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Poprawka 301
Anne Sander

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 przez 
zagwarantowanie włączenia społecznego 
osób starszych;

Or. fr

Poprawka 302
Sara Skyttedal

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 i sprzeciwiania 
się przedstawianiu osób starszych jako 
obciążenia;

Or. sv

Poprawka 303
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

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, szczególnie 
kobiet, zwłaszcza w obszarze zatrudnienia, 
oraz do kształtowania pozytywnego 
postrzegania starości w społeczeństwie;

Or. en

Poprawka 304
Dominique Bilde, France Jamet

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 państwa członkowskie do 
przeciwdziałania dyskryminacji osób 
starszych, zwłaszcza w obszarze 
zatrudnienia, oraz do kształtowania 
pozytywnego postrzegania starości w 
społeczeństwie;

Or. fr

Poprawka 305
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przyjmuje z zadowoleniem wniosek 
Komisji dotyczący dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym pracowników i opiekunów 
oraz podkreśla w tym kontekście 
znaczenie indywidualnego prawa do 
urlopu i elastycznych warunków pracy, 
które pomagają pracownikom w 
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organizowaniu ich życia prywatnego i 
zawodowego; uważa, że z myślą o 
przyszłym rozwoju należy dążyć do 
stopniowego wydłużania urlopu 
opiekuńczego1a, i apeluje o rozszerzenie 
praw na osoby, które muszą wziąć urlop, 
aby opiekować się osobami 
niesamodzielnymi innymi niż dzieci;
_________________
1a. Zgodnie z apelem zawartym w rezolucji 
ustawodawczej z dnia 20 października 
2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmieniającej dyrektywę Rady 
92/85/EWG w sprawie wprowadzenia 
środków służących wspieraniu poprawy w 
miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia 
pracownic w ciąży, pracownic, które 
niedawno rodziły, i pracownic karmiących 
piersią, Dz.U. 70 E z 8.3.2012, s. 162, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.201
2.070.01.0162.01.ENG&toc=OJ:C:2012:0
70E:TOC

Or. en

Poprawka 306
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
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla znaczenie odpowiednich, 
wiarygodnych i porównywalnych danych 
jako podstawy polityki i środków 
mających na celu sprostanie wyzwaniom 
demograficznym; wzywa Komisję do 
przeglądu ram statystycznych UE przez 
podniesienie górnej granicy wieku dla 
gromadzenia danych, włączenie osób 
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przebywających w instytucjach i 
dostarczenie danych zdezagregowanych 
według kryterium płci i wieku, przy 
pełnym poszanowaniu prawa do 
prywatności i standardów w zakresie praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 307
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że wiele osób starszych w UE ma 
nadal niewystarczający dostęp do ochrony 
socjalnej; wyraża głębokie ubolewanie, że 
minimalna wysokość emerytur i 
niewystarczający dostęp do opieki bądź 
jego brak zmuszają ogromną liczbę osób 
starszych do życia w ubóstwie i 
wykluczeniu społecznym; uważa, że we 
wszystkich państwach członkowskich 
należy podnieść minimalne wysokości 
emerytur powyżej relatywnej granicy 
ubóstwa;

Or. en

Poprawka 308
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wyraża ubolewanie z powodu 
istniejącej luki emerytalnej między 
kobietami a mężczyznami i zwraca się do 
Komisji i państw członkowskich o 
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zaproponowanie konkretnych środków 
mających na celu rozwiązanie tego 
problemu, w tym przez zwalczanie luki 
płacowej między kobietami a mężczyznami 
i zwiększenie wskaźnika zatrudnienia 
kobiet poprzez środki na rzecz równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz walkę z niepewnymi formami 
zatrudnienia i pracą nieformalną, a także 
zapewnienie minimalnego dochodu dla 
wszystkich; 

Or. en

Poprawka 309
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. podkreśla, że wydłużenie 
ustawowego wieku emerytalnego nie jest 
odpowiednim narzędziem służącym do 
wyjścia z obecnego kryzysu gospodarczego 
i społecznego, ponieważ mogłoby 
skutkować dalszym pogorszeniem się 
sytuacji w zakresie praw podstawowych 
starszych pracowników;

