46
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. odnotowuje podstawę dla 
interwencji UE opisaną w planie działania 
KE w sprawie strategii na rzecz 
równouprawnienia płci; podkreśla 
znaczenie strategii na rzecz 
równouprawnienia płci, która wspiera, 
koordynuje i uzupełnia działania na rzecz 
równości podejmowane przez państwa 
członkowskie;

Or.en

Poprawka 47
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1b. przypomina, że w świecie pracy 
nadal występują nierówności pod 
względem wynagrodzenia, perspektyw 
rozwoju kariery, sektorów 
zdominowanych przez kobiety, dostępu do 
ochrony socjalnej, kształcenia i szkolenia; 
przypomina, że należy uwzględnić 
wszystkie te wymiary, aby osiągnąć 
równouprawnienie płci;

Or.en
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Poprawka 48
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. przypomina o potrzebie zwalczania 
wielowarstwowej dyskryminacji, w 
szczególności wobec grup szczególnie 
wrażliwych, takich jak kobiety 
niepełnosprawne, kobiety ciemnoskóre i 
nienależące do rasy białej, kobiety 
migrujące i kobiety należące do 
mniejszości etnicznych, kobiety starsze i 
osoby LGBTIQ+;

Or. en

Poprawka 49
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Projekt opinii
Ustęp -1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1e. z zadowoleniem przyjmuje nową 
strategię UE na rzecz równouprawnienia 
płci na lata 2020–2025, w szczególności 
włączenie horyzontalnych zasad 
uwzględniania aspektu płci i 
intersekcjonalności; podkreśla znaczenie 
zapewnienia, by wszystkie kobiety, w tym z 
grup mniejszościowych, takie jak kobiety 
niepełnosprawne, kobiety migrujące, 
kobiety nienależące do rasy białej i 
należące do mniejszości etnicznych, 
kobiety starsze, samotne matki i osoby 
LGBTIQ, czerpały korzyści z jej celów i 
działań;

Or. en
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Poprawka 50
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp -1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1e. z zadowoleniem przyjmuje 
prowadzoną przez Komisję ocenę 
istniejących ram dotyczących równej 
płacy za jednakową pracę lub pracę o 
takiej samej wartości, wszczęcie procesu 
konsultacji w sprawie sposobu 
zwiększenia równouprawnienia płci w 
świecie pracy, nadchodzące Sprawozdanie 
na temat adekwatności emerytur oraz 
rozważanie przyznawania punktów 
emerytalnych za przerwy w karierze 
związane ze sprawowaniem opieki w 
ramach pracowniczych programów 
emerytalnych;

Or. en

Poprawka 51
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Projekt opinii
Ustęp -1 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1f. wyraża zaniepokojenie 
ograniczoną mobilnością społeczną, która 
hamuje mobilność pracowników będących 
kobietami; podkreśla potrzebę zwiększania 
możliwości w zakresie mobilności 
pracowników w UE;

Or. en
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Poprawka 52
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do wprowadzenia 
zmian do dyrektywy 2006/54/WE poprzez 
włączenie do niej wiążącej definicji „pracy 
o równej wartości” we wszystkich 
sektorach zawodowych z uwzględnieniem 
perspektywy płci;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 53
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do wprowadzenia 
zmian do dyrektywy 2006/54/WE poprzez 
włączenie do niej wiążącej definicji „pracy 
o równej wartości” we wszystkich 
sektorach zawodowych z uwzględnieniem 
perspektywy płci;

1. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosków w sprawie lepszego wdrażania i 
rewizji dyrektywy 2006/54/WE w sprawie 
wprowadzenia w życie zasady równości 
szans oraz równego traktowania kobiet i 
mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i 
pracy (wersja przeredagowana); 
zdecydowanie zaleca państwom 
członkowskim wdrożenie zalecenia 
Komisji z 2014 r. w sprawie wzmocnienia 
zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i 
mężczyzn dzięki przejrzystości 
(2014/124/UE);

Or. en

Poprawka 54
Sara Skyttedal
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do wprowadzenia 
zmian do dyrektywy 2006/54/WE poprzez 
włączenie do niej wiążącej definicji „pracy 
o równej wartości” we wszystkich 
sektorach zawodowych z uwzględnieniem 
perspektywy płci;

1. podkreśla znaczenie dyrektywy 
2006/54/WE obejmującej definicję równej 
płacy za jednakową pracę;

Or. en

Poprawka 55
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do wprowadzenia 
zmian do dyrektywy 2006/54/WE poprzez 
włączenie do niej wiążącej definicji „pracy 
o równej wartości” we wszystkich 
sektorach zawodowych z uwzględnieniem 
perspektywy płci;

1. wzywa Komisję do 
zagwarantowania pełnego stosowania 
dyrektywy 2006/54/WE, aby zapewnić w 
praktyce pełną równość płci w życiu 
zawodowym; odrzuca włączenie nowych 
definicji lub pojęć, ponieważ to 
oznaczałoby konieczność gruntownej 
rewizji ram prawnych, na których opiera 
się wspomniana dyrektywa, a także praw 
podstawowych leżących u jej podłoża;

Or. es

Poprawka 56
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do wprowadzenia 1. wzywa Komisję, na podstawie 
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zmian do dyrektywy 2006/54/WE poprzez 
włączenie do niej wiążącej definicji „pracy 
o równej wartości” we wszystkich 
sektorach zawodowych z uwzględnieniem 
perspektywy płci;

przeprowadzonej przez nią niedawnej 
oceny funkcjonowania i wdrażania 
przepisów UE w sprawie równości 
wynagrodzeń, do zaprezentowania 
terminowej rewizji dyrektywy 
2006/54/WE, aby zaktualizować i 
poprawić istniejące prawodawstwo oraz 
udoskonalić egzekwowanie zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 57
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do wprowadzenia 
zmian do dyrektywy 2006/54/WE poprzez 
włączenie do niej wiążącej definicji „pracy 
o równej wartości” we wszystkich 
sektorach zawodowych z uwzględnieniem 
perspektywy płci;

1. wzywa Komisję do wprowadzenia 
zmian do dyrektywy 2006/54/WE, w 
ścisłej współpracy z partnerami 
społecznymi, w celu wzmocnienia zasady 
„pracy o równej wartości” we wszystkich 
sektorach zawodowych z uwzględnieniem 
perspektywy płci;

Or. en

Poprawka 58
Jessica Polfjärd

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do wprowadzenia 
zmian do dyrektywy 2006/54/WE poprzez 
włączenie do niej wiążącej definicji „pracy 
o równej wartości” we wszystkich 
sektorach zawodowych z uwzględnieniem 

1. wzywa Komisję do wprowadzenia 
zmian do dyrektywy 2006/54/WE poprzez 
włączenie do niej definicji „pracy o równej 
wartości” we wszystkich sektorach 
zawodowych z uwzględnieniem 
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perspektywy płci; perspektywy płci;

Or. en

Poprawka 59
Elena Lizzi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do wprowadzenia 
zmian do dyrektywy 2006/54/WE poprzez 
włączenie do niej wiążącej definicji „pracy 
o równej wartości” we wszystkich 
sektorach zawodowych z uwzględnieniem 
perspektywy płci;

1. wzywa Komisję do wprowadzenia 
zmian do dyrektywy 2006/54/WE poprzez 
włączenie do niej definicji „pracy o równej 
wartości” we wszystkich sektorach 
zawodowych z uwzględnieniem 
perspektywy płci oraz prognozy wdrożenia 
zasady równego wynagradzania (art. 4 
dyrektywy);

Or. it

Poprawka 60
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do wprowadzenia 
zmian do dyrektywy 2006/54/WE poprzez 
włączenie do niej wiążącej definicji „pracy 
o równej wartości” we wszystkich 
sektorach zawodowych z uwzględnieniem 
perspektywy płci;

1. wzywa Komisję do wprowadzenia 
zmian do dyrektywy 2006/54/WE poprzez 
włączenie do niej wiążącej definicji „pracy 
o równej wartości” we wszystkich 
sektorach zawodowych z uwzględnieniem 
perspektywy płci; wzywa Komisję do 
zaprezentowania w następnym roku 
rewizji dyrektywy 2006/54/WE; taka 
rewizja powinna obejmować wiążącą 
definicję „pracy o równej wartości” we 
wszystkich sektorach zawodowych z 
uwzględnieniem perspektywy płci, 
odniesienie do dyskryminacji z wielu 
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przyczyn jednocześnie, dodatkowe środki 
w celu zapewnienia wykonalności 
dyrektywy przez nałożenie 
skuteczniejszych sankcji oraz zakaz 
wszelkiej dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną i tożsamość płciową 
lub korektę płci; usuwać 
zdezaktualizowane ograniczenia w 
przedmiotowym zakresie dotyczącym 
systemów zabezpieczenia społecznego 
pracowników; obejmować odniesienie do 
wywiązywania się przez państwa 
członkowskie z obowiązków wynikających 
z ratyfikowanych przez nie instrumentów 
prawa międzynarodowego i praw 
człowieka, takich jak traktaty ONZ i 
konwencje MOP; wzmacniać i 
aktualizować prawa procesowe;

Or. en

Poprawka 61
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję do wprowadzenia 
zmian do dyrektywy 2006/54/WE poprzez 
włączenie do niej wiążącej definicji „pracy 
o równej wartości” we wszystkich 
sektorach zawodowych z uwzględnieniem 
perspektywy płci;

1. wzywa Komisję do wprowadzenia 
zmian do dyrektywy 2006/54/WE poprzez 
włączenie do niej wiążącej definicji „pracy 
o równej wartości” we wszystkich 
sektorach zawodowych z uwzględnieniem 
perspektywy płci; a także obowiązku 
opracowywania przez przedsiębiorstwa 
inicjatyw lub planów w sprawie 
równouprawnienia płci, łącznie ze 
środkami eliminującymi segregację, 
rozwojem systemów wynagrodzeń i 
działaniami w zakresie wsparcia kariery 
dla kobiet;

Or. en
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Poprawka 62
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. domaga się od Komisji, by 
uwzględniła definicję „pracy o równej 
wartości” opartej na orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości, obejmującej 
odniesienia do zatrudnienia w niepełnym 
wymiarze czasu pracy oraz równowagi 
między formalnymi kwalifikacjami 
zawodowymi a faktycznie wykonywanymi 
zadaniami, która przenosi ciężar dowodu 
na pracodawcę lub stronę twierdzącą, że 
doświadczenie zawodowe stanowi istotny 
czynnik na potrzeby wykonywania pracy;

Or. en

Poprawka 63
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że art. 21 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej 
obejmuje zasadę niedyskryminacji, w tym 
niedyskryminacji ze względu na płeć;

Or. es

Poprawka 64
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina o swojej rezolucji z 
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć oraz domaga się od Komisji 
zaproponowania nowego planu działania 
UE w celu wyeliminowania zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć, 
obejmującego jasne cele dla państw 
członkowskich i perspektywę 
międzysektorową, aby zwrócić uwagę na 
czynniki prowadzące do zróżnicowania 
emerytur ze względu na płeć oraz ocenić 
zapotrzebowanie na szczególne środki w 
celu ograniczenia tego zróżnicowania 
wykraczające poza możliwe przyznawanie 
punktów emerytalnych zarówno kobietom, 
jak i mężczyznom;

Or. en

Poprawka 65
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. uważa, że uwzględnianie 
perspektywy płci we wszystkich obszarach 
polityki UE i w proponowanych 
warunkach bardziej szkodzi, niż przynosi 
korzyści, ponieważ jego wyraźnie 
nacechowany płciowo język stoi w 
sprzeczności z duchem pokoju 
społecznego, na którym opierają się 
traktaty Unii Europejskiej, a podstawowe 
zasady, takie jak równość płci, są 
naruszane przez umacnianie pozycji 
kobiet w stosunku do pozycji mężczyzn;

Or. es
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Poprawka 66
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. dostrzega wpływ społecznie 
odpowiedzialnych zamówień publicznych 
na wspieranie równouprawnienia płci w 
pracy, zwiększone uczestnictwo kobiet w 
rynku pracy oraz równowagę między 
życiem zawodowym i osobistym; apeluje 
do Komisji o monitorowanie 
przestrzegania zasady równości 
wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn w 
ramach wszystkich zamówień publicznych 
w UE oraz o stosowanie zamówień 
publicznych uwzględniających aspekt płci 
jako nowego strategicznego podejścia do 
zamówień publicznych, przyjmując 
wytyczne oraz oferując wsparcie 
techniczne państwom członkowskim i 
organom publicznym;

Or. en

Poprawka 67
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie instrumentu 
prawnego dotyczącego przejrzystości 
wynagrodzeń ze względu na płeć;

2. uważa, że bazowanie na 
przesłankach ściśle ideologicznych, a nie 
prawnych, narusza rzeczywiste i skuteczne 
zrozumienie zasady równego traktowania 
kobiet i mężczyzn w różnych obszarach 
działalności; wzywa zatem Komisję, aby 
we wnioskach stosowała bardziej 
rygorystyczne podejście i silniejszą 
argumentację;

Or. es
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Poprawka 68
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie instrumentu 
prawnego dotyczącego przejrzystości 
wynagrodzeń ze względu na płeć;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do podjęcia 
zdecydowanych działań w celu 
wyeliminowania zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć – i 
wynikającego z niego zróżnicowania 
emerytur ze względu na płeć – przez 
wspieranie zasady równej płacy za 
jednakową pracę dla mężczyzn i kobiet; z 
zadowoleniem przyjmuje niedawne 
opracowanie nowej europejskiej strategii 
na rzecz równouprawnienia płci w celu 
zlikwidowania zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć, w tym 
dzięki wiążącym środkom w zakresie 
przejrzystości wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 69
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie instrumentu 
prawnego dotyczącego przejrzystości 
wynagrodzeń ze względu na płeć;

2. ponawia apel do Komisji o 
przedstawienie kompleksowej informacji 
na temat przejrzystości wynagrodzeń ze 
względu na płeć i propozycji 
przeciwdziałania luce płacowej;

Or. pl
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Poprawka 70
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie instrumentu 
prawnego dotyczącego przejrzystości 
wynagrodzeń ze względu na płeć;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do przedstawienia 
pakietu w sprawie przejrzystości 
wynagrodzeń ze względu na płeć, z 
uwzględnieniem specyfiki instytucjonalnej 
każdego z państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 71
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie instrumentu 
prawnego dotyczącego przejrzystości 
wynagrodzeń ze względu na płeć;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do przedłożenia 
wiążących środków w zakresie 
przejrzystości wynagrodzeń w celu 
zapewnienia pracownikom koniecznych 
informacji na temat poziomów 
wynagrodzeń, aby wykrywać 
zróżnicowanie i dyskryminację oraz 
podejmować działania, w razie 
konieczności; podkreśla znaczenie 
przekazania wniosku do końca 2020 r., 
zgodnie z obietnicami; uważa, że środki te 
powinny opierać się na zaleceniu z 2014 r. 
w sprawie wzmocnienia zasady równości 
wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn dzięki 
przejrzystości1b; podkreśla znaczenie 
partnerów społecznych w wysiłkach 
podejmowanych w celu zmniejszenia luki 
w zatrudnieniu między kobietami a 
mężczyznami, zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć i 
zróżnicowania emerytur ze względu na 
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płeć, w szczególności w odniesieniu do 
przyszłego wniosku w sprawie 
przejrzystości wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 72
Jessica Polfjärd

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie instrumentu 
prawnego dotyczącego przejrzystości 
wynagrodzeń ze względu na płeć;

2. odnotowuje swój wcześniejszy apel 
do Komisji o jak najszybsze 
przedstawienie niewiążącego instrumentu 
dotyczącego przejrzystości wynagrodzeń 
ze względu na płeć;

Or. en

Poprawka 73
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie instrumentu 
prawnego dotyczącego przejrzystości 
wynagrodzeń ze względu na płeć;

2. apeluje do Komisji o 
przedstawienie niewiążącego instrumentu 
dotyczącego przejrzystości wynagrodzeń 
ze względu na płeć;

