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Umocowanie 25

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając stanowisko w 
formie poprawek Komisji Praw Kobiet 
i Równouprawnienia,

skreśla się

Or. es

Poprawka 38
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Umocowanie 26 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając ustawę z 2010 r. o 
równości, na mocy której nielegalna jest 
dyskryminacja ze względu na tranzycję, 
orientację seksualną i płeć,

Or. en

Poprawka 39
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
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Umocowanie 26 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę w 
sprawie równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym rodziców i 
opiekunów oraz uchylającą dyrektywę 
Rady 2010/18/UE,

Or. en

Poprawka 40
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw -A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-A. mając na uwadze, że starzenie się 
biologiczne i psychologiczne, jako wyraz 
starzenia się chronologicznego, nie jest 
procesem jednolitym pod względem wieku 
i przebiega na różne sposoby u różnych 
osób (zależnie od ich doświadczeń, trybu 
życia, płci i społeczeństwa, do którego 
należą); mając na uwadze, że u każdej 
osoby starzenie przejawia się w 
niepowtarzalny sposób;

Or. pt

Poprawka 41
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw -A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-A mając na uwadze, że liczba 
mieszkańców Unii Europejskiej nadal 
rośnie w wyniku salda migracji, podczas 
gdy przyrost naturalny jest ujemny od 
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2012 r., przy czym liczba zgonów 
przewyższa liczbę zarejestrowanych 
urodzeń (4,7 mln zgonów i 4,2 mln 
urodzeń w 2019 r.);

Or. fr

Poprawka 42
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Projekt rezolucji
Motyw -A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-A. mając na uwadze, że nie należy 
bagatelizować aktywnego udziału osób 
starszych w społeczeństwie; mając na 
uwadze, że ponad 20 % osób w wieku 65–
74 lat oraz ok. 15 % osób w wieku ponad 
75 lat uczestniczy w formalnej lub 
nieformalnej działalności 
wolontariackiej1a;
_________________
1a  Eurostat, Ageing Europe - statistics on 
social life and opinions [Starzejąca się 
Europa – statystyki dotyczące życia 
społecznego i opinie], 2020.

Or. en

Poprawka 43
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw -A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-A. mająca na uwadze, że starzenie się 
społeczeństwa Europy to zjawisko 
demograficzne, które wiąże się ze 
spadkiem zarówno współczynników 
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dzietności i umieralności, jak też z 
dłuższym średnim trwaniem życia wśród 
ludności Europy;

Or. en

Poprawka 44
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw -A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-Aa. mając na uwadze, że sytuacja 
demograficzna ma poważny wpływ na 
społeczną, gospodarczą i terytorialną 
spójność UE; mając na uwadze, że dla UE 
ważne jest uwzględnianie kwestii 
demograficznych we wszystkich jej 
politykach;

Or. en

Poprawka 45
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że liczba 
mieszkańców UE maleje; mając na 
uwadze, że w 1960 roku mieszkańcy UE 
stanowili 13,5 % światowej populacji a 
dziś stanowią 6,9 %;

A. mając na uwadze, że liczba 
mieszkańców UE maleje; mając na 
uwadze, że w 1960 roku mieszkańcy UE 
stanowili 13,5 % światowej populacji a 
dziś stanowią 6,9 %, co ma związek m.in. 
ze spadkiem współczynnika urodzeń w 
Europie w porównaniu z innymi 
regionami geograficznymi, co skutkuje 
starzeniem się społeczeństwa i wpływa na 
odsetek, jaki w strukturze społeczeństwa 
stanowi każda grupa wiekowa – osoby 
młode (do 15 roku życia), w wieku 
produkcyjnym (od 15 do 64 lat) i starsze 
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(od 65 lat wzwyż), i przez to przyczynia się 
do odwrócenia piramidy demograficznej;

Or. pt

Poprawka 46
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że liczba 
mieszkańców UE maleje; mając na 
uwadze, że w 1960 roku mieszkańcy UE 
stanowili 13,5 % światowej populacji a 
dziś stanowią 6,9 %;

A. mając na uwadze, że 
demograficzne przejście od wysokiej 
umieralności i wysokiej dzietności do 
niskiej śmiertelności i niskiej dzietności 
jest zjawiskiem powszechnym, mającym 
bezpośredni wpływ na wielkość i wiek 
populacji; mając na uwadze, że w 1960 
roku mieszkańcy UE stanowili 13,5 % 
światowej populacji a dziś stanowią 6,9 %; 
mając na uwadze, że malejący odsetek 
ludności UE w populacji świata 
odzwierciedla wcześniejsze rozpoczęcie 
zmiany demograficznej3a;
_________________
3a ONZ, Changing Population Age 
Structures and Sustainable Development 
[Zmieniające się struktury wiekowe 
populacji i zrównoważony rozwój], 2017.

Or. en

Poprawka 47
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw A
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że liczba 
mieszkańców UE maleje; mając na 
uwadze, że w 1960 roku mieszkańcy UE 
stanowili 13,5 % światowej populacji a 
dziś stanowią 6,9 %;

A. mając na uwadze, że liczba 
mieszkańców UE maleje; mając na 
uwadze, że w 1960 roku mieszkańcy UE 
stanowili 13,5 % światowej populacji, w 
2018 r. 6,9 %, a do 2070 r. oczekuje się, że 
będą stanowić ok. 4 %1a;

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/strategy/prioritie
s-2019-2024/new-push-european-
democracy/impact-demographic-change-
europe_pl

Or. en

Poprawka 48
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że liczba 
mieszkańców UE maleje; mając na 
uwadze, że w 1960 roku mieszkańcy UE 
stanowili 13,5 % światowej populacji a 
dziś stanowią 6,9 %;

A. mając na uwadze, że udział liczby 
mieszkańców Unii Europejskiej w 
populacji światowej maleje: w 1960 roku 
mieszkańcy UE stanowili 13,5 % 
światowej populacji a dziś stanowią 6,9 %;

Or. fr

Poprawka 49
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że ludność 
Europy starzeje się, co może prowadzić do 
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zwiększonych i zróżnicowanych potrzeb w 
zakresie opieki; mając na uwadze, że 
według prognoz Eurostatu w 2100 r. 
największą grupą wiekową będą osoby 
powyżej 85. roku życia, a większość w tej 
grupie będą stanowiły kobiety; mając na 
uwadze, że należy uwzględniać aspekt płci 
i sporządzać budżety z uwzględnieniem 
aspektu płci, aby w pełni uchwycić zakres 
różnic w starzeniu się kobiet i mężczyzn 
pod względem korzystania z usług, 
zapotrzebowania na usługi i podziału 
zasobów1a;
_________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_structure
_and_ageing

Or. en

Poprawka 50
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze prognozy 
zawarte w analizie Komisji dotyczącej 
srebrnej gospodarki (2015 r.), według 
których do 2025 r. wkład wnoszony przez 
tę gospodarkę w Europie do PKB wyniesie 
6,4 bln EUR i 88 mln miejsc pracy; mając 
na uwadze, że wartości te stanowiłyby 
32 % unijnego PKB i 38 % zatrudnienia w 
Unii1b;
_________________
1b 
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/docum
ent.cfm?doc_id=50754 

Or. en
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Poprawka 51
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że wszystkie 
państwa członkowskie borykają się z 
problemem starzenia się społeczeństwa; 
mając na uwadze, że oczekuje się 
znacznego spadku liczby ludności w wieku 
produkcyjnym (osoby w wieku 15–64 lat), 
z 333 mln w 2016 r. do 292 mln w 2070 r.;

Or. en

Poprawka 52
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że równość płci 
jest podstawową wartością UE, uznaną w 
Traktatach i Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej, oraz mając na uwadze, 
że UE zobowiązuje się włączać ją do 
wszystkich swoich działań;

Or. en

Poprawka 53
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 dotknęła zwłaszcza osoby 
starsze, poddała próbie nasze systemy 
ochrony zdrowia, opieki i zabezpieczenia 
społecznego oraz wskazała na potrzebę 
odpowiednich inwestycji w te systemy; 
mając na uwadze, że w Europejskim 
filarze praw socjalnych podkreśla się 
między innymi znaczenie równości płci, 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, opieki nad dziećmi, dochodów 
osób starszych i emerytur, opieki 
zdrowotnej i opieki długoterminowej 
zgodnie z zawartymi w nim zasadami, 
odpowiednio 2, 9, 11, 15, 16 i 18; mając 
na uwadze, że prawa te będą miały 
kluczowe znaczenie dla rozwiązywania 
kwestii demograficznych i stawiania czoła 
wyzwaniom związanym z osobami 
starszymi;

Or. en

Poprawka 54
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że zgodnie z 
art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej we wszystkich swoich 
działaniach Unia musi zmierzać do 
zniesienia nierówności oraz wspierania 
równości mężczyzn i kobiet, ustanawiając 
tym samym zasadę uwzględniania aspektu 
płci;

Or. en
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Poprawka 55
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw A e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ae. mając na uwadze, że Europejczycy 
na ogół żyją dłużej, zdrowiej i 
bezpieczniej; mając na uwadze, że w ciągu 
ostatnich pięciu dziesięcioleci oczekiwana 
długość życia w chwili urodzenia wzrosła 
zarówno w przypadku mężczyzn, jak i 
kobiet o około 10 lat; mając na uwadze, że 
płeć jest istotnym czynnikiem, jeśli chodzi 
o starzenie się, ponieważ średnie trwanie 
życia kobiet jest o 5,5 roku dłuższe niż 
mężczyzn, a statystyki UE z 2018 r. 
wskazują, że w 2018 r. oczekiwana 
długość życia w chwili urodzenia wynosiła 
78,2 roku dla mężczyzn i 83,7 dla kobiet1a, 
oraz mając na uwadze, że według prognoz 
w 2070 r. oczekiwana długość życia w 
chwili urodzenia wyniesie 86,1 roku dla 
mężczyzn i 90,3 roku dla kobiet; mając na 
uwadze, że dane Eurostatu pokazują 
natomiast, że różnica między średnim 
trwaniem życia w dobrym zdrowiu jest 
znacznie mniejsza i wynosi 63,7 roku w 
przypadku mężczyzn i 64,2 roku w 
przypadku kobiet, co pokazuje, że 
starzenie się i potrzeby opiekuńcze 
starzejącej się ludności to kwestia 
równości płci; mając na uwadze, że 
różnice między oczekiwaną długością 
życia kobiet i mężczyzn w chwili urodzenia 
są bardzo zróżnicowane w poszczególnych 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że starsze kobiety są częściej 
uzależnione od dochodów zapewnianych 
przez ich partnerów, co jest wynikiem 
tradycyjnego podziału pracy i ról 
rodzinnych, który wpływa na uprawnienia 
emerytalne kobiet, oraz mając na uwadze, 
że zazwyczaj mają one do dyspozycji 
mniejsze dochody niż starsi mężczyźni z 
powodu obowiązków opiekuńczych i 
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niższych wynagrodzeń;
_________________
1a Ageing Europe: Spojrzenie na życie 
ludzi starszych w UE”, Eurostat, 2019 r.

Or. en

Poprawka 56
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw A f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Af. mając na uwadze, że we wszystkich 
dziedzinach polityki dotyczących szans i 
wyzwań demograficznych trzeba 
przyjmować podejście włączające, oparte 
na prawach i dowodach oraz 
skoncentrowane na człowieku, a także 
przestrzegać zasad równości, zwłaszcza 
równości płci i niedyskryminacji, a także 
chronić prawa kobiet, w tym prawa 
seksualne i reprodukcyjne oraz prawa 
gospodarcze; mając na uwadze, że 
działania UE dotyczące polityki w zakresie 
starzenia się i zmian demograficznych 
muszą być w pełni zgodne ze strategią UE 
na rzecz równouprawnienia płci na lata 
2020–2025; mając na uwadze, że 
wyzwania demograficzne w UE są ściśle 
powiązane z problemem nierówności płci, 
ale uwzględnianie aspektu płci nie zostało 
w wystarczającym stopniu włączone do 
reakcji politycznych;

Or. en

Poprawka 57
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
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Projekt rezolucji
Motyw A g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ag. mając na uwadze, że w 2018 r. w 
Unii Europejskiej kobiety w wieku 
powyżej 65 lat otrzymywały emeryturę, 
która była średnio o 30 % niższa niż 
emerytura mężczyzn; mając na uwadze, że 
luka emerytalna między kobietami a 
mężczyznami zwykle pogłębia trudną 
sytuację ekonomiczną kobiet i naraża je 
na wykluczenie społeczne, trwałe ubóstwo 
i zależność ekonomiczną, w szczególności 
od ich małżonków lub innych członków 
rodziny1a, czego częściową przyczyną jest 
bezpłatna praca opiekuńcza i nierówny 
podział obowiązków opiekuńczych;
_________________
1a Eurostat.

Or. en

Poprawka 58
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw A h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ah. mając na uwadze, że w 2018 r. w 
UE-27 15,5 % osób w wieku co najmniej 
65 lat było zagrożonych ubóstwem1a; 
mając na uwadze, że kobiety są bardziej 
narażone na ubóstwo w podeszłym wieku, 
ponieważ mają zwykle niższy wskaźnik 
zatrudnienia, więcej przerw w karierze 
zawodowej, niższe płace i więcej pracują w 
niepełnym wymiarze czasu pracy, na czas 
określony i nieformalnie;
_________________
1a COM(2020)0241.
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Poprawka 59
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw A i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ai. mając na uwadze, że w 2019 r. 
luka w zatrudnieniu między kobietami a 
mężczyznami wyniosła 12 %; mając na 
uwadze, że luka ta jest jeszcze 
wyraźniejsza, jeśli wziąć pod uwagę 
znaczną różnicę między mężczyznami a 
kobietami w podejmowaniu pracy w 
niepełnym wymiarze czasu pracy;

Or. en

Poprawka 60
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że na przestrzeni 
ostatnich pięćdziesięciu lat przeciętna 
długość życia mężczyzn i kobiet wydłużyła 
się o średnio 10 lat;

B. mając na uwadze, że dzięki 
rozwojowi oraz dostępowi do środków 
naukowo-technologicznych oraz licznym 
osiągnięciom społecznym i w dziedzinie 
pracy, które znacznie podniosły jakość 
życia ludności, na przestrzeni ostatnich 
pięćdziesięciu lat przeciętna długość życia 
mężczyzn i kobiet wydłużyła się o średnio 
10 lat; mając na uwadze, że wzrost 
przeciętnej długości życia należy 
traktować, w każdych okolicznościach, 
jako czynnik postępu cywilizacyjnego, a 
nigdy jako ograniczenie;

Or. pt
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Poprawka 61
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że na przestrzeni 
ostatnich pięćdziesięciu lat przeciętna 
długość życia mężczyzn i kobiet wydłużyła 
się o średnio 10 lat;

B. mając na uwadze, że na przestrzeni 
ostatnich pięćdziesięciu lat przeciętna 
długość życia mężczyzn i kobiet wydłużyła 
się o średnio 10 lat; mając na uwadze, że w 
ciągu ostatnich 10 lat wskaźnik średniego 
dalszego trwania życia w dobrym zdrowiu 
utrzymywał się na stabilnym poziomie i 
wynosił ok. 64 lat dla kobiet i mężczyzn; 
mając na uwadze, że chociaż wzrost tego 
wskaźnika jest istotnym osiągnięciem 
cywilizacyjnym, rozdźwięk między średnim 
dalszym trwaniem życia a zdrowiem jest 
niepokojącym zjawiskiem i wymaga 
pilnego działania;

Or. en

Poprawka 62
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że na przestrzeni 
ostatnich pięćdziesięciu lat przeciętna 
długość życia mężczyzn i kobiet wydłużyła 
się o średnio 10 lat;

B. mając na uwadze, że na przestrzeni 
ostatnich pięćdziesięciu lat przeciętna 
długość życia mężczyzn i kobiet wydłużyła 
się o średnio 10 lat; mając na uwadze, że 
prognozowana długość życia mężczyzn ma 
wzrosnąć z 78,3 lat w 2016 roku do 86,1 
lat w 2070 roku, zaś prognozowana 
długość życia kobiet ma wzrosnąć z 83,7 
lat w 2016 roku do 90,3 lat w 2070 roku;

Or. pl
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Poprawka 63
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że na przestrzeni 
ostatnich pięćdziesięciu lat przeciętna 
długość życia mężczyzn i kobiet wydłużyła 
się o średnio 10 lat;

B. mając na uwadze, że na przestrzeni 
ostatnich pięćdziesięciu lat przeciętna 
długość życia mężczyzn i kobiet wydłużyła 
się o średnio 10 lat, ale mężczyźni nadal 
żyją średnio od 3 do 10 lat krócej niż 
kobiety, w zależności od państwa 
członkowskiego UE;

Or. fr

Poprawka 64
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że 
długowieczność stanowi istotne zbiorowe 
osiągnięcie, świadczące o znacznych 
postępach w dziedzinach rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz 
zdrowia; mając na uwadze, że dłuższe 
życie w lepszym zdrowiu jest cenne 
zarówno dla jednostek, jak i dla 
społeczeństw, stwarzając nowe możliwości 
uczestnictwa i integracji osób starszych w 
życiu gospodarczym i społecznym; mając 
na uwadze, że aktywność społeczna w 
starszym wieku z kolei przyczynia się do 
zdrowia i dobrostanu jednostki; mając na 
uwadze, że istnieje korelacja między 
długowiecznością a statusem społecznym;
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Or. en

Poprawka 65
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że 
zlikwidowanie luki w zatrudnieniu między 
kobietami a mężczyznami zależy od 
zapewnienia podstawowych praw 
socjalnych i świadczenia podstawowych 
usług społecznych;

Or. en

Poprawka 66
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że w krajach 
najbardziej rozwiniętych jako wskaźnik 
definiujący osobę starszą traktuje się wiek 
powyżej 65 lat; mając na uwadze, że 
grupa wiekowa powyżej 65. roku życia jest 
wysoce niejednorodna i występują w niej 
znaczne różnice pod względem zdrowia, 
statusu, a także warunków życia i 
uwarunkowań społecznych;

Or. en
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Poprawka 67
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że sytuacja 
gospodarcza i polityczna w Europie może 
się poprawić, a konsekwencji zmian 
demograficznych można uniknąć jedynie 
poprzez wykorzystanie talentów i 
potencjału wszystkich kobiet i mężczyzn 
oraz poprzez podział obowiązków 
opiekuńczych;

Or. en

Poprawka 68
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że skupienie się 
na wieku 65 lat jako na górnej granicy do 
celów gromadzenia danych często nie 
odpowiada realiom aktywności 
ekonomicznej i społecznej osób starszych, 
przez co pozyskane dane są niepełne i 
nieprecyzyjne;

Or. en

Poprawka 69
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
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Projekt rezolucji
Motyw B c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że kobiety w 
wieku od 55 do 64 lat mają niższy 
wskaźnik zatrudnienia niż mężczyźni (52,4 
% dla kobiet w porównaniu z 65,4 % dla 
mężczyzn) i to one najprawdopodobniej 
będą świadczyć nieformalne usługi 
opiekuńcze w domu1a;
_________________
1a Ageing Europe: Spojrzenie na życie 
ludzi starszych w UE”, Eurostat, 2019 r.