Or. en

Poprawka 310
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. wzywa Komisję, aby przy ocenie 
stosowania dyrektywy 2004/113/WE 
wprowadzającej w życie zasadę równego 
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traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie 
dostępu do towarów i usług oraz 
dostarczania towarów i usług uwzględniła 
przypadki dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 311
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. przypomina, że wyższy 
współczynnik urodzeń wymaga lepszych 
możliwości zatrudnienia, stabilnego 
zatrudnienia i warunków 
mieszkaniowych, godnych warunków 
pracy i życia, elastycznych warunków 
pracy, hojnego wsparcia rodziny i 
płatnego urlopu rodzicielskiego dla 
obojga rodziców, wysokiej jakości opieki 
nad dziećmi od wczesnych lat życia oraz 
równego podziału bezpłatnej opieki i 
obowiązków domowych między mężczyzn i 
kobiety; podkreśla, że w świetle zmian 
demograficznych i prognozowanego 
wydłużania się średniego trwania życia 
kluczowe znaczenie ma zapewnienie 
zwiększonego pełnego uczestnictwa kobiet 
w rynku pracy bez przerw w pracy 
zawodowej, w karierze lub bez 
przenoszenia się do pracy w niepełnym 
wymiarze czasu pracy i pracy 
tymczasowej, ponieważ będzie to miało 
wpływ na zmniejszenie ryzyka ubóstwa 
wśród kobiet w starszym wieku; w związku 
z tym apeluje do państw członkowskich, 
aby szybko i w pełni transponowały i 
wdrożyły dyrektywę w sprawie równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym, i 
zachęca je do wykraczania poza 
minimalne normy określone w tej 
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dyrektywie;

Or. en

Poprawka 312
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1d. wyraża ubolewanie z powodu 
różnicy w poziomie emerytur kobiet i 
mężczyzn, i zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o przedstawienie 
konkretnych środków w celu rozwiązania 
tego problemu, w tym poprzez zwalczanie 
różnic w poziomie płac kobiet i mężczyzn i 
zwiększenie wskaźnika zatrudnienia 
kobiet za pomocą środków 
zapewniających równowagę między 
życiem zawodowym a prywatnym, 
zwalczanie niepewnej i nieformalnej 
pracy oraz zapewnienie minimalnego 
dochodu dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 313
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1e. zauważa, że przewiduje się spadek 
liczby ludności w wieku produkcyjnym, co 
może prowadzić do zwiększonej presji na 
budżety publiczne; podkreśla, że 
zapobieżenie takiej sytuacji wymaga 
zwiększenia wskaźnika zatrudnienia 
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kobiet; wyraża ubolewanie z powodu 
niskiego wskaźnika zatrudnienia kobiet 
urodzonych poza UE i domaga się 
podjęcia konkretnych działań w celu 
zapewnienia zatrudnienia większej liczbie 
kobiet z różnych środowisk;

Or. en

Poprawka 314
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1f. podkreśla, że inwestycje w usługi 
opiekuńcze są niezbędne, ponieważ nie 
tylko zwiększą wskaźniki zatrudnienia 
kobiet, zapewniając nieformalnym 
opiekunom możliwości pracy w 
gospodarce formalnej i promując 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym kobiet, lecz także poprawią 
warunki życia osób starszych przez 
inwestycje w placówki opieki 
długoterminowej, środki mające na celu 
poprawę zdrowia psychicznego i walkę z 
izolacją oraz środki służące zapobieganiu 
i zwalczaniu przemocy wobec starszych 
kobiet, a także inwestowanie w zdrowie i 
edukację ludzi, aby zapewnić ich 
aktywność i dobre zdrowie wraz z 
wiekiem; wzywa Komisję do 
przedstawienia ładu opiekuńczego (Care 
Deal) dla Europy i europejskiego 
programu dla opiekunów, by przejść na 
gospodarkę opiekuńczą, która pociąga za 
sobą odpowiednie inwestycje i 
prawodawstwo na szczeblu UE, a także 
przyjęcie kompleksowego podejścia do 
wszystkich potrzeb i usług w zakresie 
opieki, ustanowienie minimalnych norm i 
wytycznych jakościowych dotyczących 
opieki przez całe życie, w tym dla dzieci, 
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osób starszych i osób o długoterminowych 
potrzebach, w celu określenia i uznania 
różnych rodzajów nieformalnej opieki w 
Europie oraz zagwarantowanie m.in. 
wsparcia finansowego dla opiekunów, 
odpowiednich okresów urlopu i 
przystępnych cenowo usług; wzywa 
Komisję i Radę do zebrania danych 
segregowanych ze względu na płeć według 
rodzaju świadczonej opieki i do 
wprowadzenia celów dotyczących opieki 
nad osobami starszymi i osobami na 
utrzymaniu, podobnych do celów 
barcelońskich dotyczących opieki nad 
dziećmi;