Or. en

Poprawka 74
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie instrumentu 
prawnego dotyczącego przejrzystości 
wynagrodzeń ze względu na płeć;

2. apeluje do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie opartego na 
dowodach instrumentu monitorującego 
dotyczącego przejrzystości wynagrodzeń 
ze względu na płeć;

Or. en

Poprawka 75
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie instrumentu 
prawnego dotyczącego przejrzystości 
wynagrodzeń ze względu na płeć;

2. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie prawodawstwa 
dotyczącego przejrzystości wynagrodzeń 
ze względu na płeć;

Or. en

Poprawka 76
Loucas Fourlas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie instrumentu 
prawnego dotyczącego przejrzystości 
wynagrodzeń ze względu na płeć;

2. ponawia apel do Komisji o 
przedstawienie instrumentu prawnego 
dotyczącego przejrzystości wynagrodzeń 
ze względu na płeć w ciągu 6 miesięcy;

Or. en
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Poprawka 77
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Evelyn Regner, 
Pierfrancesco Majorino

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie instrumentu 
prawnego dotyczącego przejrzystości 
wynagrodzeń ze względu na płeć;

2. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie dyrektywy w 
sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze 
względu na płeć, najpóźniej do końca 
bieżącego roku, biorąc pod uwagę, że 
zgodnie z obietnicami miała być 
przedstawiona w ciągu pierwszych 100 
dni; apeluje ponadto do Komisji, by nie 
kwestionowała pilności tej kwestii w czasie 
obecnego kryzysu, który będzie skutkował 
jeszcze większym zróżnicowaniem sytuacji 
kobiet i mężczyzn oraz dyskryminacją na 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 78
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie instrumentu 
prawnego dotyczącego przejrzystości 
wynagrodzeń ze względu na płeć;

2. ponawia apel do Komisji o 
przedstawienie instrumentu prawnego 
dotyczącego przejrzystości wynagrodzeń 
ze względu na płeć po przeprowadzeniu 
konsultacji z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i sektorem prywatnym, aby 
zapewnić jego skuteczność;

Or. en
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Poprawka 79
Loucas Fourlas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie instrumentu 
prawnego dotyczącego przejrzystości 
wynagrodzeń ze względu na płeć;

2. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie instrumentu 
prawnego obejmującego wystarczające 
mechanizmy kontroli dotyczącego 
przejrzystości wynagrodzeń ze względu na 
płeć;

Or. en

Poprawka 80
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie instrumentu 
prawnego dotyczącego przejrzystości 
wynagrodzeń ze względu na płeć;

2. ponawia apel do Komisji o jak 
najszybsze przedstawienie instrumentu 
prawnego dotyczącego przejrzystości 
wynagrodzeń ze względu na płeć1b; 
ubolewa nad brakiem konkretnych ram 
czasowych dla zaproponowania takiego 
instrumentu oraz podkreśla, że obecny 
kryzys jeszcze zwiększa pilny charakter 
zobowiązania Komisji do przedłożenia 
wniosku najpóźniej przed końcem 2020 r.; 
uważa, że kobiety nie powinny płacić ceny 
za kryzys związany z COVID-19;
__________________
1b Rezolucja Parlamentu 
Europejskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. 
w sprawie zróżnicowania wynagrodzenia 
ze względu na płeć.

Or. en
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Poprawka 81
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco Majorino

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla ponadto, że 
odpowiedzialność w dużej mierze leży po 
stronie samych pracodawców oraz apeluje 
do Komisji i państw członkowskich o 
wprowadzenie środków zobowiązujących 
wszystkich pracodawców, zarówno w 
sektorze publicznym, jak i prywatnym, do 
przyjęcia strategii i praktyk w zakresie 
pełnej przejrzystości wynagrodzeń, takich 
jak kontrole wynagrodzeń, coroczne plany 
działania w sprawie równouprawnienia 
płci i ich monitorowanie oraz neutralne w 
aspekcie płci kryteria oceny pracy, a także 
zapewniających skuteczny dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości oraz 
ustanawiających kary i sankcje dla 
pracodawców naruszających prawo do 
równości wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 82
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla i zdecydowanie wspiera 
cel, jakim jest wzmocnienie zasady 
równości wynagrodzeń dla kobiet i 
mężczyzn; podkreśla, że przejrzystość 
wynagrodzeń ma kluczowe znaczenie dla 
zwalczania niesprawiedliwego 
zróżnicowania wynagrodzeń i 
dyskryminacji; apeluje do Komisji o 
zapewnienie wiążącego unijnego 
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prawodawstwa w zakresie przejrzystości 
wynagrodzeń ze względu na płeć, z pełnym 
poszanowaniem autonomii krajowych 
partnerów społecznych i swobody 
zawierania umów przez partnerów 
społecznych, w szczególności w państwach 
członkowskich, w których wynagrodzenie 
stanowi także odpowiedzialność partnerów 
społecznych;

Or. en

Poprawka 83
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. uważa, że aby przyszła dyrektywa 
w sprawie przejrzystości wynagrodzeń 
mogła wprowadzić realne zmiany, musi 
także wzmacniać pozycję pracowników i 
ich związków w zakresie rokowań 
zbiorowych w celu osiągnięcia 
pozytywnych działań i postępów oraz że 
zasadnicze znaczenie ma wspieranie 
rokowań zbiorowych, tak aby mogły one 
odgrywać kluczową rolę w skutecznym 
wdrażaniu zasady równości wynagrodzeń; 
apeluje do Komisji o promowanie roli 
rokowań zbiorowych oraz o wzmocnienie 
prawa do negocjowania i zawierania 
układów zbiorowych na wszystkich 
poziomach (krajowym, sektorowym, 
lokalnym i przedsiębiorstwa) w przyszłym 
prawodawstwie w sprawie przejrzystości 
wynagrodzeń;

Or. en
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Poprawka 84
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. wzywa państwa członkowskie do 
wzmożenia wysiłków na rzecz zniesienia 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć przez rygorystyczne egzekwowanie 
zasady równej płacy za jednakową pracę 
lub pracę o takiej samej wartości – nie 
tylko za pomocą prawodawstwa i środków 
służących zwalczaniu dyskryminacji 
płacowej, ale również przez przywrócenie, 
promowanie i obronę rokowań 
zbiorowych oraz wymianę najlepszych 
praktyk; wzywa ponadto do przyjęcia 
środków mających na celu zwalczanie 
segregacji pionowej i poziomej w 
zatrudnieniu oraz praktyk 
dyskryminacyjnych przy podejmowaniu 
decyzji dotyczących rekrutacji i awansu; 
domaga się środków, które zwiększają 
ochronę socjalną w obszarze 
macierzyństwa, bezrobocia, chorób (w tym 
chorób dotykających wyłącznie kobiet), 
wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych;

Or. en

Poprawka 85
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wskazuje, że kobiety nadal nie są 
wystarczająco reprezentowane na 
stanowiskach kierowniczych, nawet w 
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największych przedsiębiorstwach w UE, w 
których tylko 8 % dyrektorów generalnych 
stanowią kobiety; proponuje w związku z 
tym, w ramach samej europejskiej 
strategii na rzecz równouprawnienia płci, 
by Komisja promowała przyjęcie 
złożonego w 2012 r. wniosku dotyczącego 
równowagi płci w zarządach 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 86
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. odnotowuje konsultacje Komisji w 
sprawie europejskich ram na rzecz płac 
minimalnych; apeluje do Komisji, by 
proponując politykę rynku pracy i politykę 
społeczną, przestrzegała zasady 
pomocniczości zapisanej w traktatach;

Or. en

Poprawka 87
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. apeluje do Komisji o zwrócenie 
szczególnej uwagi na zasadę 
pomocniczości podczas zajmowania się 
politykami zatrudnienia;

Or. en



AM\1205885PL.docx 47/131 PE650.655v02-00

PL

Poprawka 88
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że porównywalne, 
segregowane według kryterium płci dane 
statystyczne stanowią cenne narzędzie na 
potrzeby przeciwdziałania zróżnicowaniu 
wynagrodzenia ze względu na płeć, gdyż 
zwiększają widoczność i pomagają 
monitorować postępy lub regresję w 
odniesieniu do równouprawnienia płci; 
apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o udoskonalenie i dalszy 
rozwój danych statystycznych, badań i 
analiz;

Or. en

Poprawka 89
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o przyjęcie środków w celu 
zwalczania zjawiska szklanego sufitu, 
takich jak szeroki dostęp do urlopów 
rodzicielskich lub ze względów 
rodzinnych, dostęp do wysokiej jakości 
opieki nad dziećmi po przystępnej cenie 
oraz wyeliminowanie każdej formy 
bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji 
powiązanej z awansami na rynku pracy;

Or. en
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Poprawka 90
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego 
zatrudnienia wysokiej jakości;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego 
zatrudnienia wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 91
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach bez opierania się na ściśle 
ideologicznych przesłankach, które 
sprzyjają wiktymizacji kobiet; apeluje o 
zapewnienie odpowiednich warunków 
pracy we wszystkich sektorach;
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że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego 
zatrudnienia wysokiej jakości;

Or. es

Poprawka 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego 
zatrudnienia wysokiej jakości;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach a zwłaszcza singularyzacją i 
feminizacją starości, w szczególności w 
drodze uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur i 
warunków życia ze względu na płeć, a 
także dzięki poprawie warunków pracy w 
sektorach zdominowanych przez kobiety; 
podkreśla, że należy zająć się kulturowym 
problemem niedostatecznego doceniania 
zawodów zdominowanych przez kobiety 
oraz nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia;

Or. pl

Poprawka 93
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 3



PE650.655v02-00 50/131 AM\1205885PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego 
zatrudnienia wysokiej jakości;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia zdecydowanych 
działań, aby zająć się problemem ubóstwa 
we wszystkich jego formach, w tym 
ubóstwa wśród osób starszych, w 
szczególności kobiet; wzywa do 
skutecznego zajęcia się barierami 
stojącymi przed kobietami na rynku pracy, 
tak aby opłacały one składki emerytalne 
zapewniające im niezależność 
ekonomiczną na starość; wzywa do 
wzmocnienia rokowań zbiorowych w celu 
poprawy warunków pracy, w tym w 
sektorach i zawodach zdominowanych 
przez kobiety; powtarza, że aby zwalczać 
ryzyko ubóstwa wśród starszych kobiet, 
państwa członkowskie powinny 
wprowadzić odpowiednie przepisy dla 
starszych kobiet, w tym środki takie jak 
punkty za okresy sprawowania opieki, 
odpowiednie emerytury minimalne, renty 
rodzinne i uprawnienia do urlopów ze 
względów rodzinnych dla mężczyzn w celu 
zapobiegania feminizacji ubóstwa; wzywa 
Komisję do ustanowienia wskaźnika 
zróżnicowania emerytur ze względu na 
płeć, odzwierciedlającego zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć, czas i 
intensywność pracy, oraz do jego 
regularnego monitorowania w ramach 
strategii, gdyż odzwierciedla on kumulację 
nierówności doświadczanych przez 
kobiety przez całe ich życie;

Or. en

Poprawka 94
Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego 
zatrudnienia wysokiej jakości;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
ubóstwa z perspektywy płci, w 
szczególności przez zapewnianie zachęt do 
osiągnięcia równości wynagrodzeń dla 
kobiet i mężczyzn, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wspierania miejsc 
pracy, które promują upodmiotowienie 
płci i stosują się do dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym;

Or. en

Poprawka 95
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, 
Monica Semedo

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia równego 
uczestnictwa i równych szans na rynku 
pracy dla mężczyzn i kobiet oraz do zajęcia 
się problemem feminizacji ubóstwa we 
wszystkich jego formach, w szczególności 
w drodze uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
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nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego 
zatrudnienia wysokiej jakości;

zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego 
zatrudnienia wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 96
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego 
zatrudnienia wysokiej jakości;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; 
przypomina o potrzebie natychmiastowego 
przyjęcia przez Komisję odpowiednich 
środków w celu wyeliminowania 
zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn 
oraz dyskryminacji ze względu na płeć na 
rynku pracy; podkreśla, że należy zająć się 
kulturowym problemem niedostatecznego 
doceniania zawodów zdominowanych 
przez kobiety oraz nadmierną reprezentacją 
kobiet w nietypowych formach 
zatrudnienia; podkreśla potrzebę 
wzmocnienia rokowań zbiorowych w celu 
wspierania stabilnego zatrudnienia 
wysokiej jakości;

Or. en



AM\1205885PL.docx 53/131 PE650.655v02-00

PL

Poprawka 97
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego 
zatrudnienia wysokiej jakości;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety, takich jak 
sektory kształcenia, usług, sprzątania i 
opieki; podkreśla, że należy zająć się 
kulturowym problemem niedostatecznego 
doceniania zawodów zdominowanych 
przez kobiety oraz nadmierną reprezentacją 
kobiet w nietypowych formach 
zatrudnienia; podkreśla potrzebę procesów 
rekrutacji i wyboru uwzględniających 
aspekt płci w sektorach prywatnym i 
publicznym, a w szczególności w 
sektorach takich jak STEM, w których 
kobiety są niewystarczająco 
reprezentowane; podkreśla potrzebę 
wzmocnienia rokowań zbiorowych w celu 
wspierania stabilnego zatrudnienia 
wysokiej jakości dla wszystkich; apeluje 
do Komisji i Rady o szybkie przyjęcie 
długo wyczekiwanej dyrektywy w sprawie 
kobiet w zarządach, aby zająć się 
problemem istotnego braku równowagi 
między kobietami i mężczyznami w 
procesie podejmowania decyzji 
gospodarczych na najwyższym szczeblu;

Or. en

Poprawka 98
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
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Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego 
zatrudnienia wysokiej jakości;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w dostępności 
uprawnień emerytalnych i dostępie do 
nich, aby wyeliminować zróżnicowanie 
emerytur ze względu na płeć, a także 
dzięki poprawie warunków pracy w 
sektorach zdominowanych przez kobiety; 
podkreśla, że należy zająć się kulturowym 
problemem niedostatecznego doceniania 
zawodów zdominowanych przez kobiety 
oraz potrzebą zwalczania takich 
stereotypów i nadmierną reprezentacją 
kobiet w nietypowych formach 
zatrudnienia; podkreśla potrzebę 
promowania roli partnerów społecznych i 
rokowań zbiorowych w celu wspierania 
stabilnego zatrudnienia wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 99
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; wskazuje, 
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że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego 
zatrudnienia wysokiej jakości;

że należy skuteczniej wykorzystywać 
potencjał wnoszenia wkładu we wzrost 
gospodarczy i rozwój społeczny przez 
kobiety niepełnosprawne, oraz podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety i nadmierną 
reprezentacją kobiet w nietypowych 
formach zatrudnienia; podkreśla potrzebę 
wzmocnienia rokowań zbiorowych w celu 
wspierania stabilnego zatrudnienia 
wysokiej jakości;

Or. hu

Poprawka 100
Elena Lizzi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego 
zatrudnienia wysokiej jakości;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia i w 
sektorach stosunkowo nisko opłacanych, 
takich jak sektor opieki i edukacji; 
podkreśla konieczność zwrócenia 
szczególnej uwagi na prawa gospodarcze, 
wzmocnienie sytuacji finansowej i 
niezależność finansową kobiet na 
obszarach wiejskich; podkreśla potrzebę 
wzmocnienia rokowań zbiorowych, a także 
współpracy między stowarzyszeniami 
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branżowymi, przedstawicielami rządu i 
niezależnymi ekspertami, w celu 
wspierania stabilnego zatrudnienia 
wysokiej jakości;

Or. it

Poprawka 101
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego 
zatrudnienia wysokiej jakości;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; zwraca 
uwagę na fundamentalną rolę opiekunów 
odgrywaną przez kobiety w rodzinie 
względem dzieci, ale przede wszystkim 
względem osób starszych, oraz wzywa 
państwa członkowskie do jej uznania w 
prawie, także w formie uprawnieniach 
emerytalnych; podkreśla potrzebę 
wzmocnienia rokowań zbiorowych w celu 
wspierania stabilnego zatrudnienia 
wysokiej jakości;