Or. en

Poprawka 70
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze spadający 
wskaźnik dzietności, który w 2018 roku 
wynosił w UE 1,55;

C. mając na uwadze spadający 
wskaźnik dzietności, który w 2018 roku 
wynosił w UE 1,55; mając na uwadze, że 
powody tego spadku są złożone, lecz nie 
można ich oddzielić od niepewności 
zatrudnienia dotykającej pracowników, 
dewaluacji ich wynagrodzeń czy 
spekulacji nieruchomościami, które 
uderzają głównie w młodszych 
pracowników i w ich możliwości 
finansowe oraz równowagę między życiem 
zawodowym a prywatnym, zapewniającą 
maksymalne bezpieczeństwo ich dzieciom 
oraz umożliwiającą im realizację planów 
życiowych;

Or. pt
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Poprawka 71
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze spadający 
wskaźnik dzietności, który w 2018 roku 
wynosił w UE 1,55;

C. mając na uwadze spadający 
wskaźnik dzietności, który w 2018 roku 
wynosił w UE 1,55; mając na uwadze, że 
badania wskazują na możliwość, iż na 
wskaźniki dzietności pozytywny wpływ 
wywierają polityki sprzyjające lepszym 
możliwościom zatrudnienia, godne 
warunki pracy i życia, elastyczna 
organizacji pracy, hojne wsparcie na rzecz 
rodzin, a także płatne urlopy rodzicielskie 
dla obojga rodziców, wysokiej jakości 
opieka nad dzieckiem od wczesnych lat, 
bardziej wyrównany podział obciążenia 
obowiązkami opiekuńczymi między 
mężczyznami a kobietami;

Or. en

Poprawka 72
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze spadający 
wskaźnik dzietności, który w 2018 roku 
wynosił w UE 1,55;

C. mając na uwadze spadający 
wskaźnik dzietności, który w 2018 roku 
wynosił w UE 1,55; mając na uwadze, że 
od 2012 r. przyrost naturalny ludności UE 
jest ujemny, gdyż notuje się więcej zgonów 
niż urodzeń – w 2019 r. odpowiednio, 4,7 
mln i 4,2 mln2a;
_________________
2a 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2
995521/11081093/3-10072020-AP-
EN.pdf/d2f799bf-4412-05cc-a357-



AM\1215098PL.docx 37/151 PE658.865v01-00

PL

7b49b93615f1

Or. en

Poprawka 73
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze spadający 
wskaźnik dzietności, który w 2018 roku 
wynosił w UE 1,55;

C. mając na uwadze spadający 
współczynnik płodności, który w 2018 
roku wynosił w UE 1,55, co doprowadziło 
do bardzo poważnej sytuacji 
demograficznej zagrażającej 
biologicznemu przetrwaniu Unii w 
dłuższej perspektywie oraz 
zrównoważonemu rozwojowi 
gospodarczo-społecznemu w perspektywie 
krótko- i średnioterminowej;

Or. es

Poprawka 74
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze spadający 
wskaźnik dzietności, który w 2018 roku 
wynosił w UE 1,55;

C. mając na uwadze spadający 
wskaźnik dzietności, który w 2018 roku 
wynosił w UE 1,55; mając na uwadze, że 
ma to związek z różnymi czynnikami, w 
tym lepszym stanem zdrowia i wyższym 
poziomem edukacji4a;
_________________
4a ONZ, Changing Population Age 
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Structures and Sustainable Development 
[Zmieniające się struktury wiekowe 
populacji i zrównoważony rozwój], 2017, 
s. 11. 

Or. en

Poprawka 75
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że starzejące się 
społeczeństwo jest zbyt często postrzegane 
w sposób negatywny, tj. pod względem 
wyzwań związanych ze strukturą wieku 
siły roboczej oraz trwałością ochrony 
socjalnej oraz opieki zdrowotnej, choć 
osoby starsze stanowią także wartość 
gospodarczą, są źródłem doświadczenia i 
oferują kluczowe wsparcie społeczne i 
rodzinne jako opiekunowie osób 
niesamodzielnych i jako konsultanci 
zawodowi ze względu na ich szerokie 
doświadczenie zawodowe, a także 
pomagają w zachowaniu społeczności 
wiejskich;

Or. en

Poprawka 76
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że z jednej 
strony oczekuje się, że odsetek osób w 
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wieku co najmniej 80 lat w populacji UE-
28 wzrośnie ponad dwukrotnie do 2050 r., 
a z drugiej strony w 2010 r. po raz 
pierwszy odnotowano w UE spadek 
odsetka ludności w wieku produkcyjnym 
(od 15 do 64 lat) i oczekuje się, że będzie 
on zmniejszał się każdego roku do 
2060 r.1a;
_________________
1a Briefing – „Demografia w agendzie 
europejskiej: Strategie zwalczania spadku 
demograficznego”, Parlament Europejski, 
Dyrekcja Generalna ds. Analiz 
Parlamentarnych, Dyrekcja ds. Analiz dla 
Posłów, 2 czerwca 2020 r., 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/651939/EPRS_BRI(20
20)651939_EN.pdf

Or. en

Poprawka 77
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że różnica 
między kobietami a mężczyznami w 
oczekiwanej długości życia w chwili 
urodzenia już istnieje i spodziewane jest 
dalsze zwiększanie się tej różnicy w 
przyszłości; mając na uwadze, że 
zwiększanie się tej różnicy 
prawdopodobnie pogłębi istniejące różnice 
w traktowaniu kobiet i mężczyzn i ich 
skutki, takie jak luka emerytalna między 
kobietami a mężczyznami i ubóstwo wśród 
osób starszych; mając na uwadze, że 
ubóstwo wśród osób w wieku co najmniej 
75 lat konsekwentnie dotyka w większym 
stopniu kobiety, głównie ze względu na 
wpływ uwarunkowanych płcią, 
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nieopłacanych obowiązków opiekuńczych, 
istniejące przez całe życie różnice w 
wynagrodzeniu i czasie pracy skutkujące 
niższymi emeryturami, różny wiek 
emerytalny dla mężczyzn i kobiet w 
niektórych państwach członkowskich oraz 
z uwagi na to, że więcej starszych kobiet 
żyje samotnie;

Or. en

Poprawka 78
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że wskaźniki 
zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu 
pracy są wyższe w przypadku kobiet (31,3 
%) niż w przypadku mężczyzn (8,7 %), a 
także dotyczą starszych kobiet (49,8 % 
starszych mężczyzn w porównaniu z 64,1 
% starszych kobiet); mając na uwadze, że 
zwykły wymiar godzin pracy w UE-28 
wynosił średnio 30,3 godziny tygodniowo 
dla mężczyzn w wieku od 65 do 74 lat i 
24,1 godziny tygodniowo dla kobiet w tym 
samym wieku, a także mając na uwadze, 
że oczekuje się, iż mężczyźni będą aktywni 
zawodowo przez 38,6 roku, a w przypadku 
kobiet wskaźnik ten wynosi 33,7 roku1a;
_________________
1a „Starzejąca się Europa: Spojrzenie na 
życie ludzi starszych w UE”, Eurostat, 
2019 r.

Or. en

Poprawka 79
Miriam Lexmann
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Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że łączna liczba 
osób w wieku produkcyjnym (15-64 lat) 
spadnie w latach 2005-2030 o 20,8 mln w 
miarę przechodzenia na emeryturę 
pokolenia wyżu demograficznego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 80
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że łączna liczba 
osób w wieku produkcyjnym (15-64 lat) 
spadnie w latach 2005-2030 o 20,8 mln w 
miarę przechodzenia na emeryturę 
pokolenia wyżu demograficznego;

D. mając na uwadze, że łączna liczba 
osób w wieku produkcyjnym (15-64 lat) 
spadnie w latach 2005-2030 o 20,8 mln w 
miarę przechodzenia na emeryturę 
pokolenia wyżu demograficznego; mając 
na uwadze, że konieczne jest, aby nie 
traktować tej sytuacji jako nieuniknionej, 
a jej odwrócenie jest niezbędne w celu 
promowania polityk publicznych opartych 
na: podnoszeniu dochodów rodzin, 
zapewnieniu urlopów macierzyńskich, 
ojcowskich i rodzicielskich chroniących 
prawa rodziców i dzieci oraz przystępnych 
finansowo lub bezpłatnych placówek 
opieki dla dzieci w wieku do lat trzech;

Or. pt

Poprawka 81
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że łączna liczba 
osób w wieku produkcyjnym (15-64 lat) 
spadnie w latach 2005-2030 o 20,8 mln w 
miarę przechodzenia na emeryturę 
pokolenia wyżu demograficznego;

D. mając na uwadze, że łączna liczba 
osób w wieku produkcyjnym (15-64 lat) 
spadnie w latach 2005-2030 o 20,8 mln w 
miarę przechodzenia na emeryturę 
pokolenia wyżu demograficznego; mając 
na uwadze, że w 2019 r. w UE-28 
wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 
55–64 lat wynosił 60 %5a, zaś dla osób w 
wieku 20–64 lat 73,9 %5b;
_________________
5a 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tesem050/default/table?lang=en
5b 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/t2020_10/default/table?lang=en

Or. en

Poprawka 82
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że łączna liczba 
osób w wieku produkcyjnym (15-64 lat) 
spadnie w latach 2005-2030 o 20,8 mln w 
miarę przechodzenia na emeryturę 
pokolenia wyżu demograficznego;

D. mając na uwadze, że łączna liczba 
osób w wieku produkcyjnym (15-64 lat) 
spadnie w latach 2005-2030 o 20,8 mln w 
miarę przechodzenia na emeryturę 
pokolenia wyżu demograficznego, co 
zwiększy obciążenie systemów opieki 
zdrowotnej i emerytalnych w Europie;

Or. hu

Poprawka 83



AM\1215098PL.docx 43/151 PE658.865v01-00

PL

Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Helmut Geuking, Cindy 
Franssen, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że łączna liczba 
osób w wieku produkcyjnym (15-64 lat) 
spadnie w latach 2005-2030 o 20,8 mln w 
miarę przechodzenia na emeryturę 
pokolenia wyżu demograficznego;

D. mając na uwadze, że łączna liczba 
osób w wieku produkcyjnym (15-64 lat) 
spadnie w latach 2005-2030 o 20,8 mln w 
miarę przechodzenia na emeryturę 
pokolenia wyżu demograficznego i że do 
2030 r., jak się oczekuje, całkowity 
współczynnik obciążenia demograficznego 
osiągnie 63,5 %;

Or. en

Poprawka 84
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że łączna liczba 
osób w wieku produkcyjnym (15-64 lat) 
spadnie w latach 2005-2030 o 20,8 mln w 
miarę przechodzenia na emeryturę 
pokolenia wyżu demograficznego;

D. mając na uwadze, że łączna liczba 
osób w wieku produkcyjnym (15-64 lat) 
spadnie w latach 2005-2030 o 20,8 mln w 
miarę przechodzenia na emeryturę 
pokolenia urodzonego po II wojnie 
światowej;

Or. en

Poprawka 85
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Da. mając na uwadze, że w UE jest 
ponad 80 mln osób z 
niepełnosprawnościami, przy czym 
większość tych osób stanowią kobiety i 
dziewczęta, a także mając na uwadze, że 
większość niepełnosprawności nabywa się 
z wiekiem; mając na uwadze, że osoby z 
niepełnosprawnościami są bardziej 
zagrożone ubóstwem; mając na uwadze, 
że we wszystkich państwach 
członkowskich wskaźnik pogłębionej 
deprywacji materialnej kobiet z 
niepełnosprawnościami jest wyższy niż w 
przypadku kobiet bez niepełnosprawności; 
mając na uwadze, że polityka dotycząca 
starzenia się musi zapewniać ochronę 
osobom z niepełnosprawnościami i 
włączenie społeczne tych osób, a także ich 
dostęp do rynku pracy i usług;

Or. en

Poprawka 86
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że starsza 
Europa z mniejszą siłą roboczą może 
spowodować presję na budżety publiczne; 
mając na uwadze, że całkowity koszt 
starzenia się1a obliczono na 26,7 % PKB 
do 2070 r.2a;
_________________
1a W sprawozdaniu na temat starzenia się 
społeczeństwa z 2018 r. łączny koszt 
starzenia się zdefiniowano jako publiczne 
wydatki na emerytury, opiekę zdrowotną, 
opiekę długoterminową, edukację i zasiłki 
dla bezrobotnych.
2a 
https://ec.europa.eu/info/publications/eco
nomy-finance/2018-ageing-report-
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economic-and-budgetary-projections-eu-
member-states-2016-2070_en

Or. en

Poprawka 87
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że wskaźniki 
dzietności są niskie i spadły ze średniej 
UE-28 wynoszącej około 2,5 dziecka na 
kobietę w 1960 r. do nieco poniżej 1,6 w 
2020 r., czyli znacznie poniżej 2,1 dziecka 
na kobietę, co uznaje się za niezbędne do 
utrzymania stabilnej populacji w 
perspektywie długoterminowej1a;
_________________
1a Briefing – „Demografia w agendzie 
europejskiej: Strategie zwalczania spadku 
demograficznego”, Parlament Europejski, 
Dyrekcja Generalna ds. Analiz 
Parlamentarnych, Dyrekcja ds. Analiz dla 
Posłów, 2 czerwca 2020 r.

Or. en

Poprawka 88
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w 2018 roku 
19 % obywateli UE stanowiły osoby w 
wieku 65 lat i starsze;

E. mając na uwadze, że w 2018 roku 
19 % obywateli UE stanowiły osoby w 
wieku 65 lat i starsze oraz że każde 
państwo członkowskie powinno mieć 
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świadomość, w jakiej sytuacji znajduje się 
ta grupa w ujęciu wiekowym i społecznym, 
tak aby móc opracować strategie polityki 
odpowiadające szczególnym potrzebom tej 
grupy;

Or. pt

Poprawka 89
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w 2018 roku 
19 % obywateli UE stanowiły osoby w 
wieku 65 lat i starsze;

E. mając na uwadze, że mediana 
wieku w UE-28 wzrosła z 38,3 roku w 
2001 r. do 43,1 roku w 2018 r.6a; mając na 
uwadze, że w 2018 roku 19 % obywateli 
UE stanowiły osoby w wieku 65 lat i 
starsze;

_________________
6a Biuro Analiz Parlamentu 
Europejskiego, Demographic outlook of 
the European Union [Prognoza 
demograficzna dla Unii Europejskiej], 
marzec 2020, s. 3.

Or. en

Poprawka 90
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że istniejący od 
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dawna problem jakości usług 
opiekuńczych został dramatycznie 
obnażony przez COVID-19, a nieludzkie 
traktowanie spowodowane niską jakością 
opieki i niewystarczającymi zasobami 
rzuca nowe światło na szerszą kwestię 
jakości opieki instytucjonalnej nad 
osobami starszymi; mając na uwadze, że 
potrzebne jest badanie na szczeblu UE w 
celu określenia warunków, jakości, 
środków ochronnych i adekwatności 
zasobów w różnych instytucjach 
opiekuńczych dla osób starszych oraz w 
celu ustalenia, czy osoby starsze, 
zwłaszcza kobiety, były niepotrzebnie 
narażone na wirusa lub pozostawione bez 
należytej opieki i jak dużo było takich 
osób;

Or. en

Poprawka 91
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że w niektórych 
regionach UE dochodzi do wyludnienia, a 
na niektórych obszarach miejskich rośnie 
poziom koncentracji ludności, co utrudnia 
rozwój i spójność integracji europejskiej;

Or. en

Poprawka 92
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw E c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że konsekwencje 
różnic w poziomie płac kobiet i mężczyzn 
obejmują 37 % różnicę w poziomie 
emerytur kobiet i mężczyzn oraz nierówny 
poziom niezależności ekonomicznej kobiet 
i mężczyzn, ponieważ to kobiet częściej 
dotyczą niestandardowe formy pracy, 
stosunki pracy, które nie zapewniają 
emerytur, a także niższe poziomy 
dochodów; mając na uwadze, że 
obowiązki kobiet związane z opieką i ich 
historycznie różny wiek emerytalny 
również w znacznym stopniu przyczyniają 
się do różnicy w poziomie emerytur 
między kobietami a mężczyznami, 
ponieważ kobiety nadal odczuwają 
negatywny wpływ długich urlopów 
związanych z opieką lub całkowicie 
opuszczają rynek pracy i mają trudności z 
ponownym wejściem na ten rynek;

Or. en

Poprawka 93
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze zjawiska 
singularyzacji, feminizacji i samotności w 
starości; mając na uwadze, że od 2010 
roku liczba jednoosobowych gospodarstw 
domowych wzrosła o 19 %; mając na 
uwadze, że 40 % kobiet w UE wieku 65+ 
żyje samotnie;

F. mając na uwadze, że procesowi 
starzenia się towarzyszą poważne zmiany 
życiowe, takie jak utrata partnera, 
krewnych lub znajomych, pogarszanie się 
stanu zdrowia, zmiana trybu życia i pracy, 
a także zmiany pod względem stabilności 
finansowej; mając na uwadze, że od 2010 
roku liczba jednoosobowych gospodarstw 
domowych wzrosła o 19 %; mając na 
uwadze, że 40 % kobiet w UE wieku 65+ 
żyje samotnie;

Or. en
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Poprawka 94
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze zjawiska 
singularyzacji, feminizacji i samotności w 
starości; mając na uwadze, że od 2010 
roku liczba jednoosobowych gospodarstw 
domowych wzrosła o 19 %; mając na 
uwadze, że 40 % kobiet w UE wieku 65+ 
żyje samotnie;

F. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne przyczyniają się do 
zwiększania się odsetka kobiet w grupie 
wiekowej powyżej 65. roku życia; mając na 
uwadze, że od 2010 roku liczba 
jednoosobowych gospodarstw domowych 
wzrosła o 19 %; mając na uwadze, że w 
2019 r. samotnie żyło 40 % kobiet w UE w 
wieku 65+, co było odsetkiem ponad 
dwukrotnie większym niż wśród 
mężczyzn7a;

_________________
7a Komisja Europejska, Skutki zmian 
demograficznych, dokument roboczy służb 
Komisji, czerwiec 2020 r., s. 21.