Or. en

Poprawka 315
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 1 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1g. podkreśla, że transformacja 
ekologiczna i cyfrowa musi być 
sprawiedliwa i nie może pozostawiać 
nikogo w tyle; apeluje w szczególności o 
inwestowanie w umiejętności i edukację w 
celu zlikwidowania przepaści cyfrowej 
między kobietami a mężczyznami;

Or. en

Poprawka 316
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 1 h (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1h. wyraża zaniepokojenie 
przepływami migracyjnymi młodych 
Europejczyków do państw trzecich oraz z 
obszarów wiejskich na obszary miejskie; 
podkreśla, że aby rozwiązać kwestię tych 
wzorców migracji i zapobiec 
towarzyszącemu im spadkowi liczby 
ludności w wieku produkcyjnym, trzeba 
zapewnić młodym ludziom możliwości w 
miejscu ich zamieszkania; zauważa, że 
jeśli ta sytuacja nie zostanie odpowiednio 
rozwiązana, jakikolwiek potencjalny 
wzrost liczby urodzeń doprowadzi po 
prostu do dalszej migracji;

Or. en

Poprawka 317
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 1 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1i. podkreśla, że aby zapewnić więcej 
możliwości kobietom na obszarach 
wiejskich, trzeba utrzymać istniejący 
podprogram poświęcony temu celowi w 
kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych (WRF); zwraca się w 
szczególności o udzielenie wsparcia 
kobietom-rolnikom przez środki 
promujące dostęp do ziemi, wsparcie na 
rozpoczęcie działalności i ubezpieczenie 
społeczne;

Or. en

Poprawka 318
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1j. domaga się zwiększenia inwestycji 
w usługi na obszarach wiejskich, by 
przyciągnąć młodsze kobiety i poprawić 
dobrostan starszych osób mieszkających 
na tych obszarach, w szczególności 
starszych kobiet;

Or. en

Poprawka 319
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 1 k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1k. zwraca uwagę, że kryzys 
spowodowany pandemią COVID-19 
uwypuklił istniejące nierówności i 
niedociągnięcia w zakresie równości płci i 
przysługujących kobietom praw 
człowieka, także w odniesieniu do 
starszych kobiet; podkreśla, że starsze 
kobiety często stanowią większość 
mieszkańców placówek opieki 
długoterminowej, które w wielu krajach 
stały się ogniskami wirusa z powodu 
braku wystarczających środków mogących 
zagwarantować im bezpieczeństwo i 
ochronę; wzywa państwa członkowskie do 
przeanalizowania kwestii zapewnienia 
opieki dla osób starszych w różnych 
środowiskach, a także do 
zagwarantowania dobrostanu starszych 
kobiet, w tym dostępu do usług opieki i 
ochrony zdrowia oraz niezależności 
ekonomicznej;

Or. en
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Poprawka 320
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 1 l (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1l. podkreśla, że wzrost oczekiwanej 
długości życia w chwili urodzenia 
zwiększa presję na usługi opieki 
długoterminowej, które zostały 
zaprojektowane w innym kontekście 
demograficznym i które obecnie muszą 
reagować na potrzeby zdrowotne i 
opiekuńcze starszego społeczeństwa; 
apeluje w związku z tym o zwiększenie 
środków przeznaczonych na ten cel, aby 
sprostać wynikającemu z tych potrzeb 
zwiększonemu zapotrzebowaniu;

Or. en

Poprawka 321
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 1 m (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1m. zwraca się do Komisji o 
uwzględnienie propozycji Parlamentu w 
przyszłej zielonej księdze w sprawie 
starzenia się i w długoterminowej wizji dla 
obszarów wiejskich;