Or. en
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Poprawka 102
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Sylvie Brunet

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego 
zatrudnienia wysokiej jakości;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego 
zatrudnienia wysokiej jakości; podkreśla 
potrzebę strategii promowania i 
wspierania inicjatyw w zakresie 
przedsiębiorczości wśród kobiet, gdyż 
mogą one zapewnić kobietom pewność 
potrzebną do rozpoczęcia własnej 
działalności gospodarczej;

Or. en

Poprawka 103
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
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uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego 
zatrudnienia wysokiej jakości;

uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę oceny i skorygowania 
zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn 
w szczególności na stanowiskach 
decyzyjnych; podkreśla potrzebę 
wzmocnienia rokowań zbiorowych w celu 
wspierania stabilnego zatrudnienia 
wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 104
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety; podkreśla, 
że należy zająć się kulturowym problemem 
niedostatecznego doceniania zawodów 
zdominowanych przez kobiety oraz 
nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego 

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego 
formach, w szczególności w drodze 
uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby 
wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze 
względu na płeć, a także dzięki poprawie 
warunków pracy, w tym wynagrodzenia, w 
sektorach zdominowanych przez kobiety; 
podkreśla, że należy zająć się kulturowym 
problemem niedostatecznego doceniania 
zawodów zdominowanych przez kobiety 
oraz nadmierną reprezentacją kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego 
zatrudnienia wysokiej jakości, w tym 
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zatrudnienia wysokiej jakości; wynagrodzenia;

Or. en

Poprawka 105
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że rozwijająca się 
gospodarka fuch niesie za sobą 
konsekwencje dla pracowników, którzy w 
mniejszym zakresie zrzeszają się w 
związkach zawodowych i są zagrożeni 
niepewnymi formami zatrudnienia ze 
względu na czynniki takie jak niestabilny 
czas pracy i dochód, brak objęcia prawami 
pracowniczymi, niepewność dotycząca 
zabezpieczenia społecznego i emerytur 
oraz brak dostępu do programów rozwoju 
kariery i przekwalifikowania; wyraża 
obawę, że brak bezpieczeństwa i 
niepewność powiązane z tym zjawiskiem, 
pogłębione środkami izolacji nałożonymi 
w związku z obecnym kryzysem, wywarły 
szczególnie negatywny wpływ na kobiety, 
które nadal są obciążone opieką na 
bardzo zróżnicowanym pod względem płci 
rynku pracy, w szczególności kobiety 
doświadczające dyskryminacji krzyżowej; 
wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia ukierunkowanych środków 
ochrony socjalnej dla kobiet będących 
freelancerami i kobiet zatrudnionych w 
gospodarce fuch; apeluje do Komisji o 
ścisłe monitorowanie wdrażania 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w 
sprawie stosowania zasady równego 
traktowania kobiet i mężczyzn 
prowadzących działalność na własny 
rachunek;
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Poprawka 106
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. przypomina o swojej rezolucji z 
dnia 10 października 2019 r. w sprawie 
polityki zatrudnienia i polityki społecznej 
w strefie euro oraz zobowiązaniu 
wyrażonym przez Komisję w komunikacie 
pt. „Unia, która mierzy wyżej” (program 
prac Komisji na 2020 r.) do poprawy 
warunków pracy osób pracujących za 
pośrednictwem platform internetowych, a 
także domaga się skoordynowanej 
inicjatywy UE w celu zapewnienia, by 
osoby pracujące za pośrednictwem 
platform internetowych miały dostęp do 
ochrony socjalnej oraz miały 
zagwarantowane wszystkie prawa socjalne 
i pracownicze, apelując do Komisji o 
przygotowanie, w następstwie szczytu 
poświęconego pracy za pośrednictwem 
platform internetowych ogłoszonego na 
trzeci semestr bieżącego roku, wniosku 
ustawodawczego dotyczącego osób 
pracujących za pośrednictwem platform 
internetowych, z zapewnieniem włączenia 
równouprawnienia płci do wszelkich 
odnoszących się do nich ram prawnych; 
wzywa Komisję do wprowadzenia 
odstępstwa dla tych pracowników od 
unijnych reguł konkurencji, aby 
umożliwić im angażowanie się w 
rokowania zbiorowe bez podejrzenia o 
tworzenie kartelu;

Or. en



AM\1205885PL.docx 61/131 PE650.655v02-00

PL

Poprawka 107
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wyraża zaniepokojenie brakiem 
równowagi na rynku pracy, na którym 
kobiety w ujęciu ogólnym, a w 
szczególności młode kobiety doświadczają 
podwójnej dyskryminacji ze względu na 
wiek i na płeć; wskazuje, że poziomy 
bezrobocia i niepewności zatrudnienia 
wśród osób młodych są o wiele wyższe niż 
we wszystkich innych grupach 
wiekowych; przypomina, że najniżej 
opłacane prace o niepewnej formie 
zatrudnienia są najczęściej wykonywane 
przez kobiety; przypomina, że osoby młode 
stanowią jedną z grup najbardziej 
dotkniętych poważnymi skutkami 
gospodarczymi pandemii COVID-19; 
podkreśla, że Komisja musi wziąć pod 
uwagę potrzeby osób młodych, a w 
szczególności młodych kobiet, podczas 
zajmowania się problemem zróżnicowania 
sytuacji kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 108
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zwrócenie szczególnej 
uwagi na aspekt płci podczas 
opracowywania i wdrażania środków w 
celu przeciwdziałania kryzysowi 
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związanemu z COVID-19, aby chronić 
kobiety podczas kryzysu i po jego 
zakończeniu, w szczególności aby uniknąć 
sytuacji, w której kobiety muszą 
zrezygnować z pracy ze względu na 
obowiązki domowe i opiekuńcze, oraz aby 
pomóc im w osiągnięciu równowagi 
między obowiązkami rodzinnymi a pracą 
(zdalną), wspierać je w miejscu pracy, 
chronić je przed przemocą domową, 
zapewniać, by nie zostawały w tyle 
podczas ożywienia gospodarczego i 
powrotu do pracy, a także aby unikać 
gwałtownego wzrostu zróżnicowania 
sytuacji kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 109
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o realizację polityki 
wspierającej zatrudnienie kobiet i ich 
finansową niezależność, obejmującej 
strategie na rzecz integracji na rynku 
pracy kobiet ze zmarginalizowanych grup 
społecznych; apeluje do państw 
członkowskich o zwalczanie segmentacji 
płciowej na rynku pracy przez 
inwestowanie w kształcenie i szkolenie, 
aby zapewnić kobietom dostęp do wysokiej 
jakości zatrudnienia w przyszłościowych 
sektorach, w szczególności w obszarze 
przedsiębiorczości, STEM i edukacji 
cyfrowej;

Or. en
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Poprawka 110
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że równe szanse i 
większe uczestnictwo kobiet w rynku pracy 
mogą zwiększać liczbę miejsc pracy, 
dobrobyt gospodarczy i konkurencyjność 
w Europie; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o ustanowienie celów w 
zakresie ograniczenia niepewnych form 
zatrudnienia i wymuszonej pracy w 
niepełnym wymiarze czasu pracy, aby 
poprawić sytuację kobiet na rynku pracy; 
podkreśla, że normą powinno być 
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu 
pracy;

Or. en

Poprawka 111
Elena Lizzi

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla konieczność zajęcia się 
problemem niedostatecznej reprezentacji 
kobiet na stanowiskach kierowniczych i w 
zarządach oraz potrzebę promowania 
kobiet mających wysokie umiejętności i 
kompetencje, przez zapewnienie równych 
warunków i możliwości dostępu do 
stanowisk wymagających umiejętności i 
kompetencji;

Or. it
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Poprawka 112
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Samira 
Rafaela, Sylvie Brunet

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję, państwa 
członkowskie oraz władze regionalne i 
lokalne, by wspierały projekty w zakresie 
inicjowania nowatorskiej działalności 
rolniczej na obszarach wiejskich i 
wyludnionych oraz by służyły doradztwem, 
szczególnie dla kobiet, aby poprawić ich 
konkurencyjność w rolnictwie mogącym 
zapewniać nowe miejsca pracy;

Or. en

Poprawka 113
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że finansowanie 
obejmuje ważny komponent związany z 
kwestią płci; ubolewa nad brakiem 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci w nowych WRF i funduszach 
strukturalnych; wzywa Komisję do 
dalszego promowania i udoskonalenia 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci;

Or. en

Poprawka 114
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Jordi Cañas



AM\1205885PL.docx 65/131 PE650.655v02-00

PL

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje do państw członkowskich o 
zmniejszenie obciążenia regulacyjnego dla 
przedsiębiorstw oraz wysokich poziomów 
opodatkowania pracy, aby stymulować 
tworzenie miejsc pracy i uczestnictwo 
kobiet w rynku pracy;

Or. en

Poprawka 115
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zwraca uwagę na niestrudzoną i 
godną podziwu pracę pracowników 
pierwszego kontaktu w walce z pandemią 
COVID-19, a także pracowników 
kluczowych, których praca podtrzymuje 
życie publiczne i świadczenie usług oraz 
gwarantuje dostęp do niezbędnych 
towarów; podkreśla, że 70 % 
pracowników służby zdrowia i opieki 
społecznej na świecie stanowią kobiety, 
które często otrzymują płacę minimalną i 
pracują w warunkach niepewnej formy 
zatrudnienia; apeluje zatem do Komisji o 
zaprezentowanie oceny warunków pracy i 
zatrudnienia oraz jakości zatrudnienia 
pracowników pierwszego kontaktu i 
pracowników kluczowych przed końcem 
roku, identyfikującej źródła niepewności, 
oraz o zaproponowanie europejskich 
instrumentów prawnych w celu 
zapewnienia godnych warunków pracy 
dla wszystkich pracowników, w tym w 
szczególności pracowników kluczowych, 
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wzmacniając ich objęcie układami 
zbiorowymi i doceniając ich w sposób, na 
jaki zasługują;

Or. en

Poprawka 116
Elena Lizzi

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa państwa członkowskie, aby 
wykazały się rzeczywistym 
zaangażowaniem na rzecz równości płci 
oraz aby zapewniły równowagę w 
reprezentacji kobiet i mężczyzn we 
wszystkich instytucjach;

Or. it

Poprawka 117
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wyraża zaniepokojenie, że zmiany 
warunków pracy, takie jak fizyczne i 
psychologiczne skutki pracy zdalnej, 
prawo do rozłączenia się, monitorowanie 
pracy oraz intensyfikacja pracy, uległy 
przyspieszeniu z powodu kryzysu 
związanego z COVID-19, przy czym 
kobiety są o wiele bardziej dotknięte tymi 
zmianami niż mężczyźni ze względu na ich 
dominującą i nadal tradycyjną rolę 
opiekunów domu i rodziny; apeluje zatem 
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do Komisji o przedstawienie wniosku 
ustawodawczego uwzględniającego aspekt 
płci w sprawie prawa do rozłączenia się, a 
także dyrektywy w sprawie dobrostanu 
psychicznego w miejscu pracy, 
ukierunkowanej na uznanie stanów 
lękowych, depresji i wypalenia za choroby 
zawodowe, o ustanowienie mechanizmów 
prewencji i ponownej reintegracji 
zawodowej dotkniętych pracowników oraz 
o ułatwienie przyjęcia instrumentu 
prawnego UE, który będzie chronić 
pracowników przed chorobami 
psychicznymi w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 118
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do Komisji o 
przedstawienie europejskiego paktu na 
rzecz opieki w celu zaspokojenia 
wszystkich potrzeb w zakresie opieki na 
wszystkich etapach życia; apeluje do 
państw członkowskich o ratyfikowanie 
Konwencji MOP nr 189 dotyczącej 
pracowników domowych oraz o pełne 
wdrożenie celów barcelońskich, a nawet 
wykroczenie poza te cele, aby zadbać o 
zaspokojenie tych potrzeb dzięki 
powszechnym usługom publicznym 
wysokiej jakości w zakresie opieki; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym1 i zachęca je do wykraczania 
poza minimalne standardy dyrektywy;

skreśla się

__________________
1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79.
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Or. es

Poprawka 119
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do Komisji o 
przedstawienie europejskiego paktu na 
rzecz opieki w celu zaspokojenia 
wszystkich potrzeb w zakresie opieki na 
wszystkich etapach życia; apeluje do 
państw członkowskich o ratyfikowanie 
Konwencji MOP nr 189 dotyczącej 
pracowników domowych oraz o pełne 
wdrożenie celów barcelońskich, a nawet 
wykroczenie poza te cele, aby zadbać o 
zaspokojenie tych potrzeb dzięki 
powszechnym usługom publicznym 
wysokiej jakości w zakresie opieki; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym1 i zachęca je do wykraczania 
poza minimalne standardy dyrektywy;

4. apeluje do państw członkowskich o 
ratyfikowanie Konwencji MOP nr 189 
dotyczącej pracowników domowych oraz o 
pełne wdrożenie celów barcelońskich, a 
nawet wykroczenie poza te cele;

__________________ __________________
1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79. 1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Poprawka 120
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do Komisji o 
przedstawienie europejskiego paktu na 
rzecz opieki w celu zaspokojenia 

4. apeluje do państw członkowskich o 
ratyfikowanie Konwencji MOP nr 189 
dotyczącej pracowników domowych oraz o 
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wszystkich potrzeb w zakresie opieki na 
wszystkich etapach życia; apeluje do 
państw członkowskich o ratyfikowanie 
Konwencji MOP nr 189 dotyczącej 
pracowników domowych oraz o pełne 
wdrożenie celów barcelońskich, a nawet 
wykroczenie poza te cele, aby zadbać o 
zaspokojenie tych potrzeb dzięki 
powszechnym usługom publicznym 
wysokiej jakości w zakresie opieki; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym1 i zachęca je do wykraczania 
poza minimalne standardy dyrektywy;

pełne wdrożenie celów barcelońskich, a 
nawet wykroczenie poza te cele, aby 
zadbać o zaspokojenie tych potrzeb dzięki 
powszechnym usługom publicznym 
wysokiej jakości w zakresie opieki; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym1 i zachęca je do wykraczania 
poza minimalne standardy dyrektywy;

__________________ __________________
1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79. 1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Poprawka 121
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do Komisji o 
przedstawienie europejskiego paktu na 
rzecz opieki w celu zaspokojenia 
wszystkich potrzeb w zakresie opieki na 
wszystkich etapach życia; apeluje do 
państw członkowskich o ratyfikowanie 
Konwencji MOP nr 189 dotyczącej 
pracowników domowych oraz o pełne 
wdrożenie celów barcelońskich, a nawet 
wykroczenie poza te cele, aby zadbać o 
zaspokojenie tych potrzeb dzięki 
powszechnym usługom publicznym 
wysokiej jakości w zakresie opieki; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym1 i zachęca je do wykraczania 

4. apeluje do Komisji o 
przedstawienie europejskiego paktu na 
rzecz opieki w celu zaspokojenia 
wszystkich potrzeb w zakresie opieki na 
wszystkich etapach życia; apeluje do 
państw członkowskich o ratyfikowanie 
Konwencji MOP nr 189 dotyczącej 
pracowników domowych oraz o pełne 
wdrożenie celów barcelońskich, a nawet 
wykroczenie poza te cele, aby zadbać o 
zaspokojenie tych potrzeb dzięki 
powszechnym usługom publicznym 
wysokiej jakości w zakresie opieki;
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poza minimalne standardy dyrektywy;
__________________ __________________
1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79. 1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79.