Or. en

Poprawka 95
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze zjawiska 
singularyzacji, feminizacji i samotności w 
starości; mając na uwadze, że od 2010 
roku liczba jednoosobowych gospodarstw 
domowych wzrosła o 19 %; mając na 
uwadze, że 40 % kobiet w UE wieku 65+ 
żyje samotnie;

F. mając na uwadze, że tzw. populacja 
seniorów jest szczególnie narażona na 
zjawiska wykluczenia społecznego i 
izolacji, dotykające zwłaszcza kobiet, z 
uwzględnieniem faktu, że od 2010 roku 
liczba jednoosobowych gospodarstw 
domowych wzrosła o 19 % oraz że 40 % 
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kobiet w UE wieku 65+ żyje samotnie;

Or. pt

Poprawka 96
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że ponad 50 % 
opiekunów w wieku poniżej 65 lat łączy 
opiekę z zatrudnieniem; mając na uwadze, 
że – jak często podkreśla Komisja – 
obowiązki opiekuńcze są jedną z głównych 
przyczyn niższego poziomu uczestnictwa 
kobiet w rynku pracy, ponieważ albo 
skracają one swój czas pracy, albo 
całkowicie rezygnują z płatnej pracy, co 
oznacza stratę dla Europy w wysokości 
370 mld EUR rocznie; mając na uwadze, 
że według danych szacunkowych 80 % 
wszystkich usług opiekuńczych w całej UE 
świadczą opiekunowie nieformalni, 
którymi są najczęściej kobiety (75 %), co 
wskazuje na zróżnicowanie sytuacji kobiet 
i mężczyzn pod względem sprawowania 
opieki, silnie wpływającego na lukę 
emerytalną między kobietami a 
mężczyznami; mając na uwadze, że 
problematyczna jest zwłaszcza opieka 
świadczona przez opiekunów 
nieformalnych, którzy nie mają żadnej 
formalnej umowy o pracę, ponieważ w ten 
sposób pozostają oni poza rynkiem pracy i 
są pozbawieni możliwości legalizacji; 
mając na uwadze, że tego typu sytuacja 
ma podwójny negatywny skutek, 
polegający na tym, że z jednej strony 
opiekunowie nieformalni (głównie 
kobiety) są z reguły nisko opłacani, nie 
mają ochrony socjalnej ani nie płacą 
składek na ubezpieczenie społeczne, w 
wyniku czego albo nie otrzymują 
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emerytury po zakończeniu życia 
zawodowego, albo otrzymują jedynie 
emeryturę minimalną, a z drugiej strony 
tego typu sytuacja ma negatywny wpływ 
na państwo i jego właściwe instytucje, 
które są pozbawione składek na 
ubezpieczenie społeczne i podatków 
opłacanych przez pracodawców i 
pracowników;

Or. en

Poprawka 97
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w 2019 r. 7 % 
osób dorosłych deklarowało poczucie 
osamotnienia; mając na uwadze, że 
ryzyko poczucia osamotnienia jest o 10 % 
wyższe wśród osób w złym stanie zdrowia 
w porównaniu z osobami zdrowymi; 
mając na uwadze, że ryzyko osamotnienia 
jest o 7 % wyższe wśród bezrobotnych; 
mając na uwadze, że wśród dorosłych 
Europejczyków nasiliło się poczucie 
izolacji społecznej, gdyż deklaruje je 18 % 
z nich (75 mln osób); mając na uwadze, że 
ryzyko izolacji społecznej jest najwyższe 
wśród osób starszych, natomiast poczucie 
osamotnienia jest największym 
problemem w grupie wiekowej 26–45 
lat8a;
_________________
8a https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how-
lonely-are-europeans

Or. en



PE658.865v01-00 52/151 AM\1215098PL.docx

PL

Poprawka 98
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że we wszystkich 
kategoriach wiekowych osoby z 
niepełnosprawnościami lub osoby 
należące do mniejszości etnicznych, 
rasowych, językowych, seksualnych lub 
innych ukrywały lub ukrywają część 
swojej tożsamości ze względu na obawę 
lub groźbę odrzucenia lub nadużyć; mając 
na uwadze, że osoby starsze z 
niepełnosprawnościami lub mające inne 
pochodzenie rasowe, etniczne lub 
społeczne, odmienne cechy genetyczne, 
inną orientację seksualną lub używające 
innego języka częściej cierpią w wyniku 
dyskryminacji, stygmatyzacji i zabiegów 
przeprowadzanych bez ich zgody oraz są w 
większym stopniu zagrożone 
wykluczeniem społecznym;

Or. en

Poprawka 99
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że prognozuje 
się, iż do 2100 roku osoby w wieku 80 lat i 
starsze będą stanowić 14,6%1a;
_________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_structure
_and_ageing
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Or. pl

Poprawka 100
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 również ma duży wpływ na 
demografię; mając na uwadze, że wiele 
osób starszych zmarło i, jak sugerują 
niektóre badania, koronawirus miał 
znaczny wpływ na trendy populacyjne UE, 
takie jak skrócenie średniego trwania 
życia lub planowanie rodziny;

Or. en

Poprawka 101
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw F c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fc. mając na uwadze, że przy 
opracowywaniu naszej polityki w zakresie 
starzenia się należy odpowiednio 
uwzględnić wpływ różnic między płciami 
na zdrowie i nierówności w zakresie 
zdrowia związane z czynnikami społeczno-
kulturowymi; mając na uwadze, że 
niektóre choroby i dolegliwości związane z 
wiekiem, takie jak depresja lub choroby 
układu krążenia, mają zróżnicowany 
wpływ na kobiety i mężczyzn; mając na 
uwadze, że na niektóre choroby i 
dolegliwości, takie jak choroba 
Alzheimera lub demencja, rak piersi, 
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nietrzymanie moczu, osteoporoza i 
choroba zwyrodnieniowa stawów, cierpi 
więcej kobiet niż mężczyzn; mając na 
uwadze, że częstość występowania takich 
dolegliwości będzie się zwiększać w 
naszych starzejących się społeczeństwach;

Or. en

Poprawka 102
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw F d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fd. mając na uwadze, że starsze 
kobiety są częściej zagrożone ubóstwem w 
wyniku przerw w karierze zawodowej w 
celu zapewnienia opieki, w wyniku pracy 
w niepełnym wymiarze czasu pracy i 
gorzej płatnej pracy lub trwałego 
wycofywania się z rynku pracy, a co za 
tym idzie nabywania niższych uprawnień 
emerytalnych1a; mając w szczególności na 
uwadze, że w 2018 r. wskaźnik ubóstwa i 
wykluczenia społecznego w przypadku 
kobiet z najstarszego przedziału 
wiekowego ocenianego przez Eurostat 
(powyżej 75. roku życia) wyniósł 23,3 %, 
czyli powyżej średniej UE dla wszystkich 
grup wiekowych; mając na uwadze, że 
analogiczne ryzyko dla starszych kobiet w 
wieku produkcyjnym (w wieku od 55 do 
64 lat w 2018 r.) wynosi 24,4 %;
_________________
1a Ageing Europe: Spojrzenie na życie 
ludzi starszych w UE”, Eurostat, 2019 r.

Or. en

Poprawka 103
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Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że obszary 
wiejskie i peryferyjne są mocno dotknięte 
zmianami demograficznymi;

G. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne dotyczą wszystkich 
regionów, lecz większy wpływ wywierają 
na te, które już są opóźnione w rozwoju, 
co pogarsza dotychczasowe nierówności; 
mając na uwadze, że wyludnienie w 
największym stopniu dotyka obszarów 
wiejskich, peryferyjnych i najbardziej 
oddalonych; mając na uwadze brak 
dowodów, że pod względem wykluczenia 
społecznego zmiany demograficzne mają 
inny wpływ na obszary miejskie i wiejskie; 
mając na uwadze, że w niektórych 
regionach ludność wiejska jest w 
rzeczywistości mniej narażona na ubóstwo 
i wykluczenie społeczne niż ludność 
wiejska9a;

_________________
9a Biuro Analiz Parlamentu 
Europejskiego, Demographic outlook of 
the European Union [Prognoza 
demograficzna dla Unii Europejskiej], 
marzec 2020 r., s. 16.

Or. en

Poprawka 104
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że obszary 
wiejskie i peryferyjne są mocno dotknięte 

G. mając na uwadze, że obszary 
wiejskie i peryferyjne są mocno dotknięte 
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zmianami demograficznymi; zmianami demograficznymi, które nie 
oddziałują na wszystkie kraje i regiony w 
tym samym stopniu; mając na uwadze, że 
wśród osób opuszczających te obszary 
znajdują się w dużej mierze ludzie młodzi i 
kobiety1a;
_________________
1a Biuro Analiz Parlamentu 
Europejskiego, Demographic trends in 
EU regions [Trendy demograficzne w 
regionach UE], 2019.

Or. en

Poprawka 105
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że obszary 
wiejskie i peryferyjne są mocno dotknięte 
zmianami demograficznymi;

G. mając na uwadze, że obszary 
wiejskie i peryferyjne są mocno dotknięte 
zmianami demograficznymi, przy czym w 
UE relatywnie większy odsetek osób 
starszych zamieszkuje obszary wiejskie;

Or. en

Poprawka 106
Anne Sander

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że obszary 
wiejskie i peryferyjne są mocno dotknięte 
zmianami demograficznymi;

G. mając na uwadze, że obszary 
wiejskie i peryferyjne są mocno dotknięte 
zmianami demograficznym, które mogą 
przyczynić się do izolacji osób starszych;

Or. fr
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Poprawka 107
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że obszary 
wiejskie i peryferyjne są mocno dotknięte 
zmianami demograficznymi;

G. mając na uwadze, że obszary 
wiejskie i peryferyjne są mocno dotknięte 
zmianami demograficznymi i 
dysproporcjami społecznymi;

Or. pt

Poprawka 108
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Helmut Geuking, Cindy 
Franssen, Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że obszary 
wiejskie i peryferyjne są mocno dotknięte 
zmianami demograficznymi;

G. mając na uwadze, że obszary 
wiejskie, wyspiarskie i peryferyjne są 
mocno dotknięte zmianami 
demograficznymi;

Or. en

Poprawka 109
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że osoby starsze 
są bardziej zagrożone ubóstwem niż ogół 
społeczeństwa, a wskaźnik tego zagrożenia 
w przypadku osób starszych wyniósł w 
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2017 r. 14,2 %; mając na uwadze, że w 
latach 2010–2017 w całej UE odsetek 
zagrożonych ubóstwem kobiet na 
emeryturze był o około dwa–trzy punkty 
procentowe (pp) wyższy niż ten sam 
wskaźnik dotyczący mężczyzn na 
emeryturze1a;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20190115-
1#:~:text=In%202017%20the%20proporti
on%20of,figure%20of%2013.8%20%25%
20in%202016.&text=In%20most%20of%
20the%2027,between%2010%20%25%20
and%2025%20%25.

Or. en

Poprawka 110
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że liczba osób w 
podeszłym wieku (80-letnich i starszych) 
wzrośnie w latach 2010-2030 o 57,1%1b, 
co wiąże się z istotnymi konsekwencjami 
dla systemu zabezpieczenia społecznego;
_________________
1b Scenariusz bazowy Eurostat

Or. pl

Poprawka 111
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że środki izolacji 
stosowane w związku z pandemią COVID-
19 i recesja gospodarcza miały 
nieproporcjonalny wpływ na kobiety ze 
względu na nierówny podział obowiązków 
opiekuńczych, specjalizację sektorową i 
nasiloną przemoc w rodzinie;

Or. en

Poprawka 112
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw G c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gc. mając na uwadze, że ponad jedna 
czwarta kobiet w wieku od 50 do 64 lat 
oraz 17 % kobiet w wieku powyżej 65 lat 
wykonuje nieformalne obowiązki 
opiekuńcze co najmniej raz w tygodniu; 
mając na uwadze, że opieka nieformalna 
wiąże się z wyższym ryzykiem izolacji 
społecznej, ubóstwa i wykluczenia 
społecznego oraz złego stanu zdrowia; 
mając na uwadze, że świadczy to o 
niedostateczności usług opieki 
długoterminowej i pomocy w wielu 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 113
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
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Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że w latach 
2000–2015 populacja powyżej 60. roku 
życia zwiększyła się w miastach o 68 %, a 
na obszarach wiejskich o 25 %;

skreśla się

Or. en

Poprawka 114
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że wyludnienie i 
starzenie się społeczeństwa będą miały 
poważne konsekwencje dla dochodów 
podatkowych, finansów, odpowiednich 
emerytur i usług opieki zdrowotnej1a; 
mając na uwadze, że udostępnienie 
przystępnych cenowo i wysokiej jakości 
usług opieki nad dziećmi, osobami 
starszymi i innymi osobami 
niesamodzielnymi ma zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia równoważnego 
uczestnictwa kobiet i mężczyzn w rynku 
pracy, edukacji i szkoleniu;
_________________
1a Regionalny rocznik statystyczny 2019 
Eurostatu, 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-statistical-books/-/KS-HA-19-001

Or. en

Poprawka 115
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze prognozy 
EPSON wedle których do 2050 roku 
liczba ludności w europejskich 
aglomeracjach wzrośnie o 24,1 mln, 
stanowiąc niemal połowę ogółu ludności 
UE, a liczba ludności na obszarach 
wiejskich zmaleje o 7,9 mln osób;

Or. pl

Poprawka 116
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw H b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że starsze 
kobiety zwykle częściej niż starsi 
mężczyźni napotykają poważne trudności 
w dostępie do podstawowych towarów i 
usług, takich jak opieka zdrowotna, 
opieka długoterminowa i godziwe warunki 
mieszkaniowe, ze względu na szereg 
czynników, takich jak różnice w poziomie 
płac i emerytur kobiet i mężczyzn, dłuższe 
średnie trwanie życia kobiet lub większy 
odsetek starszych kobiet żyjących 
samotnie1a;
_________________
1a Ageing Europe: Spojrzenie na życie 
ludzi starszych w UE”, Eurostat, 2019 r.

Or. en

Poprawka 117
Sandra Pereira
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Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że osoby starsze 
są najbardziej zagrożone brakiem dostępu 
do internetu i nowoczesnych technologii, 
a w konsekwencji są bardziej narażone na 
wykluczenie, w tym wykluczenie cyfrowe;

skreśla się

Or. pt

Poprawka 118
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że osoby starsze 
są najbardziej zagrożone brakiem dostępu 
do internetu i nowoczesnych technologii, a 
w konsekwencji są bardziej narażone na 
wykluczenie, w tym wykluczenie cyfrowe;

I. mając na uwadze, że osoby starsze 
są najbardziej zagrożone brakiem dostępu 
do internetu i nowoczesnych technologii, a 
w konsekwencji są bardziej narażone na 
wykluczenie, w tym wykluczenie cyfrowe; 
mając na uwadze, że to wykluczenie osób 
starszych uległo pogorszeniu ze względu 
na środki izolacji i środki społeczne 
podjęte przez niektóre państwa 
członkowskie w wyniku pandemii COVID-
19;

Or. en

Poprawka 119
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że osoby starsze I. mając na uwadze, że osoby starsze 
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są najbardziej zagrożone brakiem dostępu 
do internetu i nowoczesnych technologii, a 
w konsekwencji są bardziej narażone na 
wykluczenie, w tym wykluczenie cyfrowe;

są najbardziej zagrożone brakiem dostępu 
do internetu i nowoczesnych technologii, a 
w konsekwencji są bardziej narażone na 
wykluczenie, w tym wykluczenie cyfrowe, 
oraz że technologie wolne od barier mogą 
pomóc w podjęciu tych wyzwań;

Or. hu

Poprawka 120
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że osoby starsze 
są najbardziej zagrożone brakiem dostępu 
do internetu i nowoczesnych technologii, a 
w konsekwencji są bardziej narażone na 
wykluczenie, w tym wykluczenie cyfrowe;

I. mając na uwadze, że osoby starsze 
mogą mieć trudności z przystosowaniem 
się do zmieniających się realiów ery 
cyfrowej ze względu na brak niezbędnych 
umiejętności czy dostępu do internetu i 
nowoczesnych technologii, a w 
konsekwencji są bardziej narażone na 
wykluczenie i utratę pracy;

Or. en

Poprawka 121
Antonius Manders

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że osoby starsze 
są najbardziej zagrożone brakiem dostępu 
do internetu i nowoczesnych technologii, a 
w konsekwencji są bardziej narażone na 
wykluczenie, w tym wykluczenie cyfrowe;

I. mając na uwadze, że osoby starsze 
są najbardziej zagrożone brakiem dostępu 
do internetu i znajomości nowoczesnych 
technologii, a w konsekwencji są bardziej 
narażone na wykluczenie, w tym 
wykluczenie cyfrowe;

Or. en
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Poprawka 122
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że osoby starsze 
są najbardziej zagrożone brakiem dostępu 
do internetu i nowoczesnych technologii, 
a w konsekwencji są bardziej narażone na 
wykluczenie, w tym wykluczenie cyfrowe;

I. mając na uwadze, że tylko 35 % 
osób w wieku 55–74 lat posiada 
podstawowe umiejętności cyfrowe, w 
porównaniu z 82 % osób w wieku 16–24 
lat10a; mając na uwadze, że osoby starsze 
są bardziej narażone na wykluczenie 
cyfrowe;

_________________
10a Komisja Europejska, Indeks 
gospodarki cyfrowej i społeczeństwa 
cyfrowego (DESI) 2020, s. 52. 

Or. en

Poprawka 123
Romana Tomc

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że osoby starsze 
są najbardziej zagrożone brakiem dostępu 
do internetu i nowoczesnych technologii, a 
w konsekwencji są bardziej narażone na 
wykluczenie, w tym wykluczenie cyfrowe;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. sl

Poprawka 124
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Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że kobiety są 
tradycyjnie bardziej zagrożone ubóstwem i 
narażone na zmniejszone emerytury, 
zwłaszcza kobiety w wieku powyżej 65 lat, 
które często pobierają emerytury niewiele 
przekraczające minimum socjalne z 
różnych powodów, takich jak duża różnica 
w poziomie płac kobiet i mężczyzn, która 
ma bezpośredni wpływ na uprawnienia 
emerytalne, przerwa w pracy lub 
całkowite zaprzestanie pracy w celu 
podjęcia obowiązków rodzinnych lub fakt, 
że pracowały w przedsiębiorstwie męża, 
głównie w biznesie i rolnictwie, bez 
wynagrodzenia i bez ubezpieczenia 
społecznego, a także mając na uwadze, że 
w czasach recesji gospodarczej ryzyko 
popadnięcia w ubóstwo jest jeszcze 
większe w przypadku tych kobiet, a zatem 
ich zdolność do zapewnienia usług samym 
sobie jest niższa; mając na uwadze, że 
kobiety są bardziej zależne od opieki; 
mając na uwadze, że niższy poziom 
dochodów kobiet prowadzi do niższych 
emerytur;

Or. en

Poprawka 125
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Ia. mając na uwadze, że Rada jest 
gotowa do przyjęcia konkluzji dotyczących 
praw człowieka, uczestnictwa i dobrostanu 
osób starszych w erze cyfryzacji;

Or. en

Poprawka 126
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw I b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ib. mając na uwadze, że coraz większa 
liczba osób starszych w Unii Europejskiej 
żyje samotnie, zwłaszcza starsze kobiety 
(40,4 % kobiet w porównaniu z 22,4 % 
mężczyzn), i tworzy szczególnie wrażliwą 
grupę o zwiększonym ryzyku ubóstwa lub 
wykluczenia społecznego1a, ponieważ 
osoby te ponoszą proporcjonalnie wyższe 
wydatki na utrzymanie gospodarstwa 
domowego i są bardziej narażone na 
izolację społeczną i samotność oraz 
związane z tym zagrożenia dla zdrowia 
psychicznego i fizycznego;
_________________

1a „Starzejąca się Europa: Spojrzenie na 
życie ludzi starszych w UE”, Eurostat, 
2019 r.

Or. en

Poprawka 127
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka
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J. mając na uwadze, że w latach 
1998–2018 w niektórych regionach UE 
liczba ludności spadła nawet o 15 % co 
prowadzi do starzenia się i w 
ekstremalnych przypadkach do szybkiego 
wyludniania się (depopulacji) regionów;

J. mając na uwadze, że w latach 
1998–2018, ze względu na rozwiązania z 
zakresu polityki wiążące się z dewaluacją 
pracy i dochodów, likwidacją usług 
publicznych, brakiem inwestycji w 
infrastrukturę transportową i 
zaburzeniem struktury działalności 
produkcyjnej, w niektórych regionach UE 
liczba ludności spadła nawet o 15 %, co 
prowadzi do starzenia się i w 
ekstremalnych przypadkach do szybkiego 
wyludniania się (depopulacji) regionów;

Or. pt

Poprawka 128
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że w latach 
1998–2018 w niektórych regionach UE 
liczba ludności spadła nawet o 15 % co 
prowadzi do starzenia się i w 
ekstremalnych przypadkach do szybkiego 
wyludniania się (depopulacji) regionów;

J. mając na uwadze, że w latach 
1998–2018 w niektórych regionach UE 
liczba ludności spadła nawet o 15 % co 
prowadzi do starzenia się i w 
ekstremalnych przypadkach do szybkiego 
wyludniania się (depopulacji) regionów; 
mając na uwadze, że zjawisko to powoduje 
spadek liczby ludności w wieku 
produkcyjnym i może prowadzić do 
zagrożenia całkowitym znikaniem gmin i 
wsi w regionach UE;

Or. en

Poprawka 129
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw J
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Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że w latach 
1998–2018 w niektórych regionach UE 
liczba ludności spadła nawet o 15 % co 
prowadzi do starzenia się i w 
ekstremalnych przypadkach do szybkiego 
wyludniania się (depopulacji) regionów;

J. mając na uwadze, że w latach 
1998–2018 w niektórych regionach UE 
liczba ludności spadła nawet o 15 %; 
mając na uwadze, że szybkie zmiany 
demograficzne skutkują wyższymi 
kosztami przystosowania się; mając na 
uwadze, że prawie dwie trzecie regionów o 
szybko malejącej liczbie ludności to 
regiony o niskim PKB na mieszkańca11a;

_________________
11a Komisja Europejska, Skutki zmian 
demograficznych, dokument roboczy służb 
Komisji, czerwiec 2020 r., s. 42.