Or. en

Poprawka 322
Tatjana Ždanoka
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i Radę do 
ustanowienia roku godnego starzenia się, 
w celu wzmacniania więzi 
międzypokoleniowych i przeciwdziałania 
samotności w starości; podkreśla znaczenie 
tej inicjatywy nie tylko w kontekście zmian 
demograficznych, ale także pandemii 
koronawirusa, który najmocniej dotknął 
osoby starsze;

2. podkreśla, że transformacja 
ekologiczna, cyfrowa i w zakresie opieki 
musi być sprawiedliwa i nie może 
pozostawiać nikogo w tyle; wzywa 
Komisję i Radę do szybkiego wdrożenia 
konkluzji Rady pt. „Osoby starsze w erze 
cyfryzacji: prawa człowieka, uczestnictwo 
i dobrostan”, w tym do utworzenia 
„platformy dotyczącej uczestnictwa i 
wolontariatu po zakończeniu aktywności 
zawodowej”, wspierania wymiany 
międzypokoleniowej, w tym rozdziału 
poświęconego prawom osób starszych w 
przygotowywanej Zielonej księdze na 
temat starzenia się społeczeństwa oraz 
rozdziału poświęconego autonomii i 
niezależności osób starszych w 
przygotowywanym Planie działania w 
zakresie wdrażania Europejskiego filaru 
praw socjalnych, w celu wzmacniania 
więzi międzypokoleniowych i 
przeciwdziałania samotności w starości; 
podkreśla znaczenie tej inicjatywy nie 
tylko w kontekście zmian 
demograficznych, ale także pandemii 
koronawirusa, który szczególnie mocno 
dotknął osoby starsze;

Or. en

Poprawka 323
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
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka
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2. wzywa Komisję i Radę do 
ustanowienia roku godnego starzenia się, 
w celu wzmacniania więzi 
międzypokoleniowych i przeciwdziałania 
samotności w starości; podkreśla znaczenie 
tej inicjatywy nie tylko w kontekście zmian 
demograficznych, ale także pandemii 
koronawirusa, który najmocniej dotknął 
osoby starsze;

2. wzywa Komisję i Radę do 
ustanowienia roku solidarności 
międzypokoleniowej i spójności 
społecznej, który uzupełni cele i ducha 
Europejskiego Dnia Solidarności 
Międzypokoleniowej i Europejskiego 
Roku Aktywności Osób Starszych i 
Solidarności Międzypokoleniowej 2012 
będzie się na nich opierał, w celu 
wzmacniania więzi międzypokoleniowych 
i przeciwdziałania samotności i 
wykluczeniu społecznemu; podkreśla 
znaczenie tej inicjatywy nie tylko w 
kontekście zmian demograficznych, ale 
także pandemii koronawirusa, który 
szczególnie dotknął grupy szczególnie 
wrażliwe, w tym osoby starsze;

Or. en

Poprawka 324
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i Radę do 
ustanowienia roku godnego starzenia się, w 
celu wzmacniania więzi 
międzypokoleniowych i przeciwdziałania 
samotności w starości; podkreśla znaczenie 
tej inicjatywy nie tylko w kontekście zmian 
demograficznych, ale także pandemii 
koronawirusa, który najmocniej dotknął 
osoby starsze;

2. wzywa Komisję i Radę do 
ustanowienia roku godnego starzenia się, 
aby podnieść świadomość problemów, z 
jakimi borykają się osoby starsze, oraz 
strategii ich łagodzenia, a także w celu 
wzmacniania więzi międzypokoleniowych 
i przeciwdziałania samotności w starości; 
podkreśla znaczenie tej inicjatywy nie 
tylko w kontekście zmian 
demograficznych, ale także pandemii 
koronawirusa, który najmocniej dotknął 
osoby starsze;

Or. en

Poprawka 325
Sandra Pereira
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i Radę do 
ustanowienia roku godnego starzenia się, w 
celu wzmacniania więzi 
międzypokoleniowych i przeciwdziałania 
samotności w starości; podkreśla 
znaczenie tej inicjatywy nie tylko w 
kontekście zmian demograficznych, ale 
także pandemii koronawirusa, która 
najmocniej uderza w osoby starsze;