Or. pl

Poprawka 122
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do Komisji o 
przedstawienie europejskiego paktu na 
rzecz opieki w celu zaspokojenia 
wszystkich potrzeb w zakresie opieki na 
wszystkich etapach życia; apeluje do 
państw członkowskich o ratyfikowanie 
Konwencji MOP nr 189 dotyczącej 
pracowników domowych oraz o pełne 
wdrożenie celów barcelońskich, a nawet 
wykroczenie poza te cele, aby zadbać o 
zaspokojenie tych potrzeb dzięki 
powszechnym usługom publicznym 
wysokiej jakości w zakresie opieki; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym1 i zachęca je do wykraczania 
poza minimalne standardy dyrektywy;

4. podkreśla znaczenie zapewnienia 
dostępu do przystępnych cenowo placówek 
opieki wysokiej jakości, w tym dla dzieci, 
osób starszych i osób o długoterminowych 
potrzebach, a tym samym wzmocnienia 
pozycji kobiet i zwiększenia szans w 
miejscu pracy; podkreśla, że choć 
odpowiedzialność za organizację i 
zawartość systemów wczesnej edukacji i 
opieki nad dzieckiem oraz świadczenie 
usług opieki długoterminowej spoczywa 
na poszczególnych państwach 
członkowskich, współpraca na szczeblu 
europejskim i wydajne korzystanie z 
funduszy unijnych może przyczynić się do 
rozwoju usług wysokiej jakości w zakresie 
opieki dzięki wspieraniu i uzupełnianiu 
środków podjętych na szczeblu 
regionalnym i krajowym, a także 
wspomaganiu państw członkowskich w 
podejmowaniu wspólnych wyzwań; 
apeluje do Komisji, by w sposób 
kompleksowy podchodziła do wszystkich 
typów usług w zakresie opieki i by 
wzmocniła przepisy służące wydajnemu i 
tworzącemu synergie stosowaniu 
odpowiednich instrumentów finansowych 
UE w dziedzinach uczenia się przez całe 
życie, badań i rozwoju infrastruktury; 
zachęca państwa członkowskie do 
nadania priorytetu finansowaniu opieki 
nad dziećmi i opieki długoterminowej z 
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wykorzystaniem europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, bez 
uszczerbku dla negocjowania następnych 
WRF; domaga się gromadzenia danych 
wysokiej jakości na temat świadczenia 
opieki dostępnej dla dzieci, osób starszych, 
osób niepełnosprawnych i innych osób 
niesamodzielnych z wykorzystaniem 
finansowania publicznego i prywatnego, 
które mogłyby stanowić podstawę dla 
badania analizującego wkład pracy 
nieformalnej wykonywanej przez kobiety i 
braki w odniesieniu do opieki, torując tym 
samym drogę dla badania określającego 
zapotrzebowanie na unijne ramy 
dotyczące gospodarki usług w zakresie 
opieki / możliwego europejskiego 
programu dla opiekunów; wzywa państwa 
członkowskie do skutecznego i pełnego 
wdrożenia niedawno przyjętej dyrektywy 
w sprawie równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym, zapewniając 
tym samym czerpanie określonych w niej 
korzyści (w tym przez ojców); wzywa 
Komisję, w ramach wdrażania 
Europejskiego filaru praw socjalnych, do 
dalszego koordynowania prac nad 
lepszym równoważeniem życia 
zawodowego i rodzinnego oraz 
wspieraniem rodziców na całej ścieżce ich 
kariery; zachęca państwa członkowskie do 
wykraczania poza minimalne standardy 
dyrektywy; 

__________________ __________________
1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79. 1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Poprawka 123
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do Komisji o 
przedstawienie europejskiego paktu na 
rzecz opieki w celu zaspokojenia 
wszystkich potrzeb w zakresie opieki na 
wszystkich etapach życia; apeluje do 
państw członkowskich o ratyfikowanie 
Konwencji MOP nr 189 dotyczącej 
pracowników domowych oraz o pełne 
wdrożenie celów barcelońskich, a nawet 
wykroczenie poza te cele, aby zadbać o 
zaspokojenie tych potrzeb dzięki 
powszechnym usługom publicznym 
wysokiej jakości w zakresie opieki; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym1 i zachęca je do wykraczania 
poza minimalne standardy dyrektywy;

4. apeluje do Komisji o 
przedstawienie ram UE dla usług w 
zakresie opieki, aby ustanowić minimalne 
normy i wytyczne dotyczące jakości w celu 
uwzględnienia wszystkich potrzeb w 
zakresie opieki na wszystkich etapach 
życia w kontekście zmian 
demograficznych; apeluje do państw 
członkowskich o ratyfikowanie Konwencji 
MOP nr 189 dotyczącej pracowników 
domowych oraz o pełne wdrożenie celów 
barcelońskich, a także ustaleń w sprawie 
usług opieki długoterminowej i 
progresywnej organizacji pracy z myślą o 
ułatwieniu uczestnictwa kobiet w rynku 
pracy, aby zadbać o zaspokojenie tych 
potrzeb dzięki dostępnym i przystępnym 
cenowo usługom wysokiej jakości w 
zakresie opieki; wzywa państwa 
członkowskie do jak najszybszego pełnego 
transponowania i wdrożenia dyrektywy w 
sprawie równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym1 i zachęca je do 
wykraczania poza minimalne standardy 
dyrektywy;

__________________ __________________
1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79. 1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Poprawka 124
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do Komisji o 
przedstawienie europejskiego paktu na 
rzecz opieki w celu zaspokojenia 
wszystkich potrzeb w zakresie opieki na 
wszystkich etapach życia; apeluje do 

4. apeluje do Komisji o 
przedstawienie europejskiego paktu na 
rzecz opieki w celu zaspokojenia 
wszystkich potrzeb w zakresie opieki na 
wszystkich etapach życia, ze zwróceniem 
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państw członkowskich o ratyfikowanie 
Konwencji MOP nr 189 dotyczącej 
pracowników domowych oraz o pełne 
wdrożenie celów barcelońskich, a nawet 
wykroczenie poza te cele, aby zadbać o 
zaspokojenie tych potrzeb dzięki 
powszechnym usługom publicznym 
wysokiej jakości w zakresie opieki; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym1 i zachęca je do wykraczania 
poza minimalne standardy dyrektywy;

szczególnej uwagi na sytuację kobiet 
opiekujących się swoimi 
niepełnosprawnymi dziećmi; apeluje do 
państw członkowskich o ratyfikowanie 
Konwencji MOP nr 189 dotyczącej 
pracowników domowych oraz o pełne 
wdrożenie celów barcelońskich, a nawet 
wykroczenie poza te cele, aby zadbać o 
zaspokojenie tych potrzeb dzięki 
powszechnym usługom publicznym 
wysokiej jakości w zakresie opieki; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym1 i zachęca je do wykraczania 
poza minimalne standardy dyrektywy;

__________________ __________________
1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79. 1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79.

Or. hu

Poprawka 125
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do Komisji o 
przedstawienie europejskiego paktu na 
rzecz opieki w celu zaspokojenia 
wszystkich potrzeb w zakresie opieki na 
wszystkich etapach życia; apeluje do 
państw członkowskich o ratyfikowanie 
Konwencji MOP nr 189 dotyczącej 
pracowników domowych oraz o pełne 
wdrożenie celów barcelońskich, a nawet 
wykroczenie poza te cele, aby zadbać o 
zaspokojenie tych potrzeb dzięki 
powszechnym usługom publicznym 
wysokiej jakości w zakresie opieki; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 

4. apeluje do Komisji o 
przedstawienie europejskiego paktu na 
rzecz opieki w celu zaspokojenia 
wszystkich potrzeb w zakresie opieki na 
wszystkich etapach życia; apeluje do 
państw członkowskich o ratyfikowanie 
Konwencji MOP nr 189 dotyczącej 
pracowników domowych oraz o pełne 
wdrożenie celów barcelońskich, a nawet 
wykroczenie poza te cele, aby zadbać o 
zaspokojenie tych potrzeb dzięki 
powszechnym usługom publicznym 
wysokiej jakości w zakresie opieki; wzywa 
państwa członkowskie do szybkiego i 
pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie 



PE650.655v02-00 74/131 AM\1205885PL.docx

PL

równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym1 i zachęca je do wykraczania 
poza minimalne standardy dyrektywy;

równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym1 i zachęca je do wykraczania 
poza minimalne standardy dyrektywy; oraz 
wprowadzenia środków takich jak urlopy 
płatne, elastyczna organizacja pracy oraz 
usługi w zakresie opieki i wsparcia, które 
są dostosowane do szczególnych wyzwań i 
potrzeb rodziców lub członków rodziny 
opiekujących się osobami 
niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi 
lub starszymi; a także wprowadzenia 
ambitniejszych środków promujących 
równoważną rolę mężczyzn jako 
opiekunów;

__________________ __________________
1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79. 1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Poprawka 126
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do Komisji o 
przedstawienie europejskiego paktu na 
rzecz opieki w celu zaspokojenia 
wszystkich potrzeb w zakresie opieki na 
wszystkich etapach życia; apeluje do 
państw członkowskich o ratyfikowanie 
Konwencji MOP nr 189 dotyczącej 
pracowników domowych oraz o pełne 
wdrożenie celów barcelońskich, a nawet 
wykroczenie poza te cele, aby zadbać o 
zaspokojenie tych potrzeb dzięki 
powszechnym usługom publicznym 
wysokiej jakości w zakresie opieki; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym1 i zachęca je do wykraczania 
poza minimalne standardy dyrektywy;

4. apeluje do Komisji o 
przedstawienie europejskiego paktu na 
rzecz opieki w celu zaspokojenia 
wszystkich potrzeb w zakresie opieki na 
wszystkich etapach życia; apeluje do 
państw członkowskich o ratyfikowanie 
Konwencji MOP nr 189 dotyczącej 
pracowników domowych oraz o pełne 
wdrożenie celów barcelońskich, a nawet 
wykroczenie poza te cele, aby zadbać o 
zaspokojenie tych potrzeb dzięki 
powszechnym usługom publicznym 
wysokiej jakości w zakresie opieki; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym1 i zachęca je do wykraczania 
poza minimalne standardy dyrektywy, w 
szczególności w odniesieniu do 
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wynagrodzeń;

__________________ __________________
1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79. 1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Poprawka 127
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do Komisji o 
przedstawienie europejskiego paktu na 
rzecz opieki w celu zaspokojenia 
wszystkich potrzeb w zakresie opieki na 
wszystkich etapach życia; apeluje do 
państw członkowskich o ratyfikowanie 
Konwencji MOP nr 189 dotyczącej 
pracowników domowych oraz o pełne 
wdrożenie celów barcelońskich, a nawet 
wykroczenie poza te cele, aby zadbać o 
zaspokojenie tych potrzeb dzięki 
powszechnym usługom publicznym 
wysokiej jakości w zakresie opieki; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym1 i zachęca je do wykraczania 
poza minimalne standardy dyrektywy;

4. apeluje do Komisji o 
przedstawienie europejskiego paktu na 
rzecz opieki w celu zaspokojenia 
wszystkich potrzeb w zakresie opieki na 
wszystkich etapach życia; apeluje do 
państw członkowskich o ratyfikowanie 
Konwencji MOP nr 189 dotyczącej 
pracowników domowych oraz o pełne 
wdrożenie celów barcelońskich w zakresie 
opieki nad dziećmi, a nawet wykroczenie 
poza te cele, aby zadbać o zaspokojenie 
tych potrzeb dzięki powszechnym usługom 
publicznym wysokiej jakości w zakresie 
opieki; wzywa państwa członkowskie do 
pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym1 i zachęca je do wykraczania 
poza minimalne standardy dyrektywy;

__________________ __________________
1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79. 1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Poprawka 128
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do Komisji o 
przedstawienie europejskiego paktu na 
rzecz opieki w celu zaspokojenia 
wszystkich potrzeb w zakresie opieki na 
wszystkich etapach życia; apeluje do 
państw członkowskich o ratyfikowanie 
Konwencji MOP nr 189 dotyczącej 
pracowników domowych oraz o pełne 
wdrożenie celów barcelońskich, a nawet 
wykroczenie poza te cele, aby zadbać o 
zaspokojenie tych potrzeb dzięki 
powszechnym usługom publicznym 
wysokiej jakości w zakresie opieki; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym1 i zachęca je do wykraczania 
poza minimalne standardy dyrektywy;

4. apeluje do Komisji o 
przedstawienie europejskiego paktu na 
rzecz opieki w celu zaspokojenia 
wszystkich potrzeb w zakresie opieki na 
wszystkich etapach życia; apeluje do 
państw członkowskich o ratyfikowanie 
Konwencji MOP nr 189 dotyczącej 
pracowników domowych oraz o pełne 
wdrożenie celów barcelońskich, a nawet 
wykroczenie poza te cele, aby zadbać o 
zaspokojenie tych potrzeb dzięki 
powszechnym usługom publicznym 
wysokiej jakości w zakresie opieki; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym1 i zachęca je do wykraczania 
poza minimalne standardy dyrektywy; 
wzywa Komisję do ścisłego i 
systematycznego monitorowania 
wykonania przez państwa członkowskie 
dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym w 
ramach europejskiego semestru;

__________________ __________________
1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79. 1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79.

Or. en

Poprawka 129
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do monitorowania 
wdrażania dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym i przekazywania corocznych 
sprawozdań w tej sprawie oraz apeluje do 
państw członkowskich o podwyższenie 
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norm dzięki takim środkom jak w pełni 
płatne urlopy, objęcie zakresem 
wszystkich pracowników, niezależnie od 
ich statusu zatrudnienia lub rodzaju 
zatrudnienia, czy zwalczanie stereotypów 
płci, między innymi w obszarze 
wykorzystywania urlopów 
ojcowskich/macierzyńskich, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
gospodarstwa domowe prowadzone przez 
samotnych rodziców; wzywa także Unię 
Europejską, państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do promowania 
wspólnego ograniczania czasu pracy dla 
wszystkich w celu przyczynienia się do 
osiągnięcia równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym oraz 
zmniejszenia bezrobocia;

Or. en

Poprawka 130
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia elastycznej organizacji pracy w 
konsultacji z partnerami społecznymi, 
promującej równowagę między życiem 
zawodowym a prywatnym oraz podział 
obowiązków opiekuńczych w rodzinach; 
podkreśla, że taka elastyczność nie może 
wpływać negatywnie na wynagrodzenia, 
dostęp do praw socjalnych i 
pracowniczych oraz dochody ani być 
wprowadzana ich kosztem, a także 
powinna szanować prawo pracowników 
do rozłączenia się;

Or. en
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Poprawka 131
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o inwestowanie w silny i 
powszechny system wysokiej jakości usług 
publicznych i prywatnych w celu 
zwiększenia równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym, a także o 
promowanie go; apeluje o rozszerzenie 
zakresu i zmodernizowanie istniejących 
usług w zakresie opieki i edukacyjnych 
dla dzieci, tak aby kobiety nie musiały 
wybierać między rodziną a uczestnictwem 
w rynku pracy, oraz o zainwestowanie 
środków finansowych w przyjazne dla 
kobiet państwo opiekuńcze zgodnie z 
celami barcelońskimi;

Or. en

Poprawka 132
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że w dobie wydarzeń 
takich jak trwająca pandemia 
koronawirusa rośnie rola i możliwości 
świadczenia pracy w formie telepracy i 
pracy zdalnej; wzywa Komisję Europejską 
do uwzględnienia w strategii roli telepracy 
i pracy zdalnej jako ważnego czynnika 
umożliwiającego godzenie życia 
zawodowego z życiem prywatnym;
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Or. pl

Poprawka 133
Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie, by program 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych wyraźnie koncentrował się na 
osobach niepełnosprawnych, zwłaszcza 
kobietach niepełnosprawnych, i aby 
towarzyszyły mu skuteczne, aktywne 
działania informacyjne prowadzone przez 
organizacje pozarządowe reprezentujące 
osoby niepełnosprawne;

Or. en

Poprawka 134
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. apeluje do państw członkowskich o 
promowanie i ułatwianie uczestnictwa 
kobiet w sektorze ICT, a także o 
wzmocnienie pozycji kobiet, tak aby mogły 
stać się inwestorami i przedsiębiorcami;

Or. en

Poprawka 135
Eugenia Rodríguez Palop
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Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. powtarza swój apel skierowany do 
Komisji i państw członkowskich dotyczący 
swojej rezolucji z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
w sprawie kobiet wykonujących pracę 
domową i opiekuńczą w UE; wzywa 
Komisję do wprowadzenia ram 
dotyczących profesjonalizacji pracy 
domowej i opiekuńczej, prowadzących do 
uznania i standaryzacji odpowiednich 
zawodów i umiejętności oraz budowania 
kariery, a także do zachęcania państw 
członkowskich do ustanowienia systemów 
profesjonalizacji, szkolenia, ciągłego 
rozwoju umiejętności oraz uznania 
kwalifikacji zawodowych kobiet 
wywiązujących się z obowiązków 
domowych i opiekuńczych, jak również do 
utworzenia publicznych agencji 
pośrednictwa pracy, aby wzmocnić 
profesjonalizację;

Or. en

Poprawka 136
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. wzywa do rewizji dyrektywy 
92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. 
w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu poprawy w miejscu 
pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic 
w ciąży, pracownic, które niedawno 
rodziły, i pracownic karmiących piersią w 
celu zapewnienia, by kobiety w całej 
Europie mogły korzystać ze swobody 
przepływu pracowników na takiej samej 
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zasadzie co mężczyźni1c;
__________________
1c Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 
16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków 
ułatwiających korzystanie z praw 
przyznanych pracownikom w kontekście 
swobodnego przepływu pracowników.