Or. en

Poprawka 130
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że w latach 
1998–2018 w niektórych regionach UE 
liczba ludności spadła nawet o 15 % co 
prowadzi do starzenia się i w 
ekstremalnych przypadkach do szybkiego 
wyludniania się (depopulacji) regionów;

J. mając na uwadze, że w latach 
1998–2018 w niektórych regionach UE 
liczba ludności spadła nawet do 15 % co 
prowadzi do starzenia się i w 
ekstremalnych przypadkach do szybkiego 
wyludniania się (depopulacji) regionów;

Or. fr

Poprawka 131
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Ja. mając na uwadze, że prawie 
połowa osób starszych w UE (osoby w 
wieku 65 lat i więcej) zgłosiła trudności z 
przynajmniej jedną czynnością osobistą 
lub zajęciami domowymi; mając na 
uwadze, że prawie dwie piąte osób 
starszych mających trudności w 
wykonywaniu czynności osobistych 
zgłosiło brak pomocy w tych 
czynnościach; mając na uwadze, że ponad 
jedna trzecia populacji osób starszych w 
UE mających trudności w wykonywaniu 
czynności domowych zgłosiła brak 
pomocy w tych czynnościach1c;
_________________
1c https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Disability_stati
stics_-
_elderly_needs_for_help_or_assistance

Or. pl

Poprawka 132
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że statystyki 
dotyczące budżetu czasu pokazują 
nierówny udział pracy opiekuńczej według 
płci w całej Europie; mając na uwadze, że 
pomimo znacznych różnic krajowych 
związanych z rozszerzeniem zakresu 
opieki społecznej i usług socjalnych oraz 
różnych współczynników aktywności 
zawodowej kobiet kobiety ponoszą 
nieproporcjonalną część ciężaru opieki, co 
ma poważne konsekwencje dla ich 
wyników na rynku pracy i ich decyzji 
rozrodczych;

Or. en
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Poprawka 133
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że prawa 
człowieka są powszechne i niezbywalne, 
niepodzielne, współzależne i wzajemnie 
powiązane oraz przysługują wszystkim 
osobom i wszystkim pokoleniom, bez 
dyskryminacji z jakichkolwiek względów, 
w tym ze względu na płeć, orientację 
seksualną, rasę, pochodzenie etniczne, 
niepełnosprawność, stan zdrowia czy 
warunki społeczno-ekonomiczne;

Or. en

Poprawka 134
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że osoby starsze 
są cenne dla społeczeństwa i dlatego 
powinny efektywnie uczestniczyć w życiu 
społecznym w maksymalnym możliwym 
stopniu, żyć godnie i możliwie jak 
najbardziej samodzielnie, co dotyczy 
również osób niepełnosprawnych;

Or. hu

Poprawka 135
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Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze podstawowe 
znaczenie przywrócenia odpowiednich 
wskaźników wymiany pokoleniowej dla 
zapewnienia równowagi gospodarczej i 
dobrobytu społecznego przez promowanie 
silnej struktury rodziny, która pozwala 
również na opiekę nad osobami starszymi;

Or. es

Poprawka 136
Anne Sander

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że należy 
szczególnie uważnie obserwować osoby w 
podeszłym wieku, aby w razie potrzeby 
pomóc osobom tracącym samodzielność i 
zapobiec sytuacjom, w których znalazłyby 
się one w izolacji;

Or. fr

Poprawka 137
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID unaocznił znaczenie 
wspierania i wzmacniania transformacji 
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ekologicznej, opiekuńczej i cyfrowej, tak 
aby nikt nie został w tyle;

Or. en

Poprawka 138
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że od 2013 r. w 
UE stopniowo rośnie odsetek zagrożonych 
ubóstwem emerytów w wieku powyżej 65 
lat;

Or. en

Poprawka 139
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw J b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że osoby starsze 
wnoszą wkład w funkcjonowanie 
społeczeństwa jako pracownicy, 
opiekunowie i wolontariusze i nie 
przestały go wnosić podczas pandemii 
COVID-19; mając na uwadze, że np. 
wielu starszych pracowników medycznych 
powróciło z emerytury, aby wesprzeć 
walkę z pandemią; mając na uwadze, że 
nieformalni opiekunowie, w większości 
przypadków kobiety, podjęli wzmożony 
wysiłek, aby zrekompensować 
ograniczenia w dostępności usług 
edukacji, opieki nad dziećmi i opieki 
długoterminowej podczas pandemii;

Or. en
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Poprawka 140
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw J b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że starsze 
kobiety w inny sposób niż mężczyzn 
dotyka szereg chorób i dolegliwości 
związanych z wiekiem, takich jak rak 
płuc, cukrzyca, depresja lub choroby 
układu krążenia, i że kobiety te są bardziej 
dotknięte chorobami takimi jak rak piersi, 
osteoporoza, nietrzymanie moczu lub 
demencja; mając na uwadze, że starzenie 
się ludności oznacza, że częstość 
występowania takich chorób 
prawdopodobnie wzrośnie w przyszłości;

Or. en

Poprawka 141
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw J b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze stały spadek 
liczby urodzeń i wzrost średniego dalszego 
trwania życia, czego szkodliwym skutkiem 
jest odwrócenie piramidy demograficznej;

Or. es

Poprawka 142
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan 
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Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw J b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że walka z 
wyzwaniami demograficznymi nie musi 
bynajmniej podważać reprodukcyjnych 
praw jednostek ani ich niezależności 
prokreacyjnej;

Or. en

Poprawka 143
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw J c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jc. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ponownie unaoczniła brak 
odpowiednich zasobów mieszkaniowych, 
wysokiej jakości placówek opiekuńczych 
oraz wystarczających usług opieki i 
wsparcia;

Or. en

Poprawka 144
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw J c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jc. mając na uwadze, że promowanie 
urodzeń jest konieczne dla zrównoważenia 
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piramidy demograficznej; 

Or. es

Poprawka 145
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw J d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jd. mając na uwadze, że zasadą 
przewodnią odbudowy w UE powinna być 
solidarność międzypokoleniowa, aby 
stworzyć sprawiedliwsze, bardziej 
integracyjne i odporniejsze społeczeństwo, 
które nikogo nie pozostawia w tyle;

Or. en

Poprawka 146
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw J e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Je. mając na uwadze, że dostęp do 
wysokiej jakości usług publicznych jest 
czynnikiem o decydującym znaczeniu dla 
jakości życia;

Or. en

Poprawka 147
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Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw J f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jf. mając na uwadze, że gospodarczy i 
społeczny wpływ zmian demograficznych 
zwraca uwagę na potrzebę wzmocnienia 
systemów zabezpieczenia społecznego i 
opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 148
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2

Projekt rezolucji Poprawka

Zdrowie Zdrowie i opieka

Or. en

Poprawka 149
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Helmut Geuking

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że zawsze 
konieczne jest należyte uwzględnienie 
zagrożeń etycznych wynikających z użycia 
technologii w dziedzinie zdrowia;
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Or. en

Poprawka 150
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Rovana 
Plumb, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że we wszystkich 
politykach odnoszących się do możliwości 
i wyzwań demograficznych należy przyjąć 
podejście integracyjne, oparte na prawach 
i dowodach oraz ukierunkowane na ludzi 
oraz że muszą one być zgodne z zasadami 
równości, w szczególności 
równouprawnienia płci, niedyskryminacji, 
a także zabezpieczać prawa kobiet, w tym 
ich prawa seksualne i reprodukcyjne oraz 
gospodarcze; mając na uwadze, że polityki 
i działania Unii w zakresie starzenia się i 
zmian demograficznych muszą być w 
pełni zgodne z europejską strategią na 
rzecz równouprawnienia płci na lata 
2020–2025; mając na uwadze, że 
wyzwania demograficzne są ściśle 
powiązane z różnicami w traktowaniu 
mężczyzn i kobiet, lecz w reakcjach 
politycznych aspekt płci nie jest 
uwzględniany w wystarczającym stopniu;

Or. en

Poprawka 151
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Rovana 
Plumb, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind

Projekt rezolucji
Motyw J b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że w Unii 
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Europejskiej mieszka ponad 80 mln osób z 
niepełnosprawnościami, z których 
większość stanowią kobiety i dziewczęta, a 
także mając na uwadze, że większość 
niepełnosprawności nabywa się z 
wiekiem; mając na uwadze, że osoby z 
niepełnosprawnościami są bardziej 
zagrożone ubóstwem; mając na uwadze, 
że we wszystkich państwach 
członkowskich wskaźnik pogłębionej 
deprywacji materialnej kobiet z 
niepełnosprawnościami jest wyższy niż w 
przypadku kobiet bez niepełnosprawności; 
mając na uwadze, że polityka dotycząca 
starzenia się musi zapewniać ochronę 
osobom z niepełnosprawnościami i 
włączenie społeczne tych osób, a także ich 
dostęp do rynku pracy i usług;

Or. en

Poprawka 152
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Rovana 
Plumb, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind

Projekt rezolucji
Motyw J c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jc. mając na uwadze, że Europejczycy 
na ogół żyją dłużej, zdrowiej i 
bezpieczniej; mając na uwadze, że w ciągu 
ostatnich pięciu dziesięcioleci oczekiwana 
długość życia w chwili urodzenia w 
przypadku mężczyzn i kobiet wzrosła o ok. 
10 lat; mając na uwadze, że płeć to istotny 
czynnik pod względem starzenia się, gdyż 
średnie trwanie życia jest przeciętnie 
dłuższe o 5,5 roku dla kobiet niż dla 
mężczyzn; mając na uwadze, że w 2018 r. 
oczekiwana długość życia w chwili 
urodzenia wynosiła 78,2 roku dla 
mężczyzn i 83,7 dla kobiet1a oraz mając na 
uwadze, że według prognoz w 2070 r. 
wartość ta osiągnie 86,1 roku dla 
mężczyzn i 90,3 roku dla kobiet; mając na 
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uwadze, że z drugiej strony, według 
danych Eurostatu, różnica między 
mężczyznami a kobietami pod względem 
średniego dalszego trwanie życia w 
dobrym zdrowiu jest znacznie mniejsza: 
63,7 roku dla mężczyzn i 64,2 roku dla 
kobiet, co świadczy o tym, że starzenie się i 
potrzeby starzejącego się społeczeństwa w 
zakresie opieki stanowią kwestie 
równouprawnienia płci; mając na 
uwadze, że oczekiwana długość życia 
mężczyzn i kobiet w chwili urodzenia 
znacznie różni się w poszczególnych 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że starsze kobiety są częściej 
zależne od dochodów zapewnianych przez 
ich partnerów ze względu na tradycyjny 
podział pracy i ról w rodzinie, wpływający 
na uprawnienia emerytalne kobiet, a także 
że zwykle mają one do dyspozycji niższe 
dochody niż starsi mężczyźni ze względu 
na obowiązki opiekuńcze i niższe 
wynagrodzenia;
1a. Eurostat. Ageing Europe. Looking at 
the lives of older people in the EU 
[Starzejąca się Europa. Spojrzenie na 
życie ludzi starszych w UE] (2019).

Or. en

Poprawka 153
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze wyniki 
Europejskiego Ankietowego Badania 
Zdrowia (EHIS), na którego podstawie u 
większości starszych osób stwierdzono 
występowanie chorób czy dolegliwości 

K. mając na uwadze wyniki 
Europejskiego Ankietowego Badania 
Zdrowia (EHIS), na którego podstawie u 
większości starszych osób stwierdzono 
występowanie chorób czy dolegliwości 
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przewlekłych, a tylko co dziewiąta osoba 
deklarowała brak takich problemów;

przewlekłych, a tylko co dziewiąta osoba 
deklarowała brak takich problemów; mając 
na uwadze, że w 2014 r. prawie połowa 
osób starszych zgłaszała trudności z co 
najmniej jedną czynnością z zakresu 
opieki osobistej lub funkcjonowania 
gospodarstwa domowego; mając na 
uwadze, że w 2018 r. ok. jednej czwartej 
ludności Unii doświadczyło długotrwałych 
ograniczeń ze względu na problemy 
zdrowotne12a; mając na uwadze, że według 
szacunków w UE mieszka 100 mln osób z 
niepełnosprawnościami;
_________________
12a Eurostat, Functional and activity 
limitation statistics [Statystyki ograniczeń 
w funkcjonowaniu i aktywności], listopad 
2019.

Or. en

Poprawka 154
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Helmut Geuking, Cindy 
Franssen, Ádám Kósa, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze wyniki 
Europejskiego Ankietowego Badania 
Zdrowia (EHIS), na którego podstawie u 
większości starszych osób stwierdzono 
występowanie chorób czy dolegliwości 
przewlekłych, a tylko co dziewiąta osoba 
deklarowała brak takich problemów;

K. mając na uwadze wyniki 
Europejskiego Ankietowego Badania 
Zdrowia (EHIS), na którego podstawie u 
większości starszych osób stwierdzono 
występowanie chorób czy dolegliwości 
przewlekłych, a tylko co dziewiąta osoba 
deklarowała brak takich problemów; mając 
na uwadze, że ok. 15 % osób dorosłych w 
wieku lat 60 i starszych cierpi na 
zaburzenia psychiczne;

Or. en

Poprawka 155
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Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze wyniki 
Europejskiego Ankietowego Badania 
Zdrowia (EHIS), na którego podstawie u 
większości starszych osób stwierdzono 
występowanie chorób czy dolegliwości 
przewlekłych, a tylko co dziewiąta osoba 
deklarowała brak takich problemów;

K. mając na uwadze wyniki 
Europejskiego Ankietowego Badania 
Zdrowia (EHIS), na którego podstawie u 
większości starszych osób stwierdzono 
występowanie chorób czy dolegliwości 
przewlekłych, a tylko co dziewiąta osoba 
deklarowała brak takich problemów, a 
także mając na uwadze, że wiele rodzajów 
niepełnosprawności ujawnia lub nasila się 
w podeszłym wieku;

Or. hu

Poprawka 156
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze wyniki 
Europejskiego Ankietowego Badania 
Zdrowia (EHIS), na którego podstawie u 
większości starszych osób stwierdzono 
występowanie chorób lub dolegliwości 
przewlekłych, a tylko co dziewiąta osoba 
deklarowała brak takich problemów;

K. mając na uwadze, że Światowa 
Organizacja Zdrowia definiuje zdrowe 
starzenie się jako proces rozwoju i 
utrzymania funkcjonalności 
umożliwiającej dobrostan w starszym 
wieku;

Or. pt

Poprawka 157
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
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Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że wszystkie 
państwa członkowskie i UE są stronami 
Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, a zatem są prawnie 
zobowiązane do zagwarantowania takim 
osobom autonomii osobistej, 
niedyskryminacji, pełnego i skutecznego 
uczestnictwa w społeczeństwie oraz 
równości szans i dostępności;

Or. en

Poprawka 158
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że różnica w 
poziomie płac kobiet i mężczyzn wynosi 
średnio 16 %, natomiast różnica w 
poziomie emerytur kobiet i mężczyzn 
wynosi średnio 37 %;

Or. en

Poprawka 159
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw K b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kb. mając na uwadze, że przemoc 
wobec starszych kobiet jest w dużej mierze 
nierozpoznanym i niedostatecznie 
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zbadanym zjawiskiem, a wprowadzone 
podczas pandemii ograniczenia zwiększyły 
ryzyko przemocy między innymi w wyniku 
izolacji; mając na uwadze, że w kontekście 
starzenia się struktury populacji jeszcze 
bardziej nie do przyjęcia jest to, że nie 
prowadzi się dochodzeń w sprawie takich 
nadużyć;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw K b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kb. mając na uwadze, że istnieje 
korelacja między postrzeganym stanem 
zdrowia a dochodem; mając na uwadze, że 
w 2017 r. mniej niż jedna trzecia (32,4 %) 
osób starszych w pierwszym kwintylu 
dochodów (20 % ludności o najniższych 
dochodach) postrzegała swój stan zdrowia 
jako dobry lub bardzo dobry, natomiast 
wśród 20 % osób starszych o najwyższym 
dochodzie wskaźnik ten wynosił 54,7 %13a;
_________________
13a Eurostat, Ageing Europe: Looking at 
the lives of older people in the EU 
[Starzejąca się Europa. Spojrzenie na 
życie ludzi starszych w UE], 2019, s. 53.

Or. en

Poprawka 161
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
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Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw K c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kc. mając na uwadze, że choroby 
neurodegeneracyjne, takie jak choroba 
Alzheimera i inne formy demencji, 
pozostają niediagnozowane w większości 
krajów europejskich; mając na uwadze 
dane wskazujące jasno, że do 2050 r. 
obecna liczba 9 mln potwierdzonych 
przypadków demencji ulegnie 
podwojeniu13a;
_________________
13a Alzheimer Europe, Dementia in 
Europe Yearbook 2019: Estimating the 
prevalence of dementia in Europe 
[Rocznik statystyczny dotyczący demencji 
w Europie 2019: oszacowanie częstości 
występowania demencji w Europie], 2020. 

Or. en

Poprawka 162
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że osoby starsze 
nie są zbiorowością homogeniczną;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 163
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw L
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Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że osoby starsze 
nie są zbiorowością homogeniczną;

L. mając na uwadze, że osoby starsze 
nie są zbiorowością homogeniczną pod 
względem wiekowym ani społecznym i w 
związku z tym należy unikać poglądów 
opartych na stereotypach i uprzedzeniach, 
które niekorzystnie wpływają na 
funkcjonowanie takich osób; mając na 
uwadze, że opis ten ujawnia 
ustrukturyzowany proces zmiany 
socjologicznej, w drodze modyfikacji, a 
nawet dewaluacji ról społecznych 
historycznie kojarzonych z osobami 
starszymi;

Or. pt

Poprawka 164
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że osoby starsze 
nie są zbiorowością homogeniczną;

L. mając na uwadze, że konieczne jest 
unikanie uogólnień, gdyż osoby starsze 
nie są zbiorowością homogeniczną, a ich 
warunki życia oraz problemy i wyzwania 
przed nimi stojące różnią się bardzo 
zależnie od danej grupy wiekowej, płci, 
terytorium czy statusu społeczno-
ekonomicznego;

Or. en

Poprawka 165
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw L
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Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że osoby starsze 
nie są zbiorowością homogeniczną;

L. mając na uwadze, że osoby starsze 
nie są zbiorowością homogeniczną i w 
działaniach na szczeblu UE i państw 
członkowskich należy zróżnicować 
działania w zależności od potrzeb i 
możliwości osób starszych;

Or. pl

Poprawka 166
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że osoby starsze 
nie są zbiorowością homogeniczną;

L. mając na uwadze, że w 2018 r. 
szacowana liczba lat zdrowego życia 
wynosiła 64,2 roku dla kobiet i 63,7 roku 
dla mężczyzn14a;

_________________
14a Komisja Europejska, Skutki zmian 
demograficznych, dokument roboczy służb 
Komisji, czerwiec 2020 r., s. 7.