2. wzywa Komisję i Radę do 
ustanowienia roku starzenia się z 
zachowaniem praw, aby pogłębić w 
każdym państwie członkowskim wiedzę na 
temat sytuacji tej grupy społecznej, 
poprawić zrozumienie długowieczności 
przez społeczeństwo, co powinno w 
znacznym stopniu przyczynić się do 
wyeliminowania stereotypów i uprzedzeń, 
zniwelowania podziałów i wspierania 
solidarności międzypokoleniowej przez 
budowanie społeczeństwa dla wszystkich 
grup wiekowych;

Or. pt

Poprawka 326
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Helmut Geuking

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i Radę do 
ustanowienia roku godnego starzenia się, w 
celu wzmacniania więzi 
międzypokoleniowych i przeciwdziałania 
samotności w starości; podkreśla znaczenie 
tej inicjatywy nie tylko w kontekście zmian 
demograficznych, ale także pandemii 
koronawirusa, który najmocniej dotknął 
osoby starsze;

2. wzywa Komisję i Radę do 
ustanowienia roku godnego starzenia się, w 
celu wzmacniania więzi 
międzypokoleniowych, przeciwdziałania 
samotności w starości i zajęcia się 
kwestiami zdrowia seksualnego; podkreśla 
znaczenie tej inicjatywy nie tylko w 
kontekście zmian demograficznych, ale 
także pandemii koronawirusa, który 
najmocniej dotknął osoby starsze;

Or. en

Poprawka 327
Tomáš Zdechovský
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i Radę do 
ustanowienia roku godnego starzenia się, w 
celu wzmacniania więzi 
międzypokoleniowych i przeciwdziałania 
samotności w starości; podkreśla znaczenie 
tej inicjatywy nie tylko w kontekście zmian 
demograficznych, ale także pandemii 
koronawirusa, który najmocniej dotknął 
osoby starsze;

2. wzywa Komisję i Radę do 
ustanowienia roku godnego starzenia się, w 
celu wzmacniania więzi 
międzypokoleniowych i przeciwdziałania 
samotności w starości; podkreśla znaczenie 
tej inicjatywy nie tylko w kontekście zmian 
demograficznych, ale także pandemii 
koronawirusa, który najmocniej dotknął 
osoby starsze i ich opiekunów;

Or. en

Poprawka 328
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję i Radę do 
ustanowienia roku godnego starzenia się, 
w celu wzmacniania więzi 
międzypokoleniowych i przeciwdziałania 
samotności w starości; podkreśla znaczenie 
tej inicjatywy nie tylko w kontekście zmian 
demograficznych, ale także pandemii 
koronawirusa, który najmocniej dotknął 
osoby starsze;

2. wzywa państwa członkowskie do 
działań na rzecz zapewnienia godnego 
starzenia się, wzmacniania więzi 
międzypokoleniowych i przeciwdziałania 
samotności w starości; podkreśla znaczenie 
takiej inicjatywy nie tylko w kontekście 
zmian demograficznych, ale także 
pandemii koronawirusa, który najmocniej 
dotknął osoby starsze;

Or. sv

Poprawka 329
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. postrzega przyjęcie podejścia 
zorientowanego na cały cykl życia, 
uwzględniające wzajemne powiązania 
między starzeniem się i kwestiami płci, 
jako krok naprzód w polityce dotyczącej 
starzenia się; uważa również, że podejście 
do wieku i płci, w którym włączanie wieku 
i aspektu płci do głównego nurtu polityki 
staje się niezbędną metodą i instrumentem 
tworzenia polityki we wszystkich 
odnośnych dziedzinach (gospodarczej, 
społecznej, zatrudnienia, zdrowia 
publicznego, bezpieczeństwa żywności, 
praw konsumenta, agendy cyfrowej, 
rozwoju obszarów miejskich i wiejskich 
itp.), jest krokiem naprzód, jeśli chodzi o 
umacnianie włączenia społecznego i 
spójności społecznej; zwraca uwagę, że 
wiek i jakość opieki to kwestia równości 
płci;