Or. en

Poprawka 137
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że zdrowe i bezpieczne 
środowisko pracy ma istotne znaczenie, 
aby kobiety i mężczyźni mogli pracować 
dłużej i bez ryzyka pogorszenia stanu 
zdrowia; podkreśla, że równouprawnienie 
płci powinno być uwzględniane i włączane 
do opracowywania polityki bezpieczeństwa 
i higieny pracy (BHP) oraz strategii 
zapobiegania, w tym w ramach 
nadchodzącego przeglądu strategii 
bezpieczeństwa i higieny pracy przez 
Komisję;

Or. en

Poprawka 138
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. zwraca uwagę na brak ujęcia 
perspektywy płci w obszarze zdrowia i 
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bezpieczeństwa w pracy oraz wzywa 
Komisję, państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do uznania za 
choroby zawodowe i związane z pracą tych 
schorzeń/zmian patologicznych, które 
jeszcze nie zostały uznane za takie, w 
szczególności w zawodach 
zdominowanych przez kobiety; do 
uwzględnienia aspektu równouprawnienia 
płci w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa 
w zawodach zdominowanych przez 
mężczyzn, w którym nadal występuje wiele 
luk, w tym w odniesieniu do instalacji 
sanitarnych, wyposażenia roboczego, 
środków ochrony osobistej w postaci 
odzieży oraz wszelkich innych aspektów 
związanych ze środowiskiem pracy; do 
zapewnienia ochrony macierzyństwa i 
bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz 
środków ułatwiających powrót do pracy 
po urlopie macierzyńskim; do oceny 
ryzyka związanego z pracą w sektorach 
zdominowanych przez kobiety, w tym w 
domach w przypadku pracy domowej i 
opiekuńczej;

Or. en

Poprawka 139
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4f. odnotowując skutki kryzysu 
związanego z COVID-19, apeluje do 
Komisji, państw członkowskich i 
partnerów społecznych o pilne 
opracowanie tych środków w zakresie 
zdrowia i bezpieczeństwa 
uwzględniających aspekt płci, w 
szczególności ukierunkowanych na 
zawody pierwszego kontaktu 
zdominowane przez kobiety, jak na 
przykład pracownice służby zdrowia, 
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pracownice aptek, kasjerki w 
supermarketach, nauczycielki, opiekunki 
dzieci, opiekunki osób starszych i 
sprzątaczki;

Or. en

Poprawka 140
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie całościowego podejścia do 
zwalczania przemocy wobec kobiet; wzywa 
państwa członkowskie do ratyfikowania i 
wdrożenia konwencji stambulskiej i 
Konwencji MOP nr 190 w sprawie 
przemocy i nękania;

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie całościowego podejścia do 
zwalczania przemocy wobec kobiet;

Or. pl

Poprawka 141
Helmut Geuking

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 
całościowego podejścia do zwalczania 
przemocy wobec kobiet; wzywa państwa 
członkowskie do ratyfikowania i 
wdrożenia konwencji stambulskiej i 
Konwencji MOP nr 190 w sprawie 

5. jest głęboko zaniepokojony faktem, 
że w charakteryzującej się różnorodnością 
Unii Europejskiej dom stanowi pierwsze 
miejsce przemocy psychicznej i fizycznej , 
szczególnie w formie szkodliwych norm i 
stereotypów związanych z płcią, przy czym 
przemoc ta dotyczy ogółu dzieci i 
młodzieży bez względu na płeć w równej 
mierze we wszystkich warstwach 
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przemocy i nękania; społecznych i krajach UE, zarówno w 
kontekście migracyjnym, jak i poza nim; 
stwierdza, że te dzieci i młodzież są 
przyszłymi wektorami szkodliwych norm i 
stereotypów związanych z płcią;
stwierdza, że rodzina powinna być 
bezpiecznym miejscem i nie może odbierać 
dzieciom i młodzieży zaufania do świata, a 
domowe, rodzinne formy przemocy oraz w 
szczególności normy i stereotypy związane 
z płcią to zaufanie odbierają i tym 
pozbawiają dzieci i młodzież możliwości 
osiągnięcia godnego pochwały celu 
Komisji Europejskiej, aby „kobiety i 
mężczyźni, dziewczęta i chłopcy, w całej 
ich różnorodności”, byli równi oraz mogli 
„swobodnie podążać wybraną przez siebie 
drogą i w pełni wykorzystywać swój 
potencjał”; stwierdza, że domowe, 
rodzinne formy przemocy stanowią 
fundament utrzymania różnych form 
przemocy w całym społeczeństwie, a tym 
samym również w świecie pracy w Unii 
Europejskiej;
uważa, że przeciwdziałać temu może tylko 
dostęp ogółu dzieci i młodzieży do 
kształcenia międzykulturowego, wolnego 
od norm i stereotypów związanych z płcią;
wzywa Komisję, by również w Unii 
Europejskiej prowadziła – w dostosowanej 
formie i w sposób całkowicie 
ukierunkowany we wszystkich krajach 
UE, dla ogółu dzieci i młodzieży bez 
względu na płeć we wszystkich warstwach 
społecznych i niezależnie od pochodzenia 
– międzynarodową kampanię #WithHer, 
mającą na celu występowanie przeciwko 
szkodliwym normom i stereotypom 
związanym z płcią, przez które utrzymuje 
się przemoc wobec dziewcząt (które stają 
się kobietami);
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 
całościowego podejścia do zwalczania 
przemocy wobec kobiet; wzywa państwa 
członkowskie do ratyfikowania i 
wdrożenia konwencji stambulskiej i 
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Konwencji MOP nr 190 w sprawie 
przemocy i nękania;

Or. de

Poprawka 142
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 
całościowego podejścia do zwalczania 
przemocy wobec kobiet; wzywa państwa 
członkowskie do ratyfikowania i 
wdrożenia konwencji stambulskiej i 
Konwencji MOP nr 190 w sprawie 
przemocy i nękania;

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
uważa, że należy uszanować zastrzeżenia 
dotyczące konwencji stambulskiej 
zgłoszone przez niektóre państwa 
członkowskie i że nie należy utrudniać 
państwom członkowskim prób 
rozwiązania problemu społecznego, jakim 
jest przemoc ze względu na płeć, za 
pomocą dostępnych instrumentów;

Or. en

Poprawka 143
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 
całościowego podejścia do zwalczania 
przemocy wobec kobiet; wzywa państwa 
członkowskie do ratyfikowania i 
wdrożenia konwencji stambulskiej i 
Konwencji MOP nr 190 w sprawie 
przemocy i nękania;

5. wyraża zaniepokojenie 
charakterem, stopniem i wagą przemocy i 
nękania w świecie pracy; z zadowoleniem 
przyjmuje w tym względzie niedawno 
przyjętą Konwencję MOP nr 190 w 
sprawie przemocy i nękania w miejscu 
pracy oraz wzywa państwa członkowskie 
do jej ratyfikowania i wdrożenia tak 
szybko, jak jest to możliwe; wzywa Unię 
Europejską i pozostałe państwa 
członkowskie do ratyfikowania konwencji 
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stambulskiej o zapobieganiu i zwalczaniu 
przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej, która obejmuje również 
nękanie, a także pomoc dla ofiar 
przemocy w znajdowaniu zatrudnienia, 
przypominając jednocześnie o 
trudnościach w gromadzeniu dokładnych, 
porównywalnych danych w tym obszarze 
na szczeblu Unii Europejskiej, a tym 
samym oczekując na nowe badanie, które 
rozpocznie się w tym roku; podkreśla, że 
ustanowienie formalnych procedur 
zgłaszania przypadków molestowania 
seksualnego w miejscu pracy oraz 
przeprowadzenie specjalnych szkoleń i 
kampanii informacyjnych jest ważnym 
sposobem egzekwowania zasady 
poszanowania godności w miejscu pracy 
oraz wdrażania podejścia „zero 
tolerancji” jako normy;

Or. en

Poprawka 144
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie całościowego podejścia do 
zwalczania przemocy wobec kobiet; 
wzywa państwa członkowskie do 
ratyfikowania i wdrożenia konwencji 
stambulskiej i Konwencji MOP nr 190 w 
sprawie przemocy i nękania;

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem wobec kobiet; 
podkreśla, że kompleksowa edukacja 
seksualna i szkolenia dotyczące 
równouprawnienia płci stanowią 
kluczowe narzędzie w zwalczaniu 
przemocy ze względu na płeć; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
dotyczącego dyrektywy w sprawie 
całościowego podejścia do zwalczania 
przemocy wobec kobiet; wzywa państwa 
członkowskie do ratyfikowania i 
wdrożenia konwencji stambulskiej i 
Konwencji MOP nr 190 w sprawie 
przemocy i nękania; powtarza, że równość 
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płci stanowi cel 5 Agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 oraz 
apeluje do państw członkowskich o 
przekierowanie wszystkich możliwych 
zasobów na działania przyczyniające się 
do jego osiągnięcia w obszarze 
zatrudnienia i spraw socjalnych;

Or. en

Poprawka 145
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie całościowego podejścia do 
zwalczania przemocy wobec kobiet; wzywa 
państwa członkowskie do ratyfikowania i 
wdrożenia konwencji stambulskiej i 
Konwencji MOP nr 190 w sprawie 
przemocy i nękania;

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy oraz 
wpływem wszelkich form przemocy wobec 
kobiet i dziewcząt w tym świecie; wzywa 
Komisję do przedstawienia wniosku 
dotyczącego dyrektywy prezentującej 
całościowe podejście w sprawie 
zapobiegania i zwalczania wszelkich form 
przemocy wobec kobiet; oraz do 
wzmocnienia istniejącego prawodawstwa 
UE w sprawie zapobiegania molestowaniu 
seksualnemu w świetle postanowień 
Konwencji MOP nr 190 w sprawie 
przemocy i nękania oraz konwencji 
stambulskiej; wzywa państwa 
członkowskie do ratyfikowania i 
wdrożenia obydwu konwencji;

Or. en

Poprawka 146
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie całościowego podejścia do 
zwalczania przemocy wobec kobiet; 
wzywa państwa członkowskie do 
ratyfikowania i wdrożenia konwencji 
stambulskiej i Konwencji MOP nr 190 w 
sprawie przemocy i nękania;

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie całościowego podejścia do 
zwalczania przemocy wobec kobiet; 
wzywa Radę, aby pilnie zatwierdziła 
ratyfikację przez UE konwencji 
stambulskiej oraz aby dążyła do jej 
ratyfikacji i wdrożenia przez wszystkie 
państwa członkowskie; wzywa państwa 
członkowskie do niezwłocznego 
ratyfikowania i wdrożenia Konwencji 
MOP nr 190 w sprawie zwalczania 
przemocy i nękania w świecie pracy; 

Or. en

Poprawka 147
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 
całościowego podejścia do zwalczania 
przemocy wobec kobiet; wzywa państwa 
członkowskie do ratyfikowania i 
wdrożenia konwencji stambulskiej i 
Konwencji MOP nr 190 w sprawie 
przemocy i nękania;

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
zwraca uwagę, że należy rozpatrywać te 
zjawiska w szerokim kontekście oraz w 
wyważony sposób, zachowując zasadę 
równości i uznając za przemoc działania 
skierowane zarówno wobec mężczyzn, jak 
i kobiet;

Or. es

Poprawka 148
Sara Skyttedal
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 
całościowego podejścia do zwalczania 
przemocy wobec kobiet; wzywa państwa 
członkowskie do ratyfikowania i 
wdrożenia konwencji stambulskiej i 
Konwencji MOP nr 190 w sprawie 
przemocy i nękania;

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego ram w sprawie 
całościowego podejścia do zwalczania 
przemocy wobec kobiet; wzywa państwa 
członkowskie do ratyfikowania i 
wdrożenia konwencji stambulskiej i 
Konwencji MOP nr 190 w sprawie 
przemocy i nękania;

Or. en

Poprawka 149
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie całościowego podejścia do 
zwalczania przemocy wobec kobiet; 
wzywa państwa członkowskie do 
ratyfikowania i wdrożenia konwencji 
stambulskiej i Konwencji MOP nr 190 w 
sprawie przemocy i nękania;

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie całościowego podejścia do 
zwalczania przemocy wobec kobiet, z 
uwzględnieniem specyfiki i zagadnień 
charakterystycznych dla europejskich 
terytoriów zamorskich (zarówno regionów 
najbardziej oddalonych, jak i krajów i 
terytoriów zamorskich); wzywa państwa 
członkowskie do ratyfikowania i 
wdrożenia konwencji stambulskiej i 
Konwencji MOP nr 190 w sprawie 
przemocy i nękania;

Or. fr
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Poprawka 150
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie całościowego podejścia do 
zwalczania przemocy wobec kobiet; 
wzywa państwa członkowskie do 
ratyfikowania i wdrożenia konwencji 
stambulskiej i Konwencji MOP nr 190 w 
sprawie przemocy i nękania;

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do ustanowienia sieci UE 
na potrzeby zwalczania przemocy 
seksualnej; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku dotyczącego 
dyrektywy w sprawie całościowego 
podejścia do zwalczania przemocy wobec 
kobiet; wzywa państwa członkowskie do 
ratyfikowania i wdrożenia konwencji 
stambulskiej i Konwencji MOP nr 190 w 
sprawie przemocy i nękania;

Or. en

Poprawka 151
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie całościowego podejścia do 
zwalczania przemocy wobec kobiet; 
wzywa państwa członkowskie do 
ratyfikowania i wdrożenia konwencji 
stambulskiej i Konwencji MOP nr 190 w 
sprawie przemocy i nękania;

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie całościowego podejścia do 
zwalczania przemocy wobec kobiet, w tym 
dyrektywy Metoo dotyczącej molestowania 
seksualnego w miejscu pracy; wzywa 
państwa członkowskie do ratyfikowania i 
wdrożenia konwencji stambulskiej i 
Konwencji MOP nr 190 w sprawie 
przemocy i nękania;

Or. en
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Poprawka 152
Elena Lizzi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie całościowego podejścia do 
zwalczania przemocy wobec kobiet; 
wzywa państwa członkowskie do 
ratyfikowania i wdrożenia konwencji 
stambulskiej i Konwencji MOP nr 190 w 
sprawie przemocy i nękania;

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy oraz 
przemytem kobiet do celów 
wykorzystywania seksualnego jako 
szczególną formą przemocy 
uwarunkowanej płcią; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku dotyczącego 
dyrektywy w sprawie całościowego 
podejścia do zwalczania przemocy wobec 
kobiet, a także do wspierania celów i 
priorytetów na rzecz przeciwdziałania 
handlowi kobietami; wzywa państwa 
członkowskie do ratyfikowania i 
wdrożenia konwencji stambulskiej i 
Konwencji MOP nr 190 w sprawie 
przemocy i nękania;

Or. it

Poprawka 153
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie całościowego podejścia do 
zwalczania przemocy wobec kobiet; 
wzywa państwa członkowskie do 
ratyfikowania i wdrożenia konwencji 
stambulskiej i Konwencji MOP nr 190 w 
sprawie przemocy i nękania;