Or. en

Poprawka 167
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że osoby starsze 
nie są zbiorowością homogeniczną;

L. mając na uwadze, że osoby starsze 
nie są zbiorowością homogeniczną i że tę 
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różnorodność należy postrzegać jako 
wartość dodaną dla naszego 
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 168
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że w większości 
krajów europejskich różnice w 
wykształceniu kobiet i mężczyzn wypadają 
korzystnie dla kobiet, a mimo to kobiety 
płacą wysoką cenę za okres 
macierzyństwa, podczas gdy mężczyźni 
otrzymują dodatki ojcowskie w postaci 
współczynnika aktywności i 
wynagrodzenia; mając na uwadze, że 
ważne jest pokazanie trudności, z jakimi 
zmagają się kobiety, starając się 
dostosować macierzyństwo do rozwoju 
kariery zawodowej, co ogranicza dostępne 
możliwości, zarówno jeśli chodzi o 
macierzyństwo, jak i o rozwój kariery 
zawodowej; mając na uwadze, że 
balansowanie między karierą zawodową i 
macierzyństwem zazwyczaj kończy się tym, 
że kobiety przesuwają wiek urodzenia 
dziecka, zmniejsza się potencjalna liczba 
dzieci lub kobiety pozostają bezdzietne; 
mając na uwadze, że wszystkie te czynniki 
powodują spadek współczynnika 
dzietności poniżej wskaźnika 
zastępowania, co z kolei prowadzi do 
starzenia się społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 169
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Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw L b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Lb. mając na uwadze, że osoby starsze 
są bardziej narażone na poważne choroby 
i śmierć z powodu COVID-19 i mogą być 
narażone na dyskryminację ze względu na 
wiek; mając na uwadze, że starsze kobiety 
są szczególnie narażone na COVID-19, 
ponieważ stanowią większość osób 
starszych wymagających opieki i często 
zapewniają opiekę starszym krewnym;

Or. en

Poprawka 170
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że częstość 
występowania niesamodzielności wzrasta 
wraz z wiekiem;

skreśla się

Or. en

Poprawka 171
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka



AM\1215098PL.docx 89/151 PE658.865v01-00

PL

M. mając na uwadze, że częstość 
występowania niesamodzielności wzrasta 
wraz z wiekiem;

M. mając na uwadze, że 
niesamodzielność pogłębia się wraz ze 
starzeniem się, lecz także ze względu na 
inne czynniki, takie jak kontekst 
społeczno-gospodarczy i środowiskowy, 
poziom wykształcenia i stosunki 
międzyludzkie; mając na uwadze, że w 
rzeczywistości w odniesieniu do osób 
starszych nie istnieje żaden 
ustrukturyzowany zasób wiedzy, ani na 
szczeblu państw członkowskich, ani na 
szczeblu UE, w ramach którego 
odniesiono by wskaźniki 
niesamodzielności do dochodów, 
powszechności usług publicznych, 
dostępności i mobilności czy poziomów 
uczestnictwa w życiu społecznym, 
kulturalnym i politycznym;

Or. pt

Poprawka 172
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że częstość 
występowania niesamodzielności wzrasta 
wraz z wiekiem;

M. mając na uwadze, że częstość 
występowania niesamodzielności i 
związanych z nią potrzeb w zakresie opieki 
zdrowotnej i długoterminowej wzrasta 
wraz z wiekiem, oraz mając na uwadze, że 
w zdecydowanej większości przypadków 
niesamodzielnymi osobami starszymi 
opiekują się opiekunowie nieformalni 
(zwykle nieodpłatnie), często sami w 
wieku powyżej 60 lat;

Or. en

Poprawka 173
Tatjana Ždanoka
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Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że częstość 
występowania niesamodzielności wzrasta 
wraz z wiekiem;

M. mając na uwadze, że 
zapotrzebowanie na opiekę i wsparcie 
zwiększa się wraz z wiekiem; mając na 
uwadze, że potrzeby pod względem opieki i 
wsparcia są zróżnicowane, a także różne 
są odpowiednie środki służące 
zapewnieniu autonomii i samodzielności;

Or. en

Poprawka 174
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że częstość 
występowania niesamodzielności wzrasta 
wraz z wiekiem;

M. mając na uwadze, że częstość 
występowania niesamodzielności wzrasta 
wraz z wiekiem; mając na uwadze, że jest 
ona wyższa wśród osób w wieku 80/85 lat 
w porównaniu z częstością występowania 
u osób młodszych;

Or. pl

Poprawka 175
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że częstość 
występowania niesamodzielności wzrasta 
wraz z wiekiem;

M. mając na uwadze, że częstość 
występowania niesamodzielności oraz 
zapotrzebowanie na opiekę i wparcie 
wzrastają wraz z wiekiem;
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Or. en

Poprawka 176
Romana Tomc

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że częstość 
występowania niesamodzielności wzrasta 
wraz z wiekiem;

M. mając na uwadze, że liczba osób 
zależnych od pomocy innych wzrasta wraz 
z wiekiem;

Or. sl

Poprawka 177
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że formalne (a 
także nieformalne) systemy opieki są pod 
presją ze względu na połączenie zmian 
demograficznych – np. obniżenia 
współczynnika urodzeń, zmniejszania się 
rodzin, coraz większej mobilności, 
rosnącej liczby kobiet wchodzących na 
rynek pracy i dłuższego życia zawodowego 
– a sytuację pogarsza brak formalnie 
zatrudnionych opiekunów;

Or. en

Poprawka 178
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw M a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że w wyniku 
COVID-19 wiele starszych osób nie ma 
już dostępu do podstawowej opieki i 
wsparcia, zwłaszcza kobiety, które są 
nadreprezentowane wśród osób starszych, 
częściej wymagają opieki długoterminowej 
i są zagrożone ubóstwem oraz 
wykluczeniem społecznym ze względu na 
niskie dochody1a;
_________________
1a „Założenia polityki: Wpływ COVID-19 
na osoby starsze”, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych, 2020 r.

Or. en

Poprawka 179
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że w UE nie ma 
jednolitej definicji niesamodzielności;

skreśla się

Or. pt

Poprawka 180
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że w UE nie ma 
jednolitej definicji niesamodzielności;

N. mając na uwadze, że w UE nie ma 
jednolitej definicji niesamodzielności, a 
złożone realia panujące w poszczególnych 
krajach przyczyniają się do utrzymywania 
się tego stanu rzeczy;
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Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że w UE nie ma 
jednolitej definicji niesamodzielności;

N. mając na uwadze, że w UE nie ma 
jednolitej definicji niesamodzielności; 
mając na uwadze, że starszy wiek nie jest 
równoznaczny z niesamodzielnością;

Or. en

Poprawka 182
Romana Tomc

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że w UE nie ma 
jednolitej definicji niesamodzielności;

N. mając na uwadze, że w UE nie ma 
jednolitej definicji zależności od pomocy 
innych;

Or. sl

Poprawka 183
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że w UE nie ma N. mając na uwadze, że w UE nie ma 
jednolitej definicji osoby wymagającej 
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jednolitej definicji niesamodzielności; opieki;

Or. en

Poprawka 184
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że osoby starsze 
preferują „bierne” formy spędzania czasu 
m.in. z powodu stanu zdrowia, braku 
nawyków regularnej aktywności fizycznej 
i rekreacji, utrudnionego dostępu do 
ośrodków sportowych i placówek 
rehabilitacji ruchowej, a także 
niedostosowania zajęć do potrzeb osób 
starszych;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 185
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że osoby starsze 
preferują „bierne” formy spędzania czasu 
m.in. z powodu stanu zdrowia, braku 
nawyków regularnej aktywności fizycznej 
i rekreacji, utrudnionego dostępu do 
ośrodków sportowych i placówek 
rehabilitacji ruchowej, a także 
niedostosowania zajęć do potrzeb osób 
starszych;

O. mając na uwadze, że skuteczna 
strategia na rzecz aktywnego starzenia się 
może mieć korzystny wpływ na osoby 
starsze, społeczeństwo i gospodarkę jako 
całość;

Or. en
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Poprawka 186
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że osoby starsze 
preferują „bierne” formy spędzania czasu 
m.in. z powodu stanu zdrowia, braku 
nawyków regularnej aktywności fizycznej i 
rekreacji, utrudnionego dostępu do 
ośrodków sportowych i placówek 
rehabilitacji ruchowej, a także 
niedostosowania zajęć do potrzeb osób 
starszych;

O. mając na uwadze, że wiele osób 
starszych może nie mieć dostępu do 
polityk na rzecz aktywnego starzenia się z 
powodu stanu zdrowia, braku zachęty lub 
nawyków regularnej aktywności fizycznej, 
umysłowej lub społecznej i rekreacji, 
utrudnionego dostępu do ośrodków 
sportowych i placówek rehabilitacji 
ruchowej, ograniczeń finansowych lub 
niedostosowania zajęć do potrzeb osób 
starszych;

Or. en

Poprawka 187
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że osoby starsze 
preferują „bierne” formy spędzania czasu 
m.in. z powodu stanu zdrowia, braku 
nawyków regularnej aktywności fizycznej i 
rekreacji, utrudnionego dostępu do 
ośrodków sportowych i placówek 
rehabilitacji leczniczej, a także 
niedostosowania zajęć do potrzeb osób 
starszych;

O. mając na uwadze, że niektóre 
osoby starsze nie mają dostępu do 
regularnej aktywności fizycznej, do 
możliwości zdrowego spędzania wolnego 
czasu czy do aktywności kulturalnej lub 
sportowej; mając na uwadze, że 
jednocześnie osoby niesamodzielne nie 
mają dostępu do rehabilitacji leczniczej 
ani żadnych innych środków 
zaspokajających ich szczególne potrzeby;

Or. pt

Poprawka 188
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
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Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że osoby starsze 
preferują „bierne” formy spędzania czasu 
m.in. z powodu stanu zdrowia, braku 
nawyków regularnej aktywności fizycznej i 
rekreacji, utrudnionego dostępu do 
ośrodków sportowych i placówek 
rehabilitacji ruchowej, a także 
niedostosowania zajęć do potrzeb osób 
starszych;

O. mając na uwadze, że wiele osób 
starszych może nie korzystać ze środków i 
polityk na rzecz aktywnego starzenia się 
m.in. z powodu stanu zdrowia, braku 
regularnej aktywności i rekreacji, 
utrudnionego dostępu do ośrodków 
sportowych i placówek rehabilitacji 
ruchowej, a także braku zajęć 
dostosowanych do stanu psychofizycznego 
osób starszych;

Or. en

Poprawka 189
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że osoby starsze 
preferują „bierne” formy spędzania czasu 
m.in. z powodu stanu zdrowia, braku 
nawyków regularnej aktywności fizycznej i 
rekreacji, utrudnionego dostępu do 
ośrodków sportowych i placówek 
rehabilitacji ruchowej, a także 
niedostosowania zajęć do potrzeb osób 
starszych;

O. mając na uwadze, że wiele osób 
starszych może nie mieć dostępu do 
polityk na rzecz aktywnego starzenia się z 
powodu stanu zdrowia, braku zachęty do 
regularnej aktywności fizycznej, 
umysłowej lub społecznej i rekreacji, 
utrudnionego dostępu do ośrodków 
sportowych i placówek rehabilitacji 
ruchowej, a także niedostosowania zajęć 
do potrzeb osób starszych;

Or. en

Poprawka 190
Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Maria Walsh, Franc Bogovič, Anne Sander
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Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że osoby starsze 
preferują „bierne” formy spędzania czasu 
m.in. z powodu stanu zdrowia, braku 
nawyków regularnej aktywności fizycznej i 
rekreacji, utrudnionego dostępu do 
ośrodków sportowych i placówek 
rehabilitacji ruchowej, a także 
niedostosowania zajęć do potrzeb osób 
starszych;

O. mając na uwadze, że osoby starsze 
mogą nie mieć dostępu do programów na 
rzecz aktywnego starzenia się, m.in. z 
powodu miejsca zamieszkania, stanu 
zdrowia, braku regularnej aktywności 
fizycznej i rekreacji, utrudnionego dostępu 
do ośrodków sportowych i placówek 
rehabilitacji ruchowej, a także 
niedostosowania zajęć do potrzeb osób 
starszych;

Or. en

Poprawka 191
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że osoby starsze 
preferują „bierne” formy spędzania czasu 
m.in. z powodu stanu zdrowia, braku 
nawyków regularnej aktywności fizycznej i 
rekreacji, utrudnionego dostępu do 
ośrodków sportowych i placówek 
rehabilitacji ruchowej, a także 
niedostosowania zajęć do potrzeb osób 
starszych;

O. mając na uwadze, że wiele osób 
starszych preferuje „bierne” formy 
spędzania czasu m.in. z powodu stanu 
zdrowia, braku nawyków regularnej 
aktywności fizycznej i rekreacji, 
utrudnionego dostępu do ośrodków 
sportowych i placówek rehabilitacji 
ruchowej, a także niedostosowania zajęć 
do potrzeb osób starszych;

Or. en

Poprawka 192
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw O a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że prawa osób 
starszych z niepełnosprawnościami są 
naruszane oraz że osoby te napotykają 
poważne przeszkody w korzystaniu z 
przysługujących im praw, wynikające z 
połączenia uprzedzeń wobec osób 
niepełnosprawnych i starszych; mając na 
uwadze, że takie naruszenia i przeszkody 
mają związek ze stygmatyzacją i 
stereotypami, dyskryminacyjnymi 
przepisami i praktykami, odmawianiem 
autonomii i zdolności prawnej, 
instytucjonalizacją, brakiem wsparcia ze 
strony społeczności, przemocą i 
nadużyciami;

Or. en

Poprawka 193
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw O a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa.  mając na uwadze, że stworzenie 
kobietom i mężczyznom warunków do 
starzenia się w dobrym zdrowiu i 
samodzielności przez kompleksowe 
podejście do starości jako etapu życia oraz 
dostosowanie warunków mieszkaniowych 
i środowiska lokalnego w sposób 
pozwalający osobom starszym jak 
najdłużej mieszkać we własnym domu i 
jego otoczeniu, przyniesie korzyści 
systemowe i indywidualne;

Or. pl

Poprawka 194
Miriam Lexmann
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Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze ideę starzenia się 
w miejscu zamieszkania (ageing in place), 
która ma kluczowe znaczenie dla 
zagospodarowania przestrzennego i 
deinstytucjonalizacji opieki;

P. mając na uwadze, że możliwości 
utrzymania autonomii i samodzielności są 
zależne od zbioru warunków, 
obejmujących środowiska dostosowane do 
potrzeb osób starszych, dostępne usługi 
czy przystępność cenową i dostępność 
wysokiej jakości usług opieki domowej lub 
środowiskowej;

Or. en

Poprawka 195
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze ideę starzenia się 
w miejscu zamieszkania (ageing in place), 
która ma kluczowe znaczenie dla 
zagospodarowania przestrzennego i 
deinstytucjonalizacji opieki;

P. mając na uwadze, że możliwości 
utrzymania autonomii i samodzielności są 
zależne od zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniającego 
środowiska dostosowane do potrzeb osób 
starszych oraz przystępności cenowej i 
dostępności wysokiej jakości usług opieki 
domowej lub środowiskowej;

Or. en

Poprawka 196
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw P
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Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze ideę starzenia się 
w miejscu zamieszkania (ageing in place), 
która ma kluczowe znaczenie dla 
zagospodarowania przestrzennego i 
deinstytucjonalizacji opieki;

P. mając na uwadze, że opieka i 
wsparcie powinny mieć na celu 
utrzymanie autonomii i samodzielności 
osób starszych; mając na uwadze, że w 
związku z tym należy dodatkowo rozważyć 
tworzenie środowisk dostosowanych do 
potrzeb osób starszych i koncepcję 
starzenia się w miejscu zamieszkania 
(ageing in place);

Or. en

Poprawka 197
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze ideę starzenia się 
w miejscu zamieszkania (ageing in place), 
która ma kluczowe znaczenie dla 
zagospodarowania przestrzennego i 
deinstytucjonalizacji opieki;

P. mając na uwadze ideę starzenia się 
w miejscu zamieszkania (ageing in place), 
która ma kluczowe znaczenie dla 
zagospodarowania przestrzennego i 
deinstytucjonalizacji opieki, co prowadzi 
do zwiększonej presji na nieformalnych 
opiekunów;

Or. en

Poprawka 198
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze ideę starzenia się 
w miejscu zamieszkania (ageing in place), 
która ma kluczowe znaczenie dla 
zagospodarowania przestrzennego i 
deinstytucjonalizacji opieki;

P. mając na uwadze, że starzenie się 
wymaga odpowiednich reakcji na 
szczególne potrzeby tej grupy społecznej w 
dziedzinie zdrowia i pod względem usług 
wsparcia i sieci wyposażenia dla osób 
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starszych;

Or. pt

Poprawka 199
Anne Sander

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze ideę starzenia się 
w miejscu zamieszkania (ageing in place), 
która ma kluczowe znaczenie dla 
zagospodarowania przestrzennego i 
deinstytucjonalizacji opieki;

P. mając na uwadze ideę starzenia się 
w miejscu zamieszkania (ageing in place) 
w pobliżu bliskich, która ma kluczowe 
znaczenie dla zagospodarowania 
przestrzennego i deinstytucjonalizacji 
opieki;

Or. fr

Poprawka 200
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw P a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze, że, jak wynika z 
badań Eurofoundu, konieczne jest 
zapewnienie pewnego poziomu dostępu do 
opieki domowej lub środowiskowej 
osobom o małych potrzebach w zakresie 
opieki długoterminowej, nie tylko 
wsparcie dla nieformalnych opiekunów 
oraz poprawa jakości życia osób objętych 
opieką, lecz również zapobieganie 
szybszemu powstawaniu większych 
potrzeb oraz szybkie wykrywania 
pojawiających potrzeb i reagowanie na 
nie;

Or. en
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Poprawka 201
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw P a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze, że 
upowszechniają się niestandardowe formy 
pracy, które mimo zapewniania 
elastyczności w wykonywaniu obowiązków 
opiekuńczych nie zawsze odpowiadają 
potrzebom osób pracujących, a także 
mając na uwadze, że brak możliwości 
zorganizowania programu opieki utrudnia 
kobietom łączenie macierzyństwa i pracy;

Or. en

Poprawka 202
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że osoby starsze 
są częściej narażone na ryzyko 
zachorowań i gwałtowniejszy przebieg 
chorób, m.in. COVID-19;

Q. mając na uwadze, że inwestycje w 
gospodarkę opiekuńczą mają zasadnicze 
znaczenie dla zapewnienia wszystkim 
godnego życia oraz ochrony wszystkich 
osób mieszkających w UE; mając na 
uwadze, że osób starszych mocno dotykały 
i nadal dotykają powikłania i umieralność 
związane z różnymi chorobami, m.in. 
COVID-19; mając na uwadze, że należy 
podjąć pilne działania w związku z 
sytuacją w zakresie dostępu 
pensjonariuszy i personelu zakładów 
opieki długoterminowej do diagnozy, 
leczenia i środków ochrony 
indywidualnej; mając na uwadze, że wiele 
osób starszych ma trudności z dostępem 
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do leczenia niezwiązanego z COVID-19, a 
usługi opiekuńcze w ogóle uległy w czasie 
pandemii ograniczeniu lub zupełnemu 
wstrzymaniu;

Or. en

Poprawka 203
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że osoby starsze 
są częściej narażone na ryzyko 
zachorowań i gwałtowniejszy przebieg 
chorób, m.in. COVID-19;

Q. mając na uwadze, że osoby starsze 
zostały szczególnie mocno dotknięte 
pandemią COVID-19; mając na uwadze, 
że należy podjąć pilne działania w związku 
z sytuacją w zakresie dostępu 
pensjonariuszy i personelu zakładów 
opieki długoterminowej do diagnozy, 
leczenia i środków ochrony 
indywidualnej; mając na uwadze, że wiele 
osób starszych ma trudności z dostępem 
do leczenia niezwiązanego z COVID-19, a 
usługi opiekuńcze w ogóle uległy w czasie 
pandemii ograniczeniu lub zawieszeniu;

Or. en

Poprawka 204
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że osoby starsze 
są częściej narażone na ryzyko 
zachorowań i gwałtowniejszy przebieg 

Q. mając na uwadze, że akumulacja 
zagrożeń zdrowotnych, urazów i chorób 
przewlekłych w ciągu życia zwiększa 
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chorób, m.in. COVID-19; ryzyko niepełnosprawności; mając na 
uwadze, że osoby należące do starszych 
grup wiekowych są bardziej podatne na 
choroby, m.in. COVID-19;

Or. en

Poprawka 205
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw Q

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że osoby starsze 
są częściej narażone na ryzyko 
zachorowań i gwałtowniejszy przebieg 
chorób, m.in. COVID-19;

Q. mając na uwadze, że osoby starsze 
są fizycznie i psychicznie bardziej podatne 
na choroby i ciężej znoszą ich następstwa, 
jak pokazuje COVID-19;

Or. pt

Poprawka 206
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw Q a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze, że osoby starsze 
muszą się konsultować z lekarzami 
podstawowej opieki zdrowotnej i 
lekarzami-specjalistami częściej, lecz 
zgłaszają większe problemy z dostępem do 
usług medycznych niż reszta 
społeczeństwa; mając na uwadze, że ceny 
usług medycznych i listy oczekujących to 
główne powody niezaspokojonych potrzeb 
medycznych, zwłaszcza wśród kobiet w 
wieku powyżej 75 lat15a;
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_________________
15a Eurostat, Ageing Europe: Looking at 
the lives of older people in the EU 
[Starzejąca się Europa. Spojrzenie na 
życie ludzi starszych w UE], 2019, s. 70. 