Or. en

Poprawka 330
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby pracowały ze 
wskaźnikami równości płci we wszystkich 
obszarach polityki i na wszystkich 
szczeblach sprawowania rządów, 
opierając się na pracach Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
(EIGE), i zachęca do rozpoczęcia ocen 
wpływu polityki państw członkowskich w 
aspekcie płci, zwłaszcza w przypadku 
propozycji reform w zakresie zatrudnienia 
i emerytur; podkreśla, że dostarczane 
przez Eurostat dane powinny uwzględniać 



PE658.923v01-00 20/141 AM\1215438PL.docx

PL

kwestię ukierunkowania polityki na 
uwzględnianie aspektu płci;

Or. en

Poprawka 331
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. przypomina, że różnica w poziomie 
emerytur kobiet i mężczyzn będąca 
rezultatem różnicy w poziomie płac kobiet 
i mężczyzn wynosi 37 % i wynika z 
nierówności nagromadzonych w trakcie 
całego życia zawodowego kobiet oraz z 
okresów nieobecności kobiet na rynku 
pracy, które są narzucane kobietom w 
wyniku różnorodnych form nierówności i 
dyskryminacji; podkreśla potrzebę pilnego 
zajęcia się tymi nierównościami w świetle 
zmian demograficznych, zważywszy że ich 
skutki będą dotkliwie odczuwane przez 
starsze kobiety jeszcze przez długi czas;

Or. en

Poprawka 332
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2d. zwraca uwagę, że aby zaradzić 
niższemu współczynnikowi aktywności 
zawodowej kobiet, państwa muszą w pełni 
wdrożyć cele barcelońskie w zakresie 
opieki i wykroczyć poza nie, zapewniając 
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zaspokojenie potrzeb w zakresie opieki 
przez inwestycje w uniwersalne, 
ukierunkowane na człowieka, wysokiej 
jakości i dostępne usługi opiekuńcze;

Or. en

Poprawka 333
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do przygotowania 
strategii działania na rzecz osób starszych 
z uwzględnieniem zróżnicowania i 
złożoności sytuacji osób starszych;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do aktywnego udziału w 
międzynarodowych wysiłkach na rzecz 
promowania i ochrony praw osób 
starszych oraz aktywnego starzenia się w 
dobrym zdrowiu, w tym Otwartej Grupy 
Roboczej ONZ ds. Starzenia Się oraz w 
wysiłkach EKG ONZ na rzecz wypełnienia 
zobowiązań Madryckiego planu działania 
w kwestii starzenia się społeczeństw i jego 
regionalnego planu wdrożeniowego dla 
Europy, zgodnie z deklaracją 
ministerialną z Lizbony z 2017 r .; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie, by 
podczas realizacji celów zrównoważonego 
rozwoju poświęciły pełną uwagę osobom 
starszym, chociaż wiele celów nie jest 
wyraźnie ukierunkowanych na takie 
osoby;

Or. en

Poprawka 334
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka
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3. wzywa Komisję do przygotowania 
strategii działania na rzecz osób starszych 
z uwzględnieniem zróżnicowania i 
złożoności sytuacji osób starszych;

3. wzywa Komisję do przygotowania 
europejskiego planu działania w zakresie 
starzenia się, będącego możliwym 
rezultatem Zielonej księgi na temat 
starzenia się społeczeństwa, z 
uwzględnieniem zróżnicowania i 
złożoności sytuacji osób starszych, zasad 
równości płci, niedyskryminacji i 
solidarności międzypokoleniowej;

Or. en

Poprawka 335
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
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do przygotowania 
strategii działania na rzecz osób starszych 
z uwzględnieniem zróżnicowania i 
złożoności sytuacji osób starszych;

3. wzywa Komisję do przygotowania 
europejskiego planu działania na rzecz 
zmian demograficznych i solidarności 
międzypokoleniowej oraz ram koordynacji 
polityk dotyczących wyzwań 
demograficznych, z uwzględnieniem 
zróżnicowania i złożoności sytuacji osób 
starszych w poszczególnych grupach 
wiekowych oraz ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na kwestię 
dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie;

Or. en

Poprawka 336
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do przygotowania 
strategii działania na rzecz osób starszych z 
uwzględnieniem zróżnicowania i 
złożoności sytuacji osób starszych;