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie całościowego podejścia do 
zwalczania przemocy wobec kobiet; 
wzywa państwa członkowskie do 
niezwłocznego ratyfikowania i wdrożenia 
konwencji stambulskiej i Konwencji MOP 
nr 190 w sprawie przemocy i nękania;

Or. en



PE650.655v02-00 92/131 AM\1205885PL.docx

PL

Poprawka 154
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Monica 
Semedo, Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie całościowego podejścia do 
zwalczania przemocy wobec kobiet; 
wzywa państwa członkowskie do 
ratyfikowania i wdrożenia konwencji 
stambulskiej i Konwencji MOP nr 190 w 
sprawie przemocy i nękania;

5. jest głęboko zaniepokojony 
przemocą i nękaniem w świecie pracy; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie całościowego podejścia do 
zwalczania przemocy wobec kobiet; 
wzywa państwa członkowskie do 
ratyfikowania i wdrożenia konwencji 
stambulskiej i Konwencji MOP nr 190 w 
sprawie przemocy i nękania; apeluje 
ponadto do instytucji europejskich, by 
świeciły przykładem i wprowadziły środki 
zapobiegawcze oraz zaradcze w celu 
lepszego zwalczania nękania w miejscu 
pracy;

Or. en

Poprawka 155
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wskazuje, że dystansowanie 
społeczne i środki izolacji spowodowane 
pandemią COVID-19 znacznie zwiększyły 
liczbę przypadków przemocy ze względu 
na płeć w Europie; w związku z tym 
uważa, że wszystkie państwa członkowskie 
muszą wzmocnić działania w celu ochrony 
kobiet podczas kryzysu i po jego 
zakończeniu; przypomina, że jednym z 
kluczowych aspektów zwalczania 
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przemocy ze względu na płeć jest 
niezależność ekonomiczna oraz proponuje 
w tym kontekście opracowanie 
specjalnego programu integracji 
społecznej i integracji na rynku pracy dla 
ofiar przemocy ze względu na płeć w 
Europie ukierunkowanego na aktywne 
promowanie ich zdolności do 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 156
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia 
skutecznych i wiążących środków w celu 
zdefiniowania i zakazania przemocy i 
nękania w świecie pracy, w tym 
zapewnienia efektywnego dostępu do 
uwzględniających aspekt płci, 
bezpiecznych i skutecznych mechanizmów 
składania skarg i rozstrzygania sporów, 
wsparcia, usług i środków zaradczych 
oraz wymagania od pracodawców 
podejmowania działań w celu 
zapobiegania przemocy i nękaniu, w tym 
przemocy i nękaniu ze względu na płeć;

Or. en

Poprawka 157
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że pracujące kobiety 
doświadczające przemocy ze względu na 
płeć powinny korzystać ze szczególnych 
praw pracowniczych i zabezpieczenia 
społecznego, takich jak ograniczenie lub 
zmiana organizacji czasu pracy, zmiana 
miejsca pracy oraz tymczasowa ochrona 
przed zwolnieniem; uważa, że przemoc ze 
względu na płeć powinna być ujmowana 
w ocenach ryzyka dotyczących miejsca 
pracy;

Or. en

Poprawka 158
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę przedstawienia 
przez państwa członkowskie opartych na 
dowodach, odpowiednio 
zaprojektowanych strategii politycznych i 
reform dotyczących rynku pracy, które 
faktycznie poprawiają warunki pracy 
kobiet i zwiększają jakość zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 159
Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zagwarantowanie 
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integracyjnej równości dla kobiet i 
dziewcząt niepełnosprawnych we 
wszystkich obszarach życia, aby zapewnić 
im prawa reprodukcyjne i seksualne, 
ochronę przed przemocą domową oraz ze 
strony osób świadczących na ich rzecz 
usługi w zakresie opieki i wsparcia, a 
także aby uruchomić programy 
uwrażliwiania i budowania zdolności w 
tym kontekście dla pracowników w 
dziedzinie służby zdrowia, usług 
socjalnych i w zakresie opieki, usług 
kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, 
egzekwowania prawa i wymiaru 
sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 160
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Vilija 
Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. przypomina, że zgodnie z 
podejściem międzysektorowym należy 
zwrócić szczególną uwagę w zakresie 
dostępu do pracy na kategorie osób 
doświadczające dyskryminacji z wielu 
przyczyn jednocześnie; apeluje w związku 
z tym do państw członkowskich i Komisji o 
gromadzenie danych zdezagregowanych w 
celu lepszego pomiaru i monitorowania 
postępów w likwidowaniu zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na grupy 
doświadczające dyskryminacji z wielu 
przyczyn jednocześnie i dyskryminacji 
krzyżowej, oraz o usunięcie wszystkich 
barier w dostępie do pracy dla kobiet 
migrujących (także dzięki przeglądowi 
systemu uznawania kwalifikacji 
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zawodowych) i kobiet niepełnosprawnych 
(w szczególności dzięki usunięciu 
wszystkich barier fizycznych i 
technicznych), kobiet należących do 
mniejszości etnicznych i kobiet romskich, 
kobiet starszych, samotnych matek i osób 
LGBTIQ;

Or. en

Poprawka 161
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. ubolewa nad brakiem odniesienia 
do aspektu płci w handlu ludźmi do celów 
wyzysku pracowników, w szczególności w 
przypadku pracowników domowych ze 
względu na ograniczenia, jakie prezentuje 
dom jako miejsce pracy w odniesieniu do 
możliwości inspekcji i kontroli aktywności 
zawodowej; przypomina o swojej rezolucji 
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 
kobiet wykonujących pracę domową i 
opiekuńczą w UE oraz wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do wspierania 
dochodzeń w tych sprawach, 
usprawnienia mechanizmu identyfikacji i 
ochrony ofiar i zaangażowania 
organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych, władz publicznych oraz 
wszystkich obywateli w wykrywanie tego 
procederu;

Or. en

Poprawka 162
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Evelyn 
Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa do natychmiastowej rewizji 
i przyjęcia ambitnego nowego planu 
działania w sprawie zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć do 
końca 2020 r., który powinien wyznaczyć 
państwom członkowskim jasne cele 
działania na rzecz zmniejszenia 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć w ciągu najbliższych pięciu lat 
oraz zagwarantować uwzględnienie tych 
celów w zaleceniach dla poszczególnych 
krajów; wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na czynniki prowadzące 
do powstania luki emerytalnej w planie 
działania oraz do dokonania oceny 
zapotrzebowania na konkretne środki 
mające na celu zmniejszenie tej luki na 
szczeblu unijnym i krajowym; podkreśla w 
szczególności potrzebę uwzględnienia w 
nowym planie działania perspektywy 
przekrojowej;

Or. en

Poprawka 163
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. przypomina o swojej rezolucji z 
dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie 
stosowania Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej w ramach 
instytucjonalnych UE; wzywa Unię 
Europejską do przystąpienia do 
(zmienionej) Europejskiej karty społecznej 
oraz apeluje do Komisji o zaproponowanie 
harmonogramu jej wdrażania, z 
uwzględnieniem aspektu płci praw 
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gospodarczych i socjalnych; wzywa 
wszystkie państwa członkowskie do 
ratyfikowania tej zmienionej karty;

Or. en

Poprawka 164
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. apeluje do Komisji o 
zaprezentowanie europejskiej strategii 
ochrony socjalnej w celu zajęcia się 
kwestią swobody przepływu pracowników, 
a zwłaszcza feminizacji ubóstwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarstw 
domowych prowadzonych przez samotne 
matki;

Or. en

Poprawka 165
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie gwarancji dla dzieci, 
ale, biorąc pod uwagę aspekt płci w 
obszarze ubóstwa dzieci, domaga się 
dodatkowych środków i funduszy w celu 
odpowiedniego uwzględnienia przeszkód 
prowadzących do ubóstwa kobiet, w tym 
zagwarantowania godziwych dochodów 
dla wszystkich dzięki zaprezentowaniu 
europejskiej dyrektywy ramowej w 
sprawie minimalnych dochodów, a także 
dostępu do mieszkań za pośrednictwem 
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europejskiej strategii na rzecz 
mieszkalnictwa, która dostrzega większe 
trudności doświadczane przez kobiety;

Or. en

Poprawka 166
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 5 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. ubolewa nad brakiem odniesienia 
w strategii na rzecz równouprawnienia 
płci na lata 2020–2025 do ochrony kobiet 
i dziewcząt zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, ubóstwem i bezdomnością, 
apelując do Komisji o uwzględnienie tych 
kwestii w przyszłym planie działania na 
rzecz integracji i włączenia społecznego, 
aby zapobiec wykluczeniu tych kobiet z 
polityki społecznej i gospodarczej oraz 
dalszemu pogłębianiu cyklu ubóstwa;

Or. en

Poprawka 167
Jessica Polfjärd

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża zadowolenie ze 
zobowiązania Komisji do przyjęcia planu 
działania na rzecz wdrożenia 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
podkreśla potrzebę zapewnienia praw 
uwzględniających aspekt płci przy 
zastosowaniu podejścia przekrojowego 
zgodnie z zasadami 2 i 3 filaru; dlatego też 
wzywa Komisję do opracowania i 

6. odnotowuje zobowiązanie Komisji 
do przyjęcia planu działania na rzecz 
wdrożenia Europejskiego filaru praw 
socjalnych;
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włączenia wskaźnika równouprawnienia 
płci do europejskiego semestru w celu 
monitorowania wpływu polityki 
makroekonomicznej oraz transformacji 
ekologicznej i cyfrowej na 
równouprawnienie płci.

Or. en

Poprawka 168
Sara Skyttedal

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża zadowolenie ze 
zobowiązania Komisji do przyjęcia planu 
działania na rzecz wdrożenia 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
podkreśla potrzebę zapewnienia praw 
uwzględniających aspekt płci przy 
zastosowaniu podejścia przekrojowego 
zgodnie z zasadami 2 i 3 filaru; dlatego też 
wzywa Komisję do opracowania i 
włączenia wskaźnika równouprawnienia 
płci do europejskiego semestru w celu 
monitorowania wpływu polityki 
makroekonomicznej oraz transformacji 
ekologicznej i cyfrowej na 
równouprawnienie płci.

6. przypomina o niewiążącym 
charakterze Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
zapewnienia równouprawnienia płci 
zgodnie z zasadami 2 i 3 filaru;

Or. en

Poprawka 169
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża zadowolenie ze 
zobowiązania Komisji do przyjęcia planu 

6. wyraża zadowolenie ze 
zobowiązania Komisji do przyjęcia planu 
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działania na rzecz wdrożenia 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
podkreśla potrzebę zapewnienia praw 
uwzględniających aspekt płci przy 
zastosowaniu podejścia przekrojowego 
zgodnie z zasadami 2 i 3 filaru; dlatego też 
wzywa Komisję do opracowania i 
włączenia wskaźnika równouprawnienia 
płci do europejskiego semestru w celu 
monitorowania wpływu polityki 
makroekonomicznej oraz transformacji 
ekologicznej i cyfrowej na 
równouprawnienie płci.

działania na rzecz wdrożenia 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
podkreśla potrzebę zapewnienia praw 
uwzględniających aspekt płci przy 
zastosowaniu podejścia przekrojowego 
zgodnie z zasadami 2 i 3 filaru;

Or. pl

Poprawka 170
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża zadowolenie ze 
zobowiązania Komisji do przyjęcia planu 
działania na rzecz wdrożenia 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
podkreśla potrzebę zapewnienia praw 
uwzględniających aspekt płci przy 
zastosowaniu podejścia przekrojowego 
zgodnie z zasadami 2 i 3 filaru; dlatego też 
wzywa Komisję do opracowania i 
włączenia wskaźnika równouprawnienia 
płci do europejskiego semestru w celu 
monitorowania wpływu polityki 
makroekonomicznej oraz transformacji 
ekologicznej i cyfrowej na 
równouprawnienie płci.

6. wyraża zadowolenie z proklamacji 
Europejskiego filaru praw socjalnych jako 
wytycznych dotyczących polityki, które 
mają doprowadzić do postępów w 
kwestiach społecznych, i wzywa do 
zwrócenia szczególnej uwagi na zasady 
zawarte w rozdziale 1;

Or. es

Poprawka 171
Elena Lizzi
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża zadowolenie ze 
zobowiązania Komisji do przyjęcia planu 
działania na rzecz wdrożenia 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
podkreśla potrzebę zapewnienia praw 
uwzględniających aspekt płci przy 
zastosowaniu podejścia przekrojowego 
zgodnie z zasadami 2 i 3 filaru; dlatego też 
wzywa Komisję do opracowania i 
włączenia wskaźnika równouprawnienia 
płci do europejskiego semestru w celu 
monitorowania wpływu polityki 
makroekonomicznej oraz transformacji 
ekologicznej i cyfrowej na 
równouprawnienie płci.

6. podkreśla potrzebę zapewnienia 
praw uwzględniających aspekt płci przy 
zastosowaniu podejścia przekrojowego 
oraz włączenia problematyki płci do 
wszystkich polityk UE; dlatego też wzywa 
Komisję do koordynacji gromadzenia 
wiarygodnych i przejrzystych danych ze 
wszystkich państw członkowskich;

Or. it

Poprawka 172
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża zadowolenie ze 
zobowiązania Komisji do przyjęcia planu 
działania na rzecz wdrożenia 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
podkreśla potrzebę zapewnienia praw 
uwzględniających aspekt płci przy 
zastosowaniu podejścia przekrojowego 
zgodnie z zasadami 2 i 3 filaru; dlatego też 
wzywa Komisję do opracowania i 
włączenia wskaźnika równouprawnienia 
płci do europejskiego semestru w celu 
monitorowania wpływu polityki 
makroekonomicznej oraz transformacji 
ekologicznej i cyfrowej na 
równouprawnienie płci.

6. wyraża zadowolenie ze 
zobowiązania Komisji do przyjęcia planu 
działania na rzecz wdrożenia 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
podkreśla w tym względzie potrzebę 
zapewnienia praw uwzględniających 
aspekt płci zgodnie z zasadami 2 i 3; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do zapewnienia, by prawodawstwo UE w 
sprawie bezpośredniej i pośredniej 
dyskryminacji ze względu na płeć było 
odpowiednio wdrażane, a postępy we 
wdrażaniu były systematycznie 
monitorowane i ewentualnie korygowane 
w celu rozwiązania problemu uczestnictwa 
kobiet w rynku pracy i zróżnicowania 
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wynagrodzenia ze względu na płeć; 
kobiety nadal są niewystarczająco 
reprezentowane na stanowiskach 
kierowniczych, w tym w największych 
przedsiębiorstwach w UE, w których tylko 
8 % dyrektorów generalnych stanowią 
kobiety; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia segregacji 
pionowej i poziomej na rynku pracy, w 
tym słabej reprezentacji kobiet w sektorze 
STEM i cyfrowym;

Or. en

Poprawka 173
Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, 
Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża zadowolenie ze 
zobowiązania Komisji do przyjęcia planu 
działania na rzecz wdrożenia 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
podkreśla potrzebę zapewnienia praw 
uwzględniających aspekt płci przy 
zastosowaniu podejścia przekrojowego 
zgodnie z zasadami 2 i 3 filaru; dlatego też 
wzywa Komisję do opracowania i 
włączenia wskaźnika równouprawnienia 
płci do europejskiego semestru w celu 
monitorowania wpływu polityki 
makroekonomicznej oraz transformacji 
ekologicznej i cyfrowej na 
równouprawnienie płci.

6. wyraża zadowolenie ze 
zobowiązania Komisji do przyjęcia planu 
działania na rzecz wdrożenia 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
podkreśla potrzebę uwzględnienia 
perspektywy płci przy zastosowaniu 
podejścia przekrojowego zgodnie z 
zasadami 2 i 3 filaru; dlatego też wzywa 
Komisję do włączenia wskaźnika 
równouprawnienia płci EIGE do tablicy 
wskaźników społecznych i zaleceń dla 
poszczególnych krajów, aby zapewnić 
wkład w proces europejskiego semestru i 
monitorowanie wpływu polityki 
makroekonomicznej oraz transformacji 
ekologicznej i cyfrowej na 
równouprawnienie płci.