Or. en

Poprawka 207
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Projekt rezolucji
Motyw Q a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze, że uczestnictwo 
w różnych rodzajach aktywności 
społecznej, takich jak wolontariat, sport 
czy hobby, a także regularne kontakty z 
rodziną lub znajomymi zwykle mają 
korzystny wpływ na stan zdrowia osób 
starszych i zapobiegają ich izolacji;

Or. en

Poprawka 208
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw Q a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 unaocznia zapotrzebowanie na 
bardziej efektywne systemy opieki 
zdrowotnej i większe zdolności w zakresie 
intensywnej terapii, gdyż osoby starsze są 
bardziej podatne na zagrożenia;

Or. en
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Poprawka 209
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw R

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii koronawirusa wielu obywateli 
doświadczało dyskryminacji ze względu na 
wiek w dostępie do usług medycznych i 
opiekuńczych;

R. mając na uwadze, że, jak pokazała 
pandemia COVID-19, istnienie 
powszechnych usług publicznych o 
wysokiej jakości oraz przystępnych 
finansowo usług opiekuńczych to 
najskuteczniejsze reakcje na potrzeby 
społeczeństwa pod względem pomocy, w 
tym osób starszych, które w szeregu 
sytuacji doświadczały i nadal 
doświadczają dyskryminacji ze względu na 
wiek w dostępie do usług medycznych i 
opiekuńczych;

Or. pt

Poprawka 210
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw R

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii koronawirusa wielu obywateli 
doświadczało dyskryminacji ze względu na 
wiek w dostępie do usług medycznych i 
opiekuńczych;

R. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii koronawirusa w wielu 
przypadkach segregacji medycznej 
decydującej o dostępności opieki 
szpitalnej jednym z głównych kryteriów 
był wiek; mając na uwadze, że takie 
wykluczanie pacjentów wyłącznie ze 
względu na wiek stanowi dyskryminację; 

Or. en

Poprawka 211
Tatjana Ždanoka
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Projekt rezolucji
Motyw R

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii koronawirusa wielu obywateli 
doświadczało dyskryminacji ze względu na 
wiek w dostępie do usług medycznych i 
opiekuńczych;

R. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii koronawirusa wielu obywateli 
doświadczało dyskryminacji ze względu na 
wiek w dostępie do usług medycznych i 
opiekuńczych; mając na uwadze, że 
protokoły wykluczające pacjentów z 
leczenia wyłącznie ze względu na wiek 
stanowią dyskryminację;

Or. en

Poprawka 212
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw R

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii koronawirusa wielu obywateli 
doświadczało dyskryminacji ze względu na 
wiek w dostępie do usług medycznych i 
opiekuńczych;

R. mając na uwadze, że największy 
odsetek infekcji wirusem COVID-19 i 
spowodowanych nim zgonów w UE ma 
związek z zakładami pielęgnacyjno-
opiekuńczymi i domami pomocy 
społecznej, usługami opieki 
rezydencjalnej dla osób starszych i osób 
niepełnosprawnych oraz z innymi 
usługami socjalnymi;

Or. en

Poprawka 213
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw R
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Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii koronawirusa wielu obywateli 
doświadczało dyskryminacji ze względu na 
wiek w dostępie do usług medycznych i 
opiekuńczych;

R. mając na uwadze, że w czasie 
pandemii koronawirusa wielu obywateli 
doświadczało dyskryminacji ze względu na 
wiek w dostępie do usług medycznych i 
opiekuńczych; mając na uwadze, że z 
powodu braku takiej opieki wielu z nich 
zmarło;

Or. pl

Poprawka 214
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw R a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ra. mając na uwadze, że starzejące się 
społeczeństwo UE oznacza nowe 
wyzwania w zakresie równości płci, 
ponieważ to nadal głównie kobiety 
zajmują się opieką (zarówno płatną, jak i 
bezpłatną)1a; mając na uwadze, że kryzys 
związany z koronawirusem pogorszył tę 
sytuację;
_________________
1a „Starzejące się społeczeństwa, migracja 
i zmiana klimatu niosą za sobą nowe 
wyzwania dla równości płci”, Europejski 
Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, 
2019 r.

Or. en

Poprawka 215
Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Maria Walsh, Franc Bogovič, Anne Sander, Cindy 
Franssen

Projekt rezolucji
Motyw R a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ra. mając na uwadze, że demencja jest 
główną przyczyną braku samodzielności i 
niepełnosprawności wśród osób starszych 
w Unii Europejskiej i dotyka obecnie ok. 
10 mln osób, przy czym oczekuje się, że do 
2030 r. podwoi się częstość jej 
występowania;

Or. en

Poprawka 216
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw R a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ra. mając na uwadze, że osoby starsze 
są mniej odporne na ekstremalne zjawiska 
pogodowe takie jak powtarzające się fale 
upałów;

Or. pl

Poprawka 217
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw R a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ra. mając na uwadze, że podczas 
pandemii COVID-19 dostęp do świadczeń 
zdrowotnych i opiekuńczych uległ 
poważnemu ograniczeniu;

Or. en
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Poprawka 218
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw R b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Rb. mając na uwadze, że dostęp do 
usług i towarów z zakresu zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego ma 
podstawowe znaczenie dla dobrostanu 
fizycznego, psychicznego i społecznego;

Or. en

Poprawka 219
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Dyskryminacja ze względu na wiek O prawo do starzenia się z godnością

Or. pt

Poprawka 220
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw R a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ra. mając na uwadze, że 
zagwarantowanie godnego życia oznacza 
zapewnienie pracownikom prawa do 
przejścia na emeryturę w odpowiednim 
czasie oraz do cieszenia się na emeryturze 
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zdrowiem i samodzielnością; prawo do 
przejścia na emeryturę musi być 
powiązane ze stażem pracy i nie może być 
zależne od zmienności przeciętnej 
długości życia czy jakiegokolwiek innego 
czynnika wykorzystywanego do 
wywierania presji na pracowników; 
emeryci powinni otrzymywać dochód 
umożliwiający życie w godnych 
warunkach, w tym ochronę zdrowia, 
rozwój kulturalny i nabywanie nowych 
umiejętności, dzięki czemu będą w pełni 
zintegrowani ze środowiskiem 
społecznym, w którym funkcjonują;

Or. pt

Poprawka 221
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw R b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Rb. mając na uwadze, że godnego 
życia, w szczególności w przypadku osób 
starszych, nie można oddzielić od prawa 
do łatwo dostępnego miejsca 
zamieszkania, odpowiedniego pod 
względem sanitarnym i wygodnego, dzięki 
czemu mogą się starzeć korzystając z 
ochrony socjalnej i rodzinnej; mając na 
uwadze, że w szeregu sytuacji wiążących 
się z presją wywołaną przez spekulację 
nieruchomościami osoby starsze jako 
pierwsze ulegały eksmisji, co zwiększyło 
ich izolację społeczną i funkcjonalny brak 
samodzielności;

Or. pt

Poprawka 222
Miriam Lexmann
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Projekt rezolucji
Motyw S

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że osoby starsze, 
zwłaszcza kobiety, są bardziej narażone na 
zagrożenie ubóstwem, co jest 
spowodowane m.in. różnicą w rozwoju 
gospodarczym pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi, luką płacową i 
emerytalną;

S. mając na uwadze, że osoby starsze, 
zwłaszcza kobiety, są bardziej narażone na 
trudności finansowe; mając na uwadze, że 
utrzymujący się problem luki płacowej 
między kobietami a mężczyznami, która 
obecnie wynosi 16 %, a także 
nieadekwatne programy emerytalne, które 
nie uwzględniają w odpowiedni sposób 
okresów urlopu macierzyńskiego lub 
ojcowskiego, skutkują luką emerytalną, co 
w połączeniu z dużym odsetkiem kobiet 
zatrudnionych w niskopłatnych sektorach, 
w których nie są w stanie oszczędzać na 
starość, sprawia, że kobiety są szczególnie 
narażone na ubóstwo w starszym wieku;

Or. en

Poprawka 223
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw S

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że osoby starsze, 
zwłaszcza kobiety, są bardziej narażone na 
zagrożenie ubóstwem, co jest 
spowodowane m.in. różnicą w rozwoju 
gospodarczym pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi, luką płacową i 
emerytalną;

S. mając na uwadze, że zwłaszcza 
kobiety są bardziej narażone na zagrożenie 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, co 
jest spowodowane m.in. luką w 
zatrudnieniu oraz luką płacową i 
emerytalną między kobietami a 
mężczyznami, brakiem przejrzystości 
wynagrodzeń oraz bezpośrednią lub 
pośrednią dyskryminacją ze względu na 
płeć w polityce podatkowej, a sytuację tę 
pogarsza fakt, że kobiety i osoby samotnie 
wychowujące dzieci doświadczają więcej 
przerw w karierze zawodowej ze względu 
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na obowiązki rodzinne i opiekuńcze oraz 
częściej są zatrudnione w niepełnym 
wymiarze czasu pracy lub objęte 
niepewnymi formami zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 224
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw S

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że osoby starsze, 
zwłaszcza kobiety, są bardziej narażone na 
zagrożenie ubóstwem, co jest 
spowodowane m.in. różnicą w rozwoju 
gospodarczym pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi, luką płacową i 
emerytalną;

S. mając na uwadze, że osoby starsze, 
zwłaszcza kobiety, są bardziej narażone na 
zagrożenie ubóstwem i wykluczenie 
społeczne, co jest spowodowane niską 
wartością ich emerytur, luką płacową i 
emerytalną oraz nierównościami w 
dostępie do ważnych usług publicznych, 
takich jak opieka zdrowotna, 
zabezpieczenie społeczne, mobilność i 
transport publiczny;

Or. pt

Poprawka 225
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw S

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że osoby starsze, 
zwłaszcza kobiety, są bardziej narażone na 
zagrożenie ubóstwem, co jest 
spowodowane m.in. różnicą w rozwoju 
gospodarczym pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi, luką płacową i 
emerytalną;

S. mając na uwadze, że starsze 
kobiety są bardziej narażone na zagrożenie 
ubóstwem, co jest spowodowane m.in. 
różnicą w rozwoju gospodarczym 
pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi, luką płacową i emerytalną, 
segregacją płciową na rynku pracy oraz 
zróżnicowaną sytuacją mężczyzn i kobiet 
pod względem opieki oraz czasu 
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aktywności zawodowej;

Or. en

Poprawka 226
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw S

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że osoby starsze, 
zwłaszcza kobiety, są bardziej narażone na 
zagrożenie ubóstwem, co jest 
spowodowane m.in. różnicą w rozwoju 
gospodarczym pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi, luką płacową i 
emerytalną;

S. mając na uwadze, że osoby starsze, 
zwłaszcza kobiety, są bardziej narażone na 
zagrożenie ubóstwem, co jest 
spowodowane m.in. luką płacową i 
emerytalną, które z kolei są skutkiem 
niższego wskaźnika zatrudnienia wśród 
kobiet, częstszych przerw w karierze 
zawodowej, których one doświadczają, 
oraz ich częstego zatrudnienia w 
niepełnym wymiarze czasu pracy1a i 
wykonywania przez nie pracy 
tymczasowej1b;

_________________
1a W 2018 r. w UE-27 w niepełnym 
wymiarze czasu pracy zatrudnionych było 
30,5 % kobiet i 9,2 % mężczyzn (Eurostat, 
BAEL).
1b Odsetek umów na czas określony dla 
osób w wieku 15–64 lat jest w ostatnich 
latach stabilny. W 2018 r. odpowiadał 
12,1 % całości zatrudnienia. W przypadku 
kobiet odsetek jest nieco wyższy (13,1 %) 
niż w przypadku mężczyzn (11,2 %) 
(Eurostat).

Or. en

Poprawka 227
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw S
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Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że osoby starsze, 
zwłaszcza kobiety, są bardziej narażone na 
zagrożenie ubóstwem, co jest 
spowodowane m.in. różnicą w rozwoju 
gospodarczym pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi, luką płacową i 
emerytalną;

S. mając na uwadze, że osoby starsze, 
zwłaszcza kobiety, są bardziej narażone na 
zagrożenie ubóstwem, co jest 
spowodowane m.in. luką płacową i 
emerytalną związaną z różnicą w rozwoju 
gospodarczym w każdym z państw 
członkowskich Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 228
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Motyw S a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Sa. mając na uwadze, że polityka 
równości płci musi odnosić się do 
wszystkich kobiet i mężczyzn w całej ich 
różnorodności w celu osiągnięcia 
rzeczywistej równości oraz że polityki tej 
nie należy zawężać jedynie do polityki 
dotyczącej matek i środków 
zapewniających równowagę między 
życiem zawodowym a prywatnym w celu 
sprostania wyzwaniom demograficznym, 
zapominając o osiągnięciach w dziedzinie 
praw kobiet i równości płci;

Or. en

Poprawka 229
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw S a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka



PE658.865v01-00 116/151 AM\1215098PL.docx

PL

Sa. mając na uwadze, że według 
Eurostatu we wszystkich państwach 
członkowskich UE kobiety otrzymują 
niższe emerytury niż mężczyźni; mając na 
uwadze, że w UE kobiety w wieku powyżej 
65 lat otrzymują emerytury średnio o 30 % 
niższe niż mężczyźni;

Or. en

Poprawka 230
Anne Sander

Projekt rezolucji
Motyw S a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Sa. mając na uwadze, że osoby starsze 
mogą czasami znaleźć się w izolacji i 
należy zadbać o ich integrację społeczną, 
w szczególności w przypadku osób 
tracących samodzielność;

Or. fr

Poprawka 231
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw T

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że 
przeciwdziałanie dyskryminacji ze 
względu na wiek na rynku pracy jest 
niezbędne dla aktywnego starzenia się;

skreśla się

Or. pt

Poprawka 232
Tatjana Ždanoka
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Projekt rezolucji
Motyw T

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że 
przeciwdziałanie dyskryminacji ze 
względu na wiek na rynku pracy jest 
niezbędne dla aktywnego starzenia się;

T. mając na uwadze, że 
przeciwdziałanie dyskryminacji, 
stereotypom związanym z wiekiem i 
nawoływaniem do nienawiści ze względu 
na wiek w społeczeństwie ma zasadnicze 
znaczenie dla realizacji pełnych praw 
podstawowych wszystkich osób w miarę 
ich starzenia się, co gwarantuje Karta 
praw podstawowych Unii Europejskiej; 
mając na uwadze, że wzmocnienie 
równego traktowania na rynku pracy, lecz 
także pod względem dostępu do towarów i 
usług, jest niezbędne w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 233
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw T

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że 
przeciwdziałanie dyskryminacji ze 
względu na wiek na rynku pracy jest 
niezbędne dla aktywnego starzenia się;

T. mając na uwadze, że udane 
przeciwdziałanie dyskryminacji ze 
względu na wiek na rynku pracy jest 
niezbędne dla zapewnienia pełnej ochrony 
prawa osób starszych do równości i 
niedyskryminacji;

Or. en

Poprawka 234
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Projekt rezolucji
Motyw T

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że 
przeciwdziałanie dyskryminacji ze 
względu na wiek na rynku pracy jest 
niezbędne dla aktywnego starzenia się;

T. mając na uwadze, że, jak wynika z 
danych, dyskryminacja ze względu na 
wiek jest najwyraźniejsza w dziedzinie 
zatrudnienia, na szczeblu zarówno 
krajowym, jak i unijnym16a;

_________________
16a Equinet, Fighting Discrimination on 
the Ground of Age [Walka z 
dyskryminacją ze względu na wiek], 2018, 
s. 29. 

Or. en

Poprawka 235
Anne Sander

Projekt rezolucji
Motyw T

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że 
przeciwdziałanie dyskryminacji ze 
względu na wiek na rynku pracy jest 
niezbędne dla aktywnego starzenia się;

T. mając na uwadze, że 
przeciwdziałanie dyskryminacji ze 
względu na wiek na rynku pracy jest 
niezbędne dla aktywnego starzenia się i jak 
najlepszego wykorzystania zdobytego 
doświadczenia;

Or. fr

Poprawka 236
Antonius Manders

Projekt rezolucji
Motyw T

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że 
przeciwdziałanie dyskryminacji ze 

T. mając na uwadze, że 
przeciwdziałanie dyskryminacji ze 
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względu na wiek na rynku pracy jest 
niezbędne dla aktywnego starzenia się;

względu na wiek na rynku pracy jest 
niezbędne dla aktywnego starzenia się i 
większej solidarności międzypokoleniowej;

Or. en

Poprawka 237
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Motyw T a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ta. mając na uwadze, że według 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
aktywne starzenie się to proces 
optymalizowania możliwości w zakresie 
zdrowia, uczestnictwa i bezpieczeństwa w 
celu poprawy jakości życia ludzi w miarę, 
jak się starzeją, umożliwiający im 
realizację potencjału odnośnie do 
dobrostanu przez cały bieg życia uraz 
uczestnictwo w społeczeństwie stosownie 
do ich potrzeb, pragnień i możliwości, 
przy jednoczesnym zapewnieniu im 
odpowiedniej ochrony, bezpieczeństwa i 
opieki, gdy potrzebują pomocy;

Or. en

Poprawka 238
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Motyw T a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ta. mając na uwadze, że osoby starsze 
są w jeszcze większym stopniu zagrożone 
ubóstwem i dyskryminacją3a;
_________________
3a Sprawozdanie KE w sprawie skutków 
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zmian demograficznych (2020), dostępne 
pod adresem: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5202
0DC0241&from=EN, s. 22.