3. wzywa Komisję do przygotowania 
strategii działania na rzecz osób starszych z 
uwzględnieniem zróżnicowania i 
złożoności sytuacji osób starszych; 
stwierdza, że strategia taka powinna 
sprzyjać włączeniu społecznemu i 
umożliwiać godne, aktywne starzenie się 
w dobrym zdrowiu oraz powinna być 
rozwijana z udziałem samych osób 
starszych;

Or. en

Poprawka 337
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do przygotowania 
strategii działania na rzecz osób starszych z 
uwzględnieniem zróżnicowania i 
złożoności sytuacji osób starszych;

3. wzywa Komisję do przygotowania 
strategii działania na rzecz osób starszych z 
uwzględnieniem zróżnicowania i 
złożoności sytuacji osób starszych oraz 
zgodnie z Dekadą starzenia się w dobrym 
zdrowiu Światowej Organizacji Zdrowia;

Or. en

Poprawka 338
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do przygotowania 
strategii działania na rzecz osób starszych z 
uwzględnieniem zróżnicowania i 
złożoności sytuacji osób starszych;

3. wzywa Komisję do przygotowania 
strategii działania na rzecz osób starszych z 
uwzględnieniem zróżnicowania i 
złożoności sytuacji osób starszych, a także 
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różnic w poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 339
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do przygotowania 
strategii działania na rzecz osób starszych z 
uwzględnieniem zróżnicowania i 
złożoności sytuacji osób starszych;

3. wzywa Komisję do przygotowania 
strategii działania na rzecz osób starszych 
odzwierciedlającej ocenę badań 
przeprowadzonych na szczeblu państw 
członkowskich;

Or. pt

Poprawka 340
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do przygotowania 
strategii działania na rzecz osób starszych z 
uwzględnieniem zróżnicowania i 
złożoności sytuacji osób starszych;

3. wzywa państwa członkowskie do 
przygotowania strategii działania na rzecz 
osób starszych z uwzględnieniem 
zróżnicowania i złożoności sytuacji osób 
starszych;

Or. fr

Poprawka 341
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
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. ponawia swój apel do państw 
członkowskich o niezwłoczne przyjęcie 
dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia 
w życie zasady równego traktowania osób 
bez względu na religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, COM(2008)0426 final z dnia 2 
lipca 2008 r., która ma zasadnicze 
znaczenie dla zwalczania dyskryminacji z 
jakichkolwiek względów, we wszystkich 
sferach życia społecznego oraz dla 
zwalczania dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie;

Or. en

Poprawka 342
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że pandemia COVID-19 
dowiodła, że potrzebny jest unijny model 
promujący i chroniący godność i 
podstawowe prawa osób starszych; wzywa 
Komisję do opracowania i przyjęcia 
Europejskiej karty praw osób w podeszłym 
wieku na podstawie art. 25 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 343
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
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Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa do jak najszybszego 
przyjęcia dyrektywy w sprawie 
przeciwdziałania dyskryminacji i 
podkreśla potrzebę uznania dyskryminacji 
z wielu przyczyn jednocześnie, z jaką 
starsze kobiety często spotykają się w 
społeczeństwach, w których są 
dyskryminowane ze względu na wiek, płeć, 
stan zdrowia i niepełnosprawność;

Or. en

Poprawka 344
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do utworzenia ram 
politycznych ułatwiających pracę po 60. 
roku życia chętnym osobom, zwłaszcza 
kobietom, co zwiększyłoby ich dochody 
osiągane w ciągu całego życia;

Or. en

Poprawka 345
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do promowania i wspierania 
rynku pracy sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz społeczeństw 
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umożliwiających równy udział i 
korzystających z umiejętności i talentów 
wszystkich osób;

Or. en

Poprawka 346
Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Maria Walsh, Franc Bogovič, Anne Sander, Cindy 
Franssen

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przeglądu statystyk 
dotyczących grup wiekowych w celu 
zebrania większej ilości danych na temat 
warunków życia osób starszych w 
społeczeństwie;