Or. en

Poprawka 174
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli



PE650.655v02-00 104/131 AM\1205885PL.docx

PL

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wyraża zadowolenie ze 
zobowiązania Komisji do przyjęcia planu 
działania na rzecz wdrożenia 
Europejskiego filaru praw socjalnych; 
podkreśla potrzebę zapewnienia praw 
uwzględniających aspekt płci przy 
zastosowaniu podejścia przekrojowego 
zgodnie z zasadami 2 i 3 filaru; dlatego też 
wzywa Komisję do opracowania i 
włączenia wskaźnika równouprawnienia 
płci do europejskiego semestru w celu 
monitorowania wpływu polityki 
makroekonomicznej oraz transformacji 
ekologicznej i cyfrowej na 
równouprawnienie płci.

6. odnotowuje zobowiązanie Komisji 
do przyjęcia planu działania na rzecz 
wdrożenia Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla potrzebę 
zapewnienia praw uwzględniających 
aspekt płci przy zastosowaniu podejścia 
przekrojowego zgodnie z zasadami 2 i 3 
filaru; wzywa Komisję, by proponując 
politykę rynku pracy i politykę społeczną, 
przestrzegała zasady pomocniczości 
zapisanej w traktatach;

Or. en

Poprawka 175
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że ponad 70 % 
pracowników w sektorze zdrowia i opieki 
społecznej na całym świecie stanowią 
kobiety, ponadto kobiety stanowią 
większość pracowników sklepów i handlu 
detalicznego oraz personelu 
sprzątającego, często otrzymując jedynie 
płacę minimalną; przypomina, że tak jak 
w przypadku poprzednich kryzysów 
najpoważniejsze skutki gospodarcze 
odczują kobiety, także w okresie po 
ustaniu kryzysu; z tego względu nalega na 
potrzebę zastosowania progresywnego i 
uwzględniającego aspekt płci podejścia, 
zarówno w przypadku działań 
natychmiastowych, jak i 
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długoterminowych, na szczeblu krajowym 
i unijnym, w oparciu o dane jakościowe 
segregowane według płci; w tym względzie 
sugeruje, by plan naprawy uwzględniał 
segregację zawodową rynków, aby 
uniknąć powielania sytuacji, jaka miała 
miejsce podczas poprzednich kryzysów, 
kiedy to promowanie zatrudnienia 
skupiało się na sektorach zdominowanych 
przez mężczyzn, pozostawiając sektory 
zdominowane przez kobiety w tyle, lub 
potrzebę przełamania dynamiki segregacji 
zawodowej;

Or. en

Poprawka 176
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. dostrzegając potrzebę przejścia do 
sprawiedliwej, neutralnej dla klimatu, 
cyfrowej Europy, wzywa Komisję do 
przyjęcia środków na potrzeby zwiększenia 
uczestnictwa kobiet w sektorze cyfrowym i 
ekologicznym, piastowania przez kobiety 
stanowisk decyzyjnych na wszystkich 
poziomach oraz przyjęcia polityki 
zapewniającej równość wynagrodzenia, 
płacę zapewniającą utrzymanie na 
minimalnym poziomie, rozwój osobisty i 
odpowiednią ochronę socjalną; wzywa 
Komisję do zapewnienia, by wszelkie 
środki dotyczące zwiększenia uczestnictwa 
kobiet w tych sektorach były zgodne z 
dyrektywą w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym oraz by 
uwzględniały problem molestowania 
seksualnego w miejscu pracy w świetle 
postanowień konwencji MOP i konwencji 
stambulskiej;
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Or. en

Poprawka 177
Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Marianne Vind

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie 
uwzględniania aspektów dotyczących 
równouprawnienia płci związanych z 
przyszłym światem pracy, w tym 
ekologizacją i cyfryzacją gospodarki; 
ubolewa nad słabym powiązaniem między 
nową strategią UE na rzecz 
równouprawnienia płci a Europejskim 
Zielonym Ładem; wzywa Komisję do 
wzmocnienia powiązania między polityką 
przeciwdziałania zmianie klimatu a 
równouprawnieniem płci w swoich 
przyszłych wnioskach;

Or. en

Poprawka 178
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że równouprawnienie 
płci należy umieścić w centrum 
Europejskiego Zielonego Ładu, aby 
faktycznie osiągnąć sprawiedliwą 
transformację, która nie pozostawia 
nikogo w tyle; wzywa Komisję do 
zapewnienia uwzględniania aspektu płci 
oraz działań w dziedzinie klimatu i energii 
uwzględniających ten aspekt dzięki 
wdrażaniu systematycznych ocen wpływu 
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w aspekcie płci oraz przydzielaniu 
specjalnych funduszy na 
równouprawnienie płci w ramach 
odpowiednich działań i strategii 
politycznych w dziedzinie klimatu w 
kontekście Europejskiego Zielonego 
Ładu;

Or. en

Poprawka 179
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że w 2018 r. Światowe 
Forum Ekonomiczne wspomniało o 
utworzeniu 58 mln miejsc pracy 
związanych ze sztuczną inteligencją na 
całym świecie do 2022 r., jednak tylko 
24,9 % kobiet, które podejmują studia 
wyższe, uzyskuje dyplom w dziedzinach 
związanych z nowymi technologiami; 
podkreśla, że niezbędne jest zapewnienie 
sprawiedliwej reprezentacji kobiet w 
sektorach nauki i technologii; 
przypomina, że wzrost liczby kobiet 
pracujących w zawodach związanych z 
nowymi technologiami może 
wygenerować w Europie nawet 16 mld 
EUR;

Or. fr

Poprawka 180
Jessica Polfjärd

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że, jak pokazują badania, 
różnica w wynagrodzeniach kobiet i 
mężczyzn w dużym zakresie wynika z 
faktu, iż kobiety i mężczyźni wykonują 
różne zawody o zróżnicowanym poziomie 
wynagrodzeń; podział rynku pracy według 
płci rozpoczyna się wraz z wyborami 
dokonywanymi w edukacji, w związku z 
czym konieczne są zmiany wyborów 
edukacyjnych, aby zwalczać różnice na 
rynku pracy związane z płcią; wzywa 
państwa członkowskie do zapewniania 
lepszego doradztwa naukowego i 
zawodowego, aby wszyscy uczniowie 
zdawali sobie sprawę z szans oferowanych 
przez rynek pracy i konsekwencji różnych 
wyborów edukacyjnych;

Or. en

Poprawka 181
Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Agnes Jongerius, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Pierfrancesco Majorino, Heléne 
Fritzon, Johan Danielsson

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do zaangażowania 
partnerów społecznych w opracowywanie 
nowych strategii politycznych mających 
na celu zlikwidowanie zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć; 
apeluje w tym kontekście do partnerów 
społecznych o zaangażowanie się w 
dyskusje i wspólne prace w celu 
przeciwdziałania zróżnicowaniu 
wynagrodzenia także w drodze działań 
pozytywnych, a także o współpracę z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego w celu silnego 
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zaangażowania opinii publicznej, gdyż 
likwidowanie zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć 
stanowi podstawowy i powszechny 
priorytet, który zwiększy motywację, 
wydajność i dobrostan pracowników w 
miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 182
Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș 
Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
odblokowania dyrektywy w sprawie kobiet 
w zarządach i horyzontalnej dyrektywy 
antydyskryminacyjnej, które mają 
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów 
strategii; wzywa Komisję do 
zagwarantowania, by instytucje UE 
świeciły przykładem i zapewniały co 
najmniej 50 % kobiet na stanowiskach 
kierowniczych wyższego szczebla; apeluje 
ponadto do państw członkowskich o 
ustanowienie obowiązku przekazywania 
sprawozdań z przejrzystości przez 
przedsiębiorstwa w odniesieniu do odsetka 
kobiet na stanowiskach kierowniczych 
wyższego szczebla i informacji na temat 
poziomów wynagrodzeń;

Or. en

Poprawka 183
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Monica 
Semedo, Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do uwzględniania 
aspektu płci w całych wieloletnich ramach 
finansowych, a w szczególności w 
Europejskim Funduszu Społecznym Plus, 
aby finansować między innymi działania 
promujące uczestnictwo kobiet w rynku 
pracy, równowagę między życiem 
zawodowym a prywatnym i 
przedsiębiorczość kobiet;

Or. en

Poprawka 184
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do wprowadzenia filaru płci 
i nadrzędnego celu w zakresie 
równouprawnienia płci do strategii 
będącej następcą strategii „Europa 2020” 
oraz do włączenia celów i wskaźników 
dotyczących płci do wyzwań dla 
poszczególnych krajów zawartych w 
tablicy wskaźników społecznych;

Or. en

Poprawka 185
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do promowania 
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przedsiębiorczości kobiet w drodze 
ukierunkowanych programów; wskazuje, 
że zmiany mogą zachodzić na szczeblu 
lokalnym i wzywa państwa członkowskie 
do inwestowania w działania zwalczające 
zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn i 
przeciwdziałające temu zjawisku;

Or. en

Poprawka 186
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia zakresu 
rokowań zbiorowych na szczeblu 
sektorowym i zaangażowania partnerów 
społecznych w kształtowanie polityki, 
także w ramach europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 187
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o przeanalizowanie 
wpływu kryzysu związanego z COVID-19 
na równy dostęp do rynku pracy dla 
kobiet;

Or. en
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Poprawka 188
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wnioskuje, by środki dotyczące 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć, zróżnicowania emerytur ze 
względu na płeć i zróżnicowania w 
zakresie opieki ze względu na płeć 
wyraźnie uwzględniały potrzeby rodziców, 
a w szczególności matek dzieci 
niepełnosprawnych; wnioskuje o 
rozważenie opracowania środków na 
potrzeby pełnego i skutecznego 
uczestnictwa kobiet niepełnosprawnych w 
rynku pracy, które mają większe trudności 
ze znalezieniem pracy o odpowiednich 
warunkach; aby wyeliminować 
dyskryminację i uprzedzenia, z jakimi się 
spotykają, domaga się inicjatyw 
zapewniających kobietom 
niepełnosprawnym elastyczność i wsparcie 
zarówno podczas szukania, jak i 
wykonywania pracy, a także promowania 
szans w ośrodkach zawodowych, aby 
przechodzić na systemy zatrudnienia takie 
jak zatrudnienie wspomagane, specjalne 
centra zatrudnienia i otwarty rynek pracy, 
jak również domaga się oceny 
nieformalnej pracy opiekunów osób 
niepełnosprawnych, gdyż wiele z kobiet 
będących opiekunami także cierpi na 
niepełnosprawność, a ich nieformalna 
praca powinna być brana pod uwagę w 
celu zmniejszenia luki emerytalnej;

Or. en

Poprawka 189
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla potrzebę uwzględniania 
aspektu płci w polityce zatrudnienia 
związanej ze zrównoważonym rozwojem i 
sprawiedliwą transformacją, z 
zapewnieniem ocen wpływu w aspekcie 
płci mechanizmów finansowania 
mających na celu zwalczanie kryzysu 
klimatycznego, tak aby odgrywały one 
ważną rolę w przekształcaniu norm płci i 
promowaniu równouprawnienia płci; 
wzywa Komisję i Radę do wdrożenia 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci względem funduszy 
związanych z klimatem takich jak 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, z zapewnieniem, by 
wybory finansowe wspierające 
pracowników i przedsiębiorstwa nie 
pogłębiały nierówności oraz by 
uwzględniały perspektywę płci;

Or. en

Poprawka 190
Elena Lizzi

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zaleca, aby wsparcie polityczne na 
rzecz równości płci było uzupełnieniem 
wsparcia finansowego oraz aby równość 
płci została uznana w różnych obszarach 
polityki przez włączenie jej do priorytetów 
przekrojowych, co powinno znaleźć 
odzwierciedlenie w projektach 
poszczególnych programów europejskich; 
wzywa Komisję do zaangażowania 
stowarzyszeń medialnych w podnoszenie 
świadomości na temat równości płci;

Or. it
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Poprawka 191
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. domaga się konkretnych 
wytycznych i zaleceń dla państw 
członkowskich w celu uwzględniania 
perspektywy płci w polityce podatkowej, w 
tym przeprowadzania kontroli polityki 
budżetowej pod kątem płci, aby 
wyeliminować nierówne traktowanie ze 
względu płeć związane z opodatkowaniem 
oraz aby zagwarantować, że nie zostaną 
ustanowione żadne nowe podatki, przepisy 
o wydatkowaniu, programy ani praktyki, 
które zwiększają zróżnicowanie sytuacji 
kobiet i mężczyzn na rynku lub w zakresie 
dochodu po opodatkowaniu lub też 
umacniają model mężczyzny jako 
żywiciela rodziny;

Or. en

Poprawka 192
Jessica Polfjärd

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. odnotowuje, że uczestnictwo kobiet 
w rynku pracy jest mniejsze niż w 
przypadku mężczyzn; podkreśla znaczenie 
obniżenia opodatkowania dochodów w 
zachęcaniu do uczestnictwa w rynku 
pracy; 

Or. en
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Poprawka 193
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. przypomina, że niedostateczna 
reprezentacja kobiet w życiu publicznym i 
politycznym jest szkodliwa dla właściwego 
funkcjonowania instytucji i procesów 
demokratycznych; wzywa zatem państwa 
członkowskie do stymulowania i 
wspierania środków mających na celu 
ułatwienie zrównoważonego udziału 
mężczyzn i kobiet w podejmowaniu decyzji 
na szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym; 

Or. fr

Poprawka 194
Jessica Polfjärd

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. ubolewa, że kobiety nie zakładają i 
nie prowadzą działalności gospodarczej w 
takim samym stopniu jak mężczyźni; 
wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia przyjaznych dla 
przedsiębiorstw reform promujących 
równouprawnienie i wzmacniających 
przedsiębiorczość kobiet;

Or. en

Poprawka 195
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová



PE650.655v02-00 116/131 AM\1205885PL.docx

PL

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wdrożenia społecznych 
aspektów zaleceń dla poszczególnych 
krajów, mając na uwadze zarówno 
poszanowanie zasady pomocniczości, jak i 
kompetencji krajowych;

Or. en

Poprawka 196
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, 
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira 
Rafaela
Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. przypomina o znaczeniu 
doskonalenia gromadzenia danych 
segregowanych według kryterium płci, w 
szczególności na temat uczestnictwa 
kobiet w rynku pracy i podstawowych 
przyczyn zróżnicowania sytuacji kobiet i 
mężczyzn;

Or. en

Poprawka 197
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Stéphane Bijoux, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela
Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do promowania 
udziału kobiet jako wyborców i 



AM\1205885PL.docx 117/131 PE650.655v02-00

PL

kandydatów w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w 2024 r.; w tym względzie 
podkreśla potrzebę rewizji europejskiego 
aktu wyborczego w celu zapewnienia 
możliwości tymczasowego zastąpienia 
posła do Parlamentu Europejskiego 
korzystającego z prawa do urlopu 
macierzyńskiego, ojcowskiego lub 
rodzicielskiego; wzywa Komisję do 
odpowiedniej rewizji tego aktu oraz Radę 
do zatwierdzenia takiej rewizji;

Or. en

Poprawka 198
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE
Katrin Langensiepen

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa Komisję do 
zaproponowania unijnych ram dla 
krajowych strategii w sprawie 
bezdomności oraz państwa członkowskie 
do przygotowania krajowych strategii w 
sprawie bezdomności obejmujących 
zarówno środki zapobiegawcze, jak i 
zaradcze, z podejściem uwzględniającym 
problematykę płci, aby wspierać kobiety 
doświadczające bezdomności, które często 
cierpią z powodu różnorodnych traum i są 
zagrożone ponowną traumatyzacją, na 
przykład z powodu przemocy domowej i 
znęcania się, rozłąki z dziećmi, 
stygmatyzacji, braku bezpiecznych 
przestrzeni itd.;