Or. en

Poprawka 239
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw U

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że ageism jest 
zjawiskiem występującym na terenie całej 
Unii Europejskiej i znajduje 
odzwierciedlenie w systemach 
instytucjonalnych, podejściu 
indywidualnym i relacjach 
międzypokoleniowych;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 240
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw U

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że ageism jest 
zjawiskiem występującym na terenie całej 
Unii Europejskiej i znajduje 
odzwierciedlenie w systemach 
instytucjonalnych, podejściu 
indywidualnym i relacjach 
międzypokoleniowych;

U. mając na uwadze, że ageism 
oznacza uprzedzenia, stereotypy i 
dyskryminację wobec osób starszych ze 
względu na ich wiek; mając na uwadze, że 
ageism jest zjawiskiem obecnym na 
różnych szczeblach i w różnych formach, 
w tym w systemach instytucjonalnych, 
relacjach indywidualnych i 
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międzypokoleniowych, a także w 
autopercepcji jednostek; mając na 
uwadze, że dyskryminacja ze względu na 
wiek może dotykać osób w każdym wieku i 
w każdej sferze społecznej; mając na 
uwadze, że dyskryminacja ze względu na 
wiek często współistnieje z dyskryminacją 
z innych względów, w tym ze względu na 
płeć, orientację seksualną, rasę, 
pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, 
stan zdrowia czy warunki społeczno-
ekonomiczne;

Or. en

Poprawka 241
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw U

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że ageism jest 
zjawiskiem występującym na terenie całej 
Unii Europejskiej i znajduje 
odzwierciedlenie w systemach 
instytucjonalnych, podejściu 
indywidualnym i relacjach 
międzypokoleniowych;

U. mając na uwadze, że ageism jest 
zjawiskiem występującym na terenie całej 
Unii Europejskiej i znajduje 
odzwierciedlenie w systemach 
instytucjonalnych, podejściu 
indywidualnym i relacjach 
międzypokoleniowych; mając na uwadze, 
że, jak wykazano, ageism ogranicza 
średnie dalsze trwanie życia, w tym w 
dobrym zdrowiu, utrudnia pełne 
uczestnictwo w życiu gospodarczym, 
społecznym, kulturalnym i obywatelskim 
oraz wiąże się z paternalistycznymi 
podejściami do osób starszych, 
odmawiającymi im praw do autonomii i 
samodzielności;

Or. en

Poprawka 242
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Projekt rezolucji
Motyw U a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ua. mając na uwadze, że ageism 
skutkuje ograniczeniem dostępu osób 
starszych do usług czy aktywnego 
uczestnictwa w rynku pracy i usług w 
miejscu pracy, co powoduje 
marginalizację i poczucie wykluczenia ze 
społeczeństwa; 

Or. pl

Poprawka 243
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw U b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ub. mając na uwadze badanie 
Eurobarometru z 2019 roku, z którego 
wynika, że 40% Europejczyków czuje się 
dyskryminowanych ze względu na wiek; 
mając na uwadze, że wiek jest przez 
obywateli postrzegany jako najczęściej 
napotykane utrudnienie w zdobywaniu 
pracy;

Or. pl

Poprawka 244
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw V

Projekt rezolucji Poprawka

V. mając na uwadze, że najczęstszymi 
formami dyskryminacji wskazywanymi 
przez osoby starsze w państwach 

skreśla się
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członkowskich był utrudniony dostęp do 
rynku pracy ze względu na 
dyskryminujące osoby starsze ogłoszenia o 
pracy i procedury rekrutacyjne, 
zwolnienia i zmuszanie do przejścia na 
emeryturę, dostęp do usług 
ubezpieczeniowych i bankowych;

Or. pt

Poprawka 245
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw V

Projekt rezolucji Poprawka

V. mając na uwadze, że najczęstszymi 
formami dyskryminacji wskazywanymi 
przez osoby starsze w państwach 
członkowskich był utrudniony dostęp do 
rynku pracy ze względu na dyskryminujące 
osoby starsze ogłoszenia o pracy i 
procedury rekrutacyjne, zwolnienia i 
zmuszanie do przejścia na emeryturę, 
dostęp do usług ubezpieczeniowych i 
bankowych;

V. mając na uwadze, że najczęstszymi 
formami dyskryminacji wskazywanymi 
przez osoby starsze w państwach 
członkowskich był utrudniony dostęp do 
rynku pracy ze względu na dyskryminujące 
osoby starsze ogłoszenia o pracy i 
procedury rekrutacyjne, zwolnienia i 
zmuszanie do przejścia na emeryturę, 
dostęp do usług ubezpieczeniowych i 
bankowych; mając na uwadze, że według 
europejskiego badania warunków pracy 
dyskryminacja ze względu na wiek była 
najpowszechniejszą formą dyskryminacji 
w miejscu pracy, zgłaszaną przez 
większość pracowników w UE i w 
Zjednoczonym Królestwie oraz częściej 
zgłaszaną przez zarówno młodszych, jak i 
starszych pracowników;

Or. en

Poprawka 246
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Projekt rezolucji
Motyw V

Projekt rezolucji Poprawka

V. mając na uwadze, że najczęstszymi 
formami dyskryminacji wskazywanymi 
przez osoby starsze w państwach 
członkowskich był utrudniony dostęp do 
rynku pracy ze względu na 
dyskryminujące osoby starsze ogłoszenia o 
pracy i procedury rekrutacyjne, 
zwolnienia i zmuszanie do przejścia na 
emeryturę, dostęp do usług 
ubezpieczeniowych i bankowych;

V. mając na uwadze, że najczęstszymi 
formami dyskryminacji wskazywanymi 
przez osoby starsze w badaniu 
Eurobarometru z 2012 r. były 
dyskryminacja w obszarze zatrudnienia 
oraz w odniesieniu do produktów i usług 
finansowych, służby zdrowia, dostępu do 
edukacji i szkoleń, a także wypoczynku17a;

_________________
17a Eurobarometr, Active ageing [Aktywne 
starzenie się], styczeń 2012, s. 31.

Or. en

Poprawka 247
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw V a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Va. mając na uwadze, że 
międzynarodowe ramy praw człowieka 
obecnie nie zapewniają wystarczającej 
ochrony przed dyskryminacją ze względu 
na wiek; mając na uwadze, że UE i kilka 
państw członkowskich już jest czynnie 
zaangażowanych w analizy dotyczące 
wiążących instrumentów prawnych na 
szczeblu międzynarodowym, chroniących 
prawa osób starszych; mając na uwadze, 
że taka międzynarodowa refleksja 
powinna być czynnie wspierana i 
promowana;

Or. en
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Poprawka 248
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że osoby starsze 
są ofiarami rosnącej liczby przestępstw i 
innych niepokojących działań 
prowadzonych na niekorzyść osób 
starszych takich jak oszustwa i nieuczciwe 
praktyki przedsiębiorców;

skreśla się

Or. pt

Poprawka 249
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że osoby starsze 
są ofiarami rosnącej liczby przestępstw i 
innych niepokojących działań 
prowadzonych na niekorzyść osób 
starszych takich jak oszustwa i nieuczciwe 
praktyki przedsiębiorców;

W. mając na uwadze, że osoby starsze 
są ofiarami szeregu przestępstw takich jak 
użycie przemocy, nadużycia i zaniedbania 
oraz innych niepokojących działań 
prowadzonych na niekorzyść osób 
starszych takich jak oszustwa i nieuczciwe 
praktyki przedsiębiorców, pozbawianie 
zdolności prawnej lub możliwości 
załatwiania własnych spraw; mając na 
uwadze, że zjawisko nadużyć wobec osób 
starszych, chociaż szeroko 
rozpowszechnione, nie jest w 
wystarczającym stopniu przedmiotem 
badań dotyczących jego występowania i 
sposobów zapobiegania mu;

Or. en

Poprawka 250
Miriam Lexmann
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Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że osoby starsze 
są ofiarami rosnącej liczby przestępstw i 
innych niepokojących działań 
prowadzonych na niekorzyść osób 
starszych takich jak oszustwa i nieuczciwe 
praktyki przedsiębiorców;

W. mając na uwadze, że osoby starsze 
są ofiarami szeregu przestępstw takich jak 
użycie przemocy, nadużycia i zaniedbania 
oraz innych niepokojących działań 
prowadzonych na niekorzyść osób 
starszych takich jak oszustwa i nieuczciwe 
praktyki przedsiębiorców oraz deprywacja; 
mając na uwadze, że szeroko 
rozpowszechnione zjawisko nadużyć 
wobec osób starszych nie jest w 
wystarczającym stopniu przedmiotem 
badań dotyczących jego występowania, 
przyczyn, a także strategii i dobrych 
praktyk w zakresie zapobiegania mu;

Or. en

Poprawka 251
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że osoby starsze 
są ofiarami rosnącej liczby przestępstw i 
innych niepokojących działań 
prowadzonych na niekorzyść osób 
starszych takich jak oszustwa i nieuczciwe 
praktyki przedsiębiorców;

W. mając na uwadze, że osoby starsze 
są ofiarami rosnącej liczby przestępstw i 
innych niepokojących działań 
prowadzonych na ich niekorzyść, takich 
jak oszustwa, nieuczciwe praktyki 
przedsiębiorców, brutalne napady i szereg 
czynów mających na celu wyrządzenie im 
krzywdy;

Or. fr

Poprawka 252
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
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Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw W

Projekt rezolucji Poprawka

W. mając na uwadze, że osoby starsze 
są ofiarami rosnącej liczby przestępstw i 
innych niepokojących działań 
prowadzonych na niekorzyść osób 
starszych takich jak oszustwa i nieuczciwe 
praktyki przedsiębiorców;

W. mając na uwadze brak danych 
dotyczących przemocy fizycznej i 
psychicznej w stosunku do osób starszych, 
ich zaniedbywania i nadużyć wobec nich, 
w tym oszustw i nieuczciwych praktyk 
przedsiębiorców;

Or. en

Poprawka 253
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw W a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Wa. mając na uwadze, że osób 
starszych nie uwzględnia wiele statystyk i 
badań, gdyż powszechnie nie gromadzi się 
danych dotyczących osób w wieku powyżej 
65 lat; mając na uwadze, że podejście to 
przestało być adekwatne ze względu na 
rosnący odsetek ludności w starszych 
grupach wiekowych;

Or. en

Poprawka 254
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw W a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Wa. mając na uwadze, że dyrektywa 
2000/78/WE ustanawia ogólne ramy 
równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy, lecz nie odnosi się do 
dyskryminacji w innych sferach życia 
społecznego, a także do dyskryminacji z 
wielu przyczyn jednocześnie;

Or. en

Poprawka 255
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw W a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Wa.  mając na uwadze inicjatywy 
pilotażowe m.in. EuROPEAN, MILCEA i 
WeDO w zakresie przeciwdziałania 
przestępczości wobec osób starszych 
sfinansowane przez UE;

Or. pl

Poprawka 256
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Śródtytuł 4

Projekt rezolucji Poprawka

Osoby starsze na rynku pracy Zatrudnienie i aktywne starzenie się

Or. en
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Poprawka 257
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Projekt rezolucji
Motyw W a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Wa. mając na uwadze, że w przemyśle i 
gospodarce często niechętnie oferuje się 
odpowiednie szkolenie starszym 
pracownikom;

Or. en

Poprawka 258
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw X

Projekt rezolucji Poprawka

X. mając na uwadze, że według 
badania Eurobarometru z 2012 roku 60 % 
Europejczyków było przeciwnych 
podnoszeniu wieku emerytalnego;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 259
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw X

Projekt rezolucji Poprawka

X. mając na uwadze, że według 
badania Eurobarometru z 2012 roku 60 % 
Europejczyków było przeciwnych 

X. mając na uwadze, że 56 % osób w 
UE obawia się niewystarczającego 
dochodu po osiągnięciu starszego 
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podnoszeniu wieku emerytalnego; wieku18a; mając na uwadze, że 
prawdopodobieństwo znalezienia pracy 
maleję z wiekiem, co świadczy o barierach 
strukturalnych, w tym dyskryminacji ze 
względu na wiek18b; mając na uwadze, że 
według badania Eurobarometru z 2012 
roku 60 % Europejczyków było 
przeciwnych podnoszeniu ustawowego 
wieku emerytalnego; mając na uwadze, że 
zależnie od ich potrzeb finansowych 
prawie połowa pracowników w wieku 
powyżej 50 lat preferowałaby mniej godzin 
pracy, natomiast znaczny odsetek osób 
będących na emeryturze wolałby 
pracować co najmniej kilka godzin w 
tygodniu18c; mając na uwadze, że, jak 
wynika z danych, poziom zadowolenia z 
życia jest wyższy wśród emerytów, którzy 
nadal pracują niż wśród emerytów w 
ogóle18d; mając na uwadze, że poczucie 
sensu życia zasadniczo maleje po 50. roku 
życia, lecz pozostaje znacznie silniejsze u 
osób kontynuujących aktywność 
zawodową po przejściu na emeryturę bądź 
zaangażowanych w opiekę nad dziećmi 
lub opiekę długoterminową18e;
_________________
18a Eurofound, Europejskie badanie 
jakości życia z 2016 r., s. 79.
18b Eurofound, Europejskie badanie 
jakości życia z 2016 r., s. 77.
18c Eurofound, Emerytura, kwiecień 2020 
r., 
https://www.eurofound.europa.eu/topic/re
tirement. 
18d Eurofound, Europejskie badanie 
jakości życia z 2016 r., s. 15.
18e Eurofound, Europejskie badanie 
jakości życia z 2016 r., s. 26. 

Or. en

Poprawka 260
Tatjana Ždanoka
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Projekt rezolucji
Motyw X

Projekt rezolucji Poprawka

X. mając na uwadze, że według 
badania Eurobarometru z 2012 roku 60 % 
Europejczyków było przeciwnych 
podnoszeniu wieku emerytalnego;

X. mając na uwadze, że w ostatnich 
latach wskaźniki zatrudnienia osób 
starszych znacznie się podnosiły; mając 
na uwadze, że nadal jedna na dwie osoby 
w wieku 55–64 lat nie jest zatrudniona, 
przy czym widoczna jest duża luka między 
mężczyznami a kobietami; mając na 
uwadze, że dłuższe zatrudnienie jest 
powiązane z polityką w miejscu pracy 
wspierającą zdolność do zatrudnienia i 
dłuższą aktywność zawodową; mając na 
uwadze, że wskaźniki rekrutacji osób 
starszych, które nie są zatrudnione, są 
skrajnie niskie, a osoby starsze są silnie 
zagrożone długoterminowym 
bezrobociem; mając na uwadze, że 
wskaźniki ubóstwa i wykluczenia 
społecznego dla osób wieku 55–64 są 
wyższe niż średnia unijna;

Or. en

Poprawka 261
Antonius Manders

Projekt rezolucji
Motyw X a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Xa. mając na uwadze, że bardzo ważna 
pozostaje walka z bezrobociem osób 
starszych w UE, np. przez promowanie 
dzielenia stanowiska pracy między 
młodymi i starszymi pracownikami, zaś 
wspieranie inicjatyw starszych 
wolontariuszy-ekspertów oraz wysokiej 
jakości usług publicznych i prywatnych 
również poprawia jakość ich życia i 
pomaga przeciwdziałać negatywnym 
efektom zmian demograficznych;
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Or. en

Poprawka 262
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw X a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Xa.  mając na uwadze że według 
badania Eurobarometru z 2012 roku 61% 
Europejczyków było zdania, że każdy 
powinien mieć możliwość kontynuowania 
pracy po osiągnięciu ustawowego wieku 
emerytalnego, a 53% jest przeciwnych 
obowiązkowemu przechodzeniu na 
emeryturę;

Or. pl

Poprawka 263
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw Y

Projekt rezolucji Poprawka

Y. mając na uwadze, że stworzenie 
kobietom i mężczyznom warunków do 
dłuższej aktywności zawodowej może 
zachęcić wiele starszych osób do 
pozostania na rynku pracy;

Y. mając na uwadze, że stworzenie 
wszystkim warunków do dłuższej 
aktywności zawodowej w odpowiednim 
środowisku fizycznym, przy niższych 
wymaganiach ilościowych i samodzielnie 
ustalanym czasie pracy, które to czynniki 
wskazano jako najważniejsze w 
europejskim badaniu warunków pracy, 
może zachęcić wiele starszych osób do 
pozostania na rynku pracy; mając na 
uwadze, że szczególnie należy dbać o 
potrzeby pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach wysoce wymagających pod 
względem fizycznym i psychologicznym, w 
szczególności gdy łączna liczba 
przepracowanych przez nich lat jest 
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wyższa od średniej; mając na uwadze, że 
w tym celu można promować zdrowie i 
profilaktykę w miejscu pracy oraz polityki 
wspierające godzenie życia zawodowego z 
prywatnym, dostęp do możliwości 
kształcenia i szkolenia oraz korzystanie z 
nich w miejscu pracy i poza nim, wymianę 
międzypokoleniową w miejscu pracy oraz 
możliwości stopniowego przechodzenia na 
emeryturę;

Or. en

Poprawka 264
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw Y

Projekt rezolucji Poprawka

Y. mając na uwadze, że stworzenie 
kobietom i mężczyznom warunków do 
dłuższej aktywności zawodowej może 
zachęcić wiele starszych osób do 
pozostania na rynku pracy;

Y. mając na uwadze, że stworzenie 
warunków do dłuższej aktywności 
zawodowej kobietom i mężczyznom, którzy 
są tym zainteresowani może umożliwić 
wielu starszym osobom pozostanie na 
rynku pracy; mając na uwadze, że można 
to osiągnąć przez promowanie zdrowia i 
profilaktyki w miejscu pracy oraz dostęp 
do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, 
polityki wspierające równowagę między 
życiem zawodowym a prywatnym lub 
dostęp do uczenia się przez całe życie;

Or. en

Poprawka 265
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw Y

Projekt rezolucji Poprawka

Y. mając na uwadze, że stworzenie Y. mając na uwadze, że stworzenie 
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kobietom i mężczyznom warunków do 
dłuższej aktywności zawodowej może 
zachęcić wiele starszych osób do 
pozostania na rynku pracy;

kobietom i mężczyznom warunków do 
korzystania z wysokiej jakości, aktywnej 
emerytury, a także zachęcanie do 
tworzenia takich warunków i ich 
budowanie może zachęcić wiele osób do 
tego, aby nie pozostawały bez końca na 
rynku pracy ze względów gospodarczych i 
społecznych;

Or. pt

Poprawka 266
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw Y

Projekt rezolucji Poprawka

Y. mając na uwadze, że stworzenie 
kobietom i mężczyznom warunków do 
dłuższej aktywności zawodowej może 
zachęcić wiele starszych osób do 
pozostania na rynku pracy;

Y. mając na uwadze, że odpowiednie 
warunki pracy i zatrudnienia, w tym 
poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz lepsza równowaga między życiem 
zawodowym a prywatnym, mogą zachęcić 
wiele starszych osób do pozostania na 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 267
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw Y

Projekt rezolucji Poprawka

Y. mając na uwadze, że stworzenie 
kobietom i mężczyznom warunków do 
dłuższej aktywności zawodowej może 
zachęcić wiele starszych osób do 
pozostania na rynku pracy;

Y. mając na uwadze, że stworzenie 
kobietom i mężczyznom warunków do 
dłuższej aktywności zawodowej może 
zachęcić wiele starszych osób do 
pozostania na rynku pracy, co przyniesie 
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korzyści systemowe i indywidualne;

Or. pl

Poprawka 268
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw Z

Projekt rezolucji Poprawka

Z. mając na uwadze, że zapewnienie 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w 
ciągu całej ich kariery zawodowej stanowi 
niezbędny warunek zrównoważonego życia 
zawodowego oraz aktywnego starzenia się 
w dobrym zdrowiu po przejściu na 
emeryturę;

Z. mając na uwadze, że zapewnienie 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w 
ciągu całej ich kariery zawodowej stanowi 
niezbędny warunek zrównoważonego życia 
zawodowego oraz aktywnego starzenia się 
w dobrym zdrowiu po przejściu na 
emeryturę; mając na uwadze, że zdrowie i 
efektywność starszych pracowników nie są 
zależne od ich wieku, lecz od wzajemnego 
oddziaływania szeregu czynników, takich 
jak indywidualny tryb życia i narażenie na 
zagrożenia w miejscu pracy19a; mając na 
uwadze, że wysokiej jakości zatrudnienie, 
a także bezpieczne i zdrowie miejsca pracy 
są ważne nie tylko dla dobrostanu 
pracowników, lecz także dla 
konkurencyjności przedsiębiorstw i 
stabilności systemów opieki społecznej;
_________________
19a Europejska Agencja Bezpieczeństwa i 
Zdrowia w Pracy, Starzenie się siły 
roboczej: wpływ na bezpieczeństwo i 
higienę pracy – Przegląd badań, 2016. 

Or. en

Poprawka 269
Tatjana Ždanoka
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Projekt rezolucji
Motyw Z

Projekt rezolucji Poprawka

Z. mając na uwadze, że zapewnienie 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w 
ciągu całej ich kariery zawodowej stanowi 
niezbędny warunek zrównoważonego życia 
zawodowego oraz aktywnego starzenia się 
w dobrym zdrowiu po przejściu na 
emeryturę;

Z. mając na uwadze, że zapewnienie 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w 
ciągu całej ich kariery zawodowej stanowi 
niezbędny warunek zrównoważonego życia 
zawodowego oraz aktywnego starzenia się 
w dobrym zdrowiu po przejściu na 
emeryturę; mając na uwadze, że wiąże się 
to nie tylko z ograniczeniem występowania 
ryzyka zawodowego, lecz także z 
promowaniem i wspieraniem zdrowych 
nawyków u pracowników i 
przeciwdziałaniem czynnikom ryzyka 
takim jak zagrożenia psychospołeczne i 
zaburzenia układu mięśniowo-
szkieletowego;

Or. en

Poprawka 270
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw Z

Projekt rezolucji Poprawka

Z. mając na uwadze, że zapewnienie 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w 
ciągu całej ich kariery zawodowej stanowi 
niezbędny warunek zrównoważonego życia 
zawodowego oraz aktywnego starzenia się 
w dobrym zdrowiu po przejściu na 
emeryturę;

Z. mając na uwadze, że zapewnienie 
stabilnego zatrudnienia, należytych i 
wyższych wynagrodzeń oraz zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników w ciągu 
całej ich kariery zawodowej stanowi 
niezbędny warunek zrównoważonego życia 
zawodowego oraz aktywnego starzenia się 
w dobrym zdrowiu po przejściu na 
emeryturę;

Or. pt

Poprawka 271
Miriam Lexmann
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Projekt rezolucji
Motyw Z

Projekt rezolucji Poprawka

Z. mając na uwadze, że zapewnienie 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w 
ciągu całej ich kariery zawodowej stanowi 
niezbędny warunek zrównoważonego życia 
zawodowego oraz aktywnego starzenia się 
w dobrym zdrowiu po przejściu na 
emeryturę;

Z. mając na uwadze, że zapewnienie 
zdrowia, bezpieczeństwa i równowagi 
między życiem zawodowym i prywatnym 
pracowników w ciągu całej ich kariery 
zawodowej stanowi niezbędny warunek 
zrównoważonego życia zawodowego oraz 
aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu 
po przejściu na emeryturę;

Or. en

Poprawka 272
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw Z

Projekt rezolucji Poprawka

Z. mając na uwadze, że zapewnienie 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w 
ciągu całej ich kariery zawodowej stanowi 
niezbędny warunek zrównoważonego życia 
zawodowego oraz aktywnego starzenia się 
w dobrym zdrowiu po przejściu na 
emeryturę;

Z. mając na uwadze, że zapewnienie 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w 
ciągu całej ich kariery zawodowej stanowi 
niezbędny warunek zrównoważonego życia 
zawodowego, aktywnego starzenia się w 
dobrym zdrowiu po przejściu na 
emeryturę;

Or. fr

Poprawka 273
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt rezolucji
Motyw Z a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Za. mając na uwadze, że wpływ zmian 
demograficznych na rynku pracy 
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unaocznił, jak ważne jest dalsze 
doskonalenie metod zarządzania 
przedsiębiorstwami i metod pracy, a także 
jak istotną rolę odgrywają rozwiązania 
cyfrowe, takie jak telepraca, w 
szczególności w kontekście pandemii 
COVID-19, gdyż oferują liczne możliwości 
poprawy warunków pracy dla 
pracowników, w tym dla pracowników w 
wieku zbliżonym do emerytalnego, oraz 
zapewniają bardziej integracyjne 
środowisko pracy, zwłaszcza do celów 
równowagi między życiem zawodowym i 
prywatnym oraz dla osób z 
niepełnosprawnościami;

Or. en

Poprawka 274
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw Z a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Za. mając na uwadze, że promowanie 
perspektywy obejmującej cały cykl życia, a 
także podnoszenie wśród pracowników 
świadomości tego, jak ważne są 
środowiska dostosowane do potrzeb osób 
starszych, ma podstawowe znaczenie dla 
aktywnego starzenia się; mając na 
uwadze, że w wielu regionach 
zasadniczym wyzwaniem pozostaje walka 
z bezrobociem wśród młodzieży i osób 
starszych; mając na uwadze, że Unia i 
państwa członkowskie muszą jeszcze 
wypracować właściwą reakcję na 
długotrwałe bezrobocie i ubóstwo 
pracujących;

Or. en
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Poprawka 275
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw Z a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Za. mając na uwadze potrzebę 
dostosowywania kwalifikacji starszych 
pracowników, którzy są szczególnie 
zagrożeni restrukturyzacją gospodarczą 
oraz prowadzenia polityki wspomagającej 
mobilność osób starszych na rynku pracy, 
zwłaszcza pod względem wznawiania 
pracy; 

Or. pl

Poprawka 276
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw Z b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Zb. mając na uwadze, że realizacja idei 
uczenia się przez całe życie wspomoże 
aktywne starzenie się poprzez rozwijanie i 
aktualizowanie umiejętności niezbędnych 
do pracy i pełnego udziału w życiu 
społeczeństwa; mając na uwadze rolę 
wolontariatu i mentoringu seniorów, które 
promują wkład, jaki osoby starsze mogą 
wnieść, umacniając tym samym 
solidarność międzypokoleniową;

Or. pl

Poprawka 277
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
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Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw Z b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Zb. mając na uwadze, że rezolucja 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego „Erasmus”: unijny 
program na rzecz kształcenia, szkolenia, 
młodzieży i sportu oraz uchylającego 
rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 
promuje m.in. wymianę 
międzypokoleniową między osobami 
młodszymi i starszymi;

Or. en

Poprawka 278
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw Z c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Zc. mając na uwadze, że regiony o 
wysokich wskaźnikach bezrobocia 
charakteryzują się wyższymi wskaźnikami 
starzenia się i malejącej liczby ludności; 

Or. pl

Poprawka 279
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Śródtytuł 5
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Projekt rezolucji Poprawka

Fundusze unijne i przestrzeń publiczna Walka z wyzwaniami demograficznymi 
przy wsparciu funduszy unijnych

Or. en

Poprawka 280
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw AA

Projekt rezolucji Poprawka

AA. mając na uwadze możliwość 
wsparcia strategii aktywnego starzenia się 
poprzez europejskie fundusze strukturalne i 
Fundusz Spójności;

AA. mając na uwadze, że wymiar 
demograficzny i strategie aktywnego 
starzenia się powinny znaleźć 
odzwierciedlenie we wszystkich 
dziedzinach polityki, w tym w procesie 
europejskiego semestru; mając na 
uwadze, że państwa członkowskie powinny 
w walce z wyzwaniami demograficznymi w 
pełni wykorzystać wszystkie dostępne 
instrumenty UE, zwłaszcza europejskie 
fundusze strukturalne, Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego i 
Fundusz Spójności;

Or. en

Poprawka 281
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw AA

Projekt rezolucji Poprawka

AA. mając na uwadze możliwość 
wsparcia strategii aktywnego starzenia się 

AA. mając na uwadze możliwość 
wsparcia programów, projektów i działań 
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poprzez europejskie fundusze strukturalne i 
Fundusz Spójności;

na rzecz aktywnego starzenia się poprzez 
europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne, w tym Fundusz Spójności i 
EFS+;

Or. pt

Poprawka 282
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw BB

Projekt rezolucji Poprawka

BB. mając na uwadze, że inicjatywy 
takie jak The Access City Award zachęcają 
do dostosowywania przestrzeni publicznej 
do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych;

BB. mając na uwadze, że inicjatywy 
takie jak The Access City Award zachęcają 
do dostosowywania przestrzeni publicznej 
do potrzeb osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się i mają pozytywny wpływ na 
samodzielność osób starszych mających 
trudności w tym zakresie; mając na 
uwadze, że fundusze unijne mają 
podstawowe znaczenie dla zapewnienia 
przestrzeni, infrastruktury i obiektów, w 
tym transportu publicznego, które są 
dostępne dla wszystkich osób i 
odpowiadają ich potrzebom;

Or. pt

Poprawka 283
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw BB

Projekt rezolucji Poprawka

BB. mając na uwadze, że inicjatywy 
takie jak The Access City Award zachęcają 
do dostosowywania przestrzeni publicznej 
do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych;

BB. mając na uwadze, że inicjatywy 
takie jak The Access City Award zachęcają 
do dostosowywania przestrzeni publicznej 
do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych; mając na uwadze, że 
dostosowanie przestrzeni publicznej będzie 



AM\1215098PL.docx 143/151 PE658.865v01-00

PL

nie tylko sprzyjać przeciwdziałaniu 
wykluczeniu społecznemu, ale także 
przyczyni się do wzrostu gospodarczego;

Or. pl

Poprawka 284
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw BB

Projekt rezolucji Poprawka

BB. mając na uwadze, że inicjatywy 
takie jak The Access City Award zachęcają 
do dostosowywania przestrzeni publicznej 
do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych;

BB. mając na uwadze, że inicjatywy 
takie jak The Access City Award zachęcają 
do dostosowywania przestrzeni publicznej 
do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych oraz wnoszą wkład w 
ich jakość życia, włączenie społeczne, a 
także równe korzystanie z praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 285
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Helmut Geuking

Projekt rezolucji
Motyw BB

Projekt rezolucji Poprawka

BB. mając na uwadze, że inicjatywy 
takie jak The Access City Award zachęcają 
do dostosowywania przestrzeni publicznej 
do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych;

BB. mając na uwadze, że inicjatywy 
takie jak The Access City Award zachęcają 
do dostosowywania przestrzeni publicznej 
do potrzeb osób starszych i osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się;

Or. en
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Poprawka 286
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw BB a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

BBa. mając na uwadze, że mobilność ma 
kluczowe znaczenie dla wspierania 
samodzielnego życia i autonomii; mając 
na uwadze, że zapewnienie w pełni 
dostępnego łańcucha transportu od drzwi 
do drzwi ma kluczowe znaczenie, a w 
osiągnięciu tego celu może pomóc 
instrument „Łącząc Europę”;

Or. en

Poprawka 287
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Motyw CC

Projekt rezolucji Poprawka

CC. mając na uwadze, że w wielu 
państwach członkowskich mieszkania 
zamieszkiwane przez osoby starsze są 
niedostosowane do ich potrzeb i 
możliwości ze względu na wysokie koszty 
utrzymania, samotne ich użytkowanie i 
bariery dostępności ruchowej;

CC. mając na uwadze, że odpowiednie 
zakwaterowanie jest podstawowym 
prawem człowieka, integralnie związanym 
z głównymi wartościami z dziedziny praw 
człowieka, takimi jak godność, równość, 
integracja, dobrobyt, bezpieczeństwo 
osobiste i uczestnictwo w życiu 
publicznym; mając na uwadze, że należy 
zagwarantować dostęp do bezpiecznego 
zakwaterowania na godnych i 
przystępnych finansowo warunkach; 
mając na uwadze, że w wielu państwach 
członkowskich mieszkania zamieszkiwane 
przez osoby starsze są niedostosowane do 
ich potrzeb i możliwości ze względu na 
wysokie koszty utrzymania, samotne ich 
użytkowanie i bariery dostępności 
ruchowej; mając na uwadze, że wiele osób 
starszych nie ma możliwości renowacji 
swoich mieszkań, jeśli nie są ich 
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właścicielami lub ze względu na wiek nie 
mają dostępu do pożyczek i kredytów 
hipotecznych;

Or. en

Poprawka 288
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Motyw CC

Projekt rezolucji Poprawka

CC. mając na uwadze, że w wielu 
państwach członkowskich mieszkania 
zamieszkiwane przez osoby starsze są 
niedostosowane do ich potrzeb i 
możliwości ze względu na wysokie koszty 
utrzymania, samotne ich użytkowanie i 
bariery dostępności ruchowej;

CC. mając na uwadze, że w wielu 
państwach członkowskich mieszkania 
zamieszkiwane przez osoby starsze są 
niedostosowane do ich potrzeb i 
możliwości ze względu na wysokie koszty 
utrzymania, samotne ich użytkowanie i 
bariery dostępności ruchowej; mając na 
uwadze, że mieszkanie powinno cechować 
bezpieczeństwo, wygoda i łatwość 
utrzymania, co ma szczególne znaczenie 
zwłaszcza w odniesieniu do użytkowników 
w podeszłym wieku;

Or. pl

Poprawka 289
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Motyw CC

Projekt rezolucji Poprawka

CC. mając na uwadze, że w wielu 
państwach członkowskich mieszkania 
zamieszkiwane przez osoby starsze są 
niedostosowane do ich potrzeb i 
możliwości ze względu na wysokie koszty 
utrzymania, samotne ich użytkowanie i 
bariery dostępności ruchowej;

CC. mając na uwadze, że w wielu 
państwach członkowskich mieszkania 
zamieszkiwane przez osoby starsze są 
niedostosowane do ich potrzeb i 
możliwości ze względu na wysokie koszty 
utrzymania, samotne ich użytkowanie lub 
w przypadku dużych instytucji 
działających w sposób sprzeczny z celem 
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deinstytucjonalizacji, ze względu na 
niewystarczającą jakość zakwaterowania, 
w tym jego niedostępność ruchową;

Or. en

Poprawka 290
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Motyw CC

Projekt rezolucji Poprawka

CC. mając na uwadze, że w wielu 
państwach członkowskich mieszkania 
zamieszkiwane przez osoby starsze są 
niedostosowane do ich potrzeb i 
możliwości ze względu na wysokie koszty 
utrzymania, samotne ich użytkowanie i 
bariery dostępności ruchowej;

CC. mając na uwadze, że w wielu 
państwach członkowskich mieszkania dla 
osób młodych, osób stanu wolnego, osób 
starszych, a także osób z 
niepełnosprawnościami, przewlekłymi 
chorobami i ograniczeniami 
funkcjonalnymi są często nieodpowiednie 
ze względu na problemy z dostępnością 
ruchową;

Or. en

Poprawka 291
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Śródtytuł 6

Projekt rezolucji Poprawka

Przeciwdziałanie dyskryminacji wobec 
osób starszych

Walka o docenienie osób starszych

Or. pt

Poprawka 292
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Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Śródtytuł 6

Projekt rezolucji Poprawka

Przeciwdziałanie dyskryminacji wobec 
osób starszych

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Or. en

Poprawka 293
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. podkreśla, że docenienie osób 
starszych i walka z dyskryminacją wobec 
nich są możliwe tylko przez politykę 
integracji społecznej, kulturalnej i 
gospodarczej, skupiającą się na 
zapewnieniu sprawiedliwych emerytur 
gwarantujących dobrą jakość życia; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
publicznych systemów zabezpieczenia 
społecznego mających charakter 
dystrybucyjny, bazujących na składkach i 
opartych na solidarności między 
pokoleniami, zapewniających każdemu, 
niezależnie od jego własnych składek (co 
jest szczególnie istotne np. w przypadku 
kobiet, które w okresie życia zawodowego 
były opiekunkami), godziwą jakość życia, 
wolnego od ubóstwa i wykluczenia 
społecznego;

Or. pt
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Poprawka 294
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeciwdziałania 
dyskryminacji osób starszych, zwłaszcza w 
obszarze zatrudnienia, oraz do 
kształtowania pozytywnego postrzegania 
starości w społeczeństwie;

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeciwdziałania 
dyskryminacji osób starszych, a w 
szczególności osób z 
niepełnosprawnościami lub osób 
należących do mniejszości etnicznych, 
rasowych, językowych, seksualnych lub 
innych, zwłaszcza w obszarze 
zatrudnienia, oraz do kształtowania 
pozytywnego postrzegania starości w 
społeczeństwie; wzywa Komisję do 
wykorzystania sprawozdania ze 
stosowania dyrektywy 2000/78/WE po 20 
latach w celu wzmocnienia ram walki z 
dyskryminacją ze względu na wiek w 
obszarach zatrudnienia i pracy; apeluje 
do Komisji i państw członkowskich, aby 
bezzwłocznie zajęły się pozostałymi 
przeszkodami dla porozumienia w sprawie 
dyrektywy horyzontalnej dotyczącej 
równego traktowania;

Or. en

Poprawka 295
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeciwdziałania 
dyskryminacji osób starszych, zwłaszcza w 
obszarze zatrudnienia, oraz do 
kształtowania pozytywnego postrzegania 
starości w społeczeństwie;

1. apeluje do Komisji o wsparcie 
badań umożliwiających zrozumienie 
niejednorodności tej grupy społecznej, 
obejmujących jej zróżnicowanie wiekowe i 
społeczne, ustawowy wiek emerytalny, 
lukę emerytalną między kobietami a 
mężczyznami, występowanie chorób i 
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czynników niesamodzielności, liczbę i stan 
osób starszych objętych opieką 
instytucjonalną oraz zdolności i cele sieci 
istniejących usług i obiektów wsparcia; 
rozumie, że przeprowadzenie takich badań 
nie tylko pomoże w walce ze stereotypami 
na temat starości, lecz także umożliwi 
ocenę potrzeb pod względem reakcji 
socjalnych, przy zwiększeniu wartości 
instrumentów na rzecz integracji, oraz 
inwestycji w powszechne usługi publiczne;

Or. pt

Poprawka 296
Antonius Manders

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeciwdziałania 
dyskryminacji osób starszych, zwłaszcza w 
obszarze zatrudnienia, oraz do 
kształtowania pozytywnego postrzegania 
starości w społeczeństwie;

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeciwdziałania 
dyskryminacji osób starszych, do 
stymulowania rozwoju środowisk 
dostosowanych do potrzeb osób starszych 
w Europie, zwłaszcza w obszarze 
zatrudnienia, oraz do kształtowania 
pozytywnego postrzegania starości w 
społeczeństwie, wspierania wymiany 
dobrych praktyk na wszystkich szczeblach 
zarządzania oraz wzmocnienia wsparcia 
udzielanego srebrnej gospodarce w 
Europie;

Or. en

Poprawka 297
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
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Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeciwdziałania 
dyskryminacji osób starszych, zwłaszcza w 
obszarze zatrudnienia, oraz do 
kształtowania pozytywnego postrzegania 
starości w społeczeństwie;

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zintensyfikowania 
wysiłków na rzecz przeciwdziałania 
dyskryminacji ze względu na wiek i 
dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie, zwłaszcza w obszarze 
zatrudnienia i w zakresie produktów i 
usług finansowych, opieki zdrowotnej, 
kształcenia i szkolenia, a także 
wypoczynku, oraz do kształtowania 
pozytywnego postrzegania starości w 
społeczeństwie;

Or. en

Poprawka 298
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeciwdziałania 
dyskryminacji osób starszych, zwłaszcza w 
obszarze zatrudnienia, oraz do 
kształtowania pozytywnego postrzegania 
starości w społeczeństwie;

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeciwdziałania 
dyskryminacji osób starszych, zwłaszcza w 
obszarze zatrudnienia, oraz do 
kształtowania pozytywnego postrzegania 
starości w społeczeństwie, przy stałym 
uwzględnieniu potrzeby traktowania osób 
starszych w pozytywny sposób;

Or. hu

Poprawka 299
Romana Tomc

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeciwdziałania 
dyskryminacji osób starszych, zwłaszcza w 
obszarze zatrudnienia, oraz do 
kształtowania pozytywnego postrzegania 
starości w społeczeństwie;

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeciwdziałania 
dyskryminacji osób starszych, zwłaszcza w 
obszarze zatrudnienia, oraz, przez 
odpowiednie programy i przez 
ustanawianie centrów 
międzypokoleniowych, do kształtowania 
pozytywnego postrzegania starości w 
społeczeństwie;

Or. sl

Poprawka 300
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeciwdziałania 
dyskryminacji osób starszych, zwłaszcza w 
obszarze zatrudnienia, oraz do 
kształtowania pozytywnego postrzegania 
starości w społeczeństwie;

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeciwdziałania 
dyskryminacji osób starszych, zwłaszcza w 
obszarze zatrudnienia, dostępu do usług i 
zakwaterowania sprzyjającego autonomii, 
oraz do kształtowania pozytywnego 
postrzegania starości w społeczeństwie;

Or. en