Or. en

Poprawka 199
Eugenia Rodríguez Palop
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Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa Komisję do ustanowienia 
jasnych wytycznych w sprawie wdrażania 
przekrojowych ram, które powinny 
nadawać priorytet uczestnictwu grup 
doświadczających dyskryminacji 
krzyżowej, aby oceniać zróżnicowany 
wpływ polityki i działań w celu 
dostosowania odpowiedzi w każdym 
obszarze opartych na zasadach 
niedyskryminacji;

Or. en

Poprawka 200
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. 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. i 
bardziej zdecydowanej walki z 
antycygańskością, która stanowi, 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 
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romskich kwarantannie, a także 
negatywnymi konsekwencjami dla grup 
najbardziej wrażliwych wśród Romów, 
takich jak dziewczęta, młode kobiety, 
starsze kobiety, osoby niepełnosprawne 
czy osoby LGBTIQ+; wzywa Komisję do 
jak najszybszego przyjęcia unijnych 
strategicznych ram dotyczących równości 
i integracji Romów, przeanalizowania 
wpływu koronawirusa na Romów oraz 
przyjęcia środków w celu uniknięcia 
pogorszenia się sytuacji;

Or. en

Poprawka 201
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. 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 o swojej rezolucji z dnia 14 
lutego 2019 r. w sprawie przyszłości 
wykazu działań na rzecz osób LGBTI oraz 
o swojej rezolucji z dnia 18 grudnia 2019 
r. w sprawie dyskryminacji osób LGBTI i 
nawoływania do nienawiści do nich w 
sferze publicznej; wzywa Komisję do jak 
najszybszego przyjęcia strategicznych ram 
dotyczących równości osób LGBTIQ+, 
aby podjąć dalsze działania względem 
wykazu działań Komisji na rzecz osób 
LGBTI na lata 2016–2019, oraz do 
włączenia szczególnych środków 
zwalczania dyskryminacji w miejscu pracy 
ze względu na orientację seksualną, 
tożsamość płciową, ekspresję płciową i 
cechy płciowe;
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Or. en

Poprawka 202
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. przypomina o swojej rezolucji z 
dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 
sytuacji kobiet niepełnosprawnych; wzywa 
Komisję do przedstawienia 
skonsolidowanego wniosku w ramach 
strategii po 2020 r., który obejmuje 
opracowanie pozytywnych działań 
skierowanych do niepełnosprawnych 
kobiet w celu promowania zatrudnienia, 
szkoleń, pośrednictwa pracy, równych 
ścieżek kariery, równości wynagrodzeń, 
dostosowania w miejscu pracy i dalszego 
kształcenia, ze zwróceniem uwagi na ich 
włączenie cyfrowe i potrzebę zapewnienia 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym; podkreśla także potrzebę 
wprowadzenia gwarancji w zakresie praw 
osób niepełnosprawnych obejmującej 
szczególne środki uwzględniające potrzeby 
kobiet niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 203
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6g. dostrzega kluczową rolę 
organizacji pozarządowych i organizacji 
broniących praw kobiet zwalczających 
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zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn, 
dyskryminację i przemoc wobec kobiet; 
wzywa Komisję do zapewnienia i 
wzmocnienia ochrony, uczestnictwa i 
aktywnego zaangażowania organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, domagając 
się, by instrumenty finansowania 
zapewniały środki dla obrońców praw 
człowieka i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, które dążą do 
przeciwdziałania pogorszeniu się sytuacji i 
regresji w obszarze równouprawnienia 
płci oraz do promowania praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego kobiet, 
zarówno w UE, jak i na całym świecie;

Or. en

Poprawka 204
Jordi Cañas, Monica Semedo, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, 
Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
Projekt opinii
Ustęp 6 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6h. apeluje do państw członkowskich o 
utworzenie formalnego składu Rady ds. 
równouprawnienia płci, aby zapewnić 
ministrom i sekretarzom stanu 
odpowiedzialnym za równouprawnienie 
płci specjalne forum dyskusyjne, oraz o 
lepsze koordynowanie uwzględniania 
aspektu płci we wszystkich strategiach 
politycznych UE, w tym dotyczących 
zatrudnienia i polityki społecznej;

Or. en

Poprawka 205
Kira Marie Peter-Hansen
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 i (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6i. z zadowoleniem przyjmuje ambitny 
cel Komisji, jakim jest uzyskanie 
równowagi płci, oraz ma nadzieję, że 
wyrażone zostanie jasne zobowiązanie do 
skutecznego wdrażania ocen wpływu w 
aspekcie płci wszystkich strategii 
politycznych i programów Komisji oraz 
innych agencji i instytucji UE, a także że 
przekazywane będą regularne 
sprawozdania w sprawie uwzględniania 
aspektu płci;

Or. en

Poprawka 206
Elena Lizzi

Projekt opinii
Ustęp 6 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6i. podkreśla potrzebę uwzględnienia 
równouprawnienia płci w stanowiskach 
politycznych UE, w dialogach z krajami 
partnerskimi, w polityce sąsiedztwa i w 
negocjacjach w sprawie rozszerzenia; 
wzywa Komisję, aby promowała równość 
płci w stosunkach handlowych oraz aby 
uwzględniała w umowach handlowych z 
państwami trzecimi zobowiązanie do 
przestrzegania konwencji MOP, w tym 
przepisów dotyczących równego 
wynagradzania i niedyskryminacji w 
miejscu pracy;

Or. it

Poprawka 207
Jordi Cañas, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Samira Rafaela
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Projekt opinii
Ustęp 6 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6j. wzywa Komisję do dalszego 
wzmocnienia roli UE jako katalizatora 
równouprawnienia płci na całym świecie;

Or. en

Poprawka 208
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 6 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6k. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji w sprawie wykorzystania 
Funduszu Azylu i Migracji do zachęcania 
państw członkowskich do podejmowania 
działań wspierających integrację kobiet, 
ale ubolewa, że nie są rozważane żadne 
inne konkretne środki w celu zwalczania 
niższych wskaźników zatrudnienia w UE 
kobiet będących obywatelami państwa 
trzeciego oraz szczególnego narażenia 
kobiet i dziewcząt będących uchodźcami, 
obiegających się o azyl i nieposiadających 
dokumentów; wzywa Komisję do zajęcia 
się sytuacją wszystkich migrujących 
kobiet i dziewcząt, nadając priorytet 
włączeniu funduszu do następnych 
wieloletnich ram finansowych w drodze 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci, przydziałowi zwiększonych 
zasobów na podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji w celu uzyskania dobrej 
jakości zatrudnienia i warunków pracy 
oraz zwiększaniu ich uczestnictwa w 
rynku pracy i przyjmowaniu bardziej 
konkretnych środków w celu 
eliminowania przeszkód stojących przed 
migrującymi kobietami;
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Or. en

Poprawka 209
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6l. wzywa Komisję do 
intensywniejszych starań na rzecz 
zwiększenia stopy zatrudnienia kobiet w 
Europie i ułatwienia im dostępu do rynku 
pracy, na przykład poprzez zwiększenie 
motywacji do promowania 
przedsiębiorczości kobiet;

Or. fr

Poprawka 210
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6 m (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6m. podkreśla aktywną i kluczową rolę 
kobiet w gospodarce obszarów wiejskich; 
przypomina swoje stanowisko z dnia 4 
kwietnia 2017 r. w szczególności w 
sprawie braku rejestracji kobiet 
pracujących w sektorze rolnym; brak 
danych oznacza brak dokładnych statystyk 
na ten temat; podkreśla, że uznanie pracy 
kobiet w sektorze rolnym jest niezbędne, 
aby była ona widoczna i mogła przyczynić 
się do rozwoju obszarów wiejskich i 
równości płci; podkreśla potrzebę 
wymiany dobrych praktyk w państwach 
członkowskich, w szczególności w 
odniesieniu do statusu zawodowego 
małżonek w sektorze rolnym, aby 
umożliwić im dostęp do zabezpieczenia 
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społecznego, szkoleń, urlopu 
macierzyńskiego i emerytury;

Or. fr

Poprawka 211
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 6 n (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6n. odnotowuje, że nadal utrzymują się 
istotne różnice związane z płcią w 
zatrudnieniu w rolnictwie, gdyż stopa 
bezrobocia i braku formalności są wyższe 
w przypadku kobiet, kobiety na obszarach 
wiejskich są bardziej dotknięte 
zróżnicowaniem w zakresie opieki ze 
względu na płeć, a także doświadczają 
większych trudności w odniesieniu do 
własności gruntów i innych zasobów 
produkcyjnych oraz kontroli nad nimi; z 
zadowoleniem przyjmuje apel Komisji o 
inwestowanie w rozwój usług 
podstawowych na obszarach wiejskich, a 
także wzywa do zastosowania podejścia 
opartego na sporządzaniu budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci do WPR 
oraz do określenia możliwości 
finansowania w ramach drugiego filaru 
WPR w celu zwiększenia dostępu kobiet 
do gruntów i uwzględnienia ich 
warunków pracy na obszarach wiejskich, 
w szczególności w przypadku 
pracowników sezonowych;

Or. en

Poprawka 212
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 6 o (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6o. powtarza swój apel o dalsze 
doskonalenie gromadzenia danych 
segregowanych według kryterium płci1d w 
takich dziedzinach jak zatrudnienie 
nieformalne, przedsiębiorczość, dostęp do 
finansowania i usług opieki zdrowotnej, 
nieodpłatna praca, ubóstwo i wpływ 
systemów ochrony socjalnej; wzywa 
ponadto UE do opracowania i 
wprowadzenia nowych wskaźników, 
takich jak ubóstwo pracujących, ubóstwo 
spowodowane brakiem czasu, luki w 
budżecie czasu, wartość pracy opiekuńczej 
(płatnej/nieodpłatnej) oraz wskaźniki 
wykorzystania urlopów przez kobiety i 
mężczyzn w odniesieniu do dyrektywy w 
sprawie równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym;
__________________
1d Rezolucja Parlamentu 
Europejskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. 
w sprawie zróżnicowania wynagrodzenia 
ze względu na płeć.

Or. en

Poprawka 213
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 6 p (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6p. przypomina, że zgodnie z danymi 
opublikowanymi przez Eurostat w 2019 r. 
kobiety stanowiły jedynie 28 % członków 
zarządów spółek notowanych na giełdzie 
w UE i 18 % kadry kierowniczej wyższego 
szczebla; podkreśla, że chociaż niektóre 
państwa członkowskie dysponują 
środkami legislacyjnymi mającymi na 
celu eliminację szklanego sufitu, dane 
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dotyczące ich wdrażania okazują się 
niewystarczające; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia mechanizmów 
monitorowania i oceny, tak aby w razie 
potrzeby możliwe było przekierowanie lub 
dostosowanie podejmowanych obecnie 
środków w celu zapewnienia większej 
skuteczności polityki równości płci;

Or. fr

Poprawka 214
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 6 r (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6r. ubolewa nad istotnym brakiem 
równowagi między kobietami i 
mężczyznami w procesie podejmowania 
decyzji gospodarczych na najwyższym 
szczeblu; z zadowoleniem przyjmuje 
dążenie Komisji do domagania się 
przyjęcia wniosku z 2012 r. dotyczącego 
dyrektywy w sprawie poprawy równowagi 
płci wśród dyrektorów niewykonawczych 
spółek, których akcje są notowane na 
giełdzie (tak zwanej dyrektywy w sprawie 
kobiet w zarządach), który jest blokowany 
w Radzie; wzywa Komisję i Radę, aby 
rozważyły wykroczenie poza ten wniosek, 
w tym przyjęcie dodatkowych środków 
takich jak zastosowanie kwoty wynoszącej 
40 % do członków zarządów pełniących 
zarówno funkcje niewykonawcze, jak i 
wykonawcze, oraz włączenie do zakresu 
dyrektywy średnich przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 215
Elena Lizzi
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Projekt opinii
Ustęp 6 s (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6s. zwraca uwagę, że pandemia 
COVID-19 wywarła masowy i 
destrukcyjny wpływ na służbę zdrowia i 
systemy gospodarcze państw 
członkowskich i wpłynęła negatywnie na 
sytuację społeczną, powodując trudności i 
kryzys zatrudnienia, których rozwiązanie 
będzie wymagało współpracy wszystkich 
organów UE; w związku z tym wzywa 
Komisję do monitorowania sytuacji kobiet 
w zakresie zatrudnienia, aby zapobiec 
ryzyku, że kobiety znajdą się w grupie 
osób najbardziej odczuwających skutki 
kryzysu spowodowanego przez COVID-19, 
a także do opracowania działań mających 
na celu zapewnienie kobietom wejścia na 
rynek pracy i utrzymania się na tym 
rynku;

Or. it

Poprawka 216
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 6 t (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6t. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do pilnego zareagowania w 
sposób uwzględniający aspekt płci na 
kryzys społeczny i gospodarczy związany z 
COVID-19, w tym do przyjęcia 
konkretnych środków naprawczych dla 
kobiet, aby złagodzić niewspółmierny i 
długotrwały wpływ kryzysu na prawa 
kobiet, ich wynagrodzenie i ochronę 
socjalną oraz aby zapobiegać dalszym 
nierównościom i dyskryminacji w świecie 
pracy; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wykorzystania niniejszej 
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strategii na rzecz równouprawnienia płci 
jako siły napędowej w okresie po 
pandemii COVID;

Or. en

Poprawka 217
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 6 u (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6u. z zadowoleniem przyjmuje 
instrument tymczasowego wsparcia w celu 
zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku 
z sytuacją nadzwyczajną (SURE); wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia, by SURE uwzględniał 
utracone dochody, ochronę socjalną i 
uprawnienia emerytalne dla kobiet w 
rezultacie obciążenia obowiązkami 
opiekuńczymi oraz nierównych warunków 
zatrudnienia i pracy; domaga się 
zmniejszenia tygodniowego wymiaru 
czasu pracy bez utraty wynagrodzenia dla 
kobiet, które są opiekunami, lub 
pracujących rodziców wywiązujących się z 
obowiązków rodzicielskich w domu;

Or. en

Poprawka 218
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 6 v (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6v. apeluje do państw członkowskich o 
przedłużenie okresów wypłaty zasiłków dla 
bezrobotnych do czasu osiągnięcia 
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pełnego ożywienia gospodarczego;

Or. en

Poprawka 219
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 6 w (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6w. z zadowoleniem przyjmuje decyzję 
Rady o aktywowaniu „ogólnej klauzuli 
korekcyjnej” oraz wzywa państwa 
członkowskie do inwestowania w usługi 
publiczne, w tym bezpłatną opiekę nad 
dziećmi i opiekę zdrowotną, aby tworzyć 
nowe miejsca pracy wysokiej jakości i 
łagodzić społeczno-gospodarcze skutki 
kryzysu; uważa, że środki 
oszczędnościowe wiążą się z 
długoterminowymi negatywnymi 
konsekwencjami, w szczególności dla 
kobiet, i nie mogą być egzekwowane w 
następstwie kryzysu związanego z COVID-
19;

Or. en

Poprawka 220
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 6 x (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6x. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do wspierania dialogu 
społecznego i rokowań zbiorowych w 
ramach reakcji na kryzys związany z 
COVID-19 oraz do zadbania o to, by 
partnerzy społeczni byli w pełni 
zaangażowani w opracowywanie i 



AM\1205885PL.docx 131/131 PE650.655v02-00

PL

wdrażanie podejmowanych środków; 
uważa, że dialog społeczny, w tym 
rokowania zbiorowe, zagwarantują 
demokratyczną odbudowę opartą na 
równouprawnieniu płci, która nie 
pozostawia nikogo w tyle; domaga się 
rozwijania dialogu społecznego z 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, zgodnie z zasadami 
demokracji uczestniczącej i inicjatywy 
obywatelskiej (art. 11 TUE);

Or. en

Poprawka 221
Eugenia Rodríguez Palop

Projekt opinii
Ustęp 6 y (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6y. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uznania COVID-19 za 
chorobę zawodową; wzywa Komisję do 
dokonania rewizji jej zalecenia 
(2003/670/WE) dotyczącego europejskiego 
wykazu chorób zawodowych, aby włączyć 
do niego COVID-19 względem wszystkich 
pracowników, którzy są obecnie 
niewspółmiernie narażeni na infekcję;

Or. en