Or. en

Poprawka 347
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla, jak ważne jest, aby 
zwracać się do Eurostatu i Europejskiego 
Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
o zbieranie kompleksowych danych 
dotyczących przydziału czasu na opiekę w 
rozbiciu na płeć, w postaci 
zharmonizowanych europejskich badań 
budżetu czasu (HETUS) dotyczących na 
przykład pielęgniarstwa, pracy domowej i 
wypoczynku, w celu prowadzenia 
regularnych ocen;
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Or. en

Poprawka 348
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
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla potrzebę lepszego 
badania i zapobiegania przemocy wobec 
osób starszych;

Or. en

Poprawka 349
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. przypomina, że pandemia 
dodatkowo uwydatniła zależny od płci 
charakter opieki, przy czym zdecydowana 
większość obowiązków opiekuńczych nad 
osobami starszymi, osobami z 
niepełnosprawnościami i dziećmi 
spoczywa na kobietach; wzywa państwa 
członkowskie do inwestowania w 
przystępne cenowo, wysokiej jakości 
usługi w zakresie opieki nad dziećmi i 
opieki długoterminowej, w szczególności 
w obrębie opieki domowej i usług 
środowiskowych, aby ułatwić kobietom 
uczestnictwo w rynku pracy i wspierać 
starsze kobiety;

Or. en
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Poprawka 350
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
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. zachęca Komisję i wszystkie 
państwa członkowskie do ratyfikowania i 
wdrożenia Konwencji Rady Europy w 
sprawie zapobiegania i zwalczania 
przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej;

Or. en

Poprawka 351
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3d. podkreśla, że starsze kobiety są 
bardziej narażone na wysokie koszty 
opieki długoterminowej, ponieważ średnie 
trwanie życia kobiet jest dłuższe, a ich 
stan zdrowia pod koniec życia jest gorszy, 
co zwiększa ich zapotrzebowanie na 
długoterminową opiekę i pomoc; 
przypomina również, że kobiety stanowią 
zdecydowaną większość opiekunów 
nieformalnych, co sprawia, że w 
szczególności starsze kobiety w wieku 
produkcyjnym mają mniejsze możliwości 
dostępu do rynku pracy i zdobywania 
własnych uprawnień emerytalnych;

Or. en
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Poprawka 352
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Śródtytuł 7

Projekt rezolucji Poprawka

Bezpieczeństwo zdrowotne i opieka nad 
seniorem

Prawo do zdrowia, opieki, bezpieczeństwa 
i jakości życia

Or. pt

Poprawka 353
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Śródtytuł 7

Projekt rezolucji Poprawka

Bezpieczeństwo zdrowotne i opieka nad 
seniorem

Opieka zdrowotna i długoterminowa dla 
osób starszych

Or. en

Poprawka 354
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 7

Projekt rezolucji Poprawka

Bezpieczeństwo zdrowotne i opieka nad 
seniorem

Zdrowie i opieka

Or. en
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Poprawka 355
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję do walki z 
poczuciem izolacji, porzucenia i 
bezradności, którego osoby starsze 
doświadczają w tracie pandemii COVID-
19, nawet w fazie terminalnej, przez 
promowanie kampanii uświadamiających 
i ich aktywne wspieranie;

Or. es

Poprawka 356
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia nowych 
inicjatyw na rzecz lepszej polityki 
zapobiegania chorobom i skuteczniejszych 
interwencji w zakresie opieki zdrowotnej 
w celu stymulowania procesu starzenia się 
w dobrym zdrowiu;

Or. en

Poprawka 357
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka
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4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania i przyjęcia 
jednolitej definicji niesamodzielności, 
która pozwoli na indywidualizację 
wsparcia i utrzymanie egzystencji osoby 
niesamodzielnej w warunkach społecznie 
akceptowalnych;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania i przyjęcia 
jednolitej definicji niesamodzielności, 
która pozwoli na indywidualizację 
wsparcia i utrzymanie egzystencji osoby 
niesamodzielnej w warunkach społecznie 
akceptowalnych; podkreśla, że do 
stworzenia efektywnych systemów opieki 
nad osobami niesamodzielnymi, 
szczególnie osobami starszymi, niezbędne 
jest przyjęcie jednej definicji i jednego 
systemu oceniania stopnia 
niesamodzielności;

Or. pl

Poprawka 358
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
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania i przyjęcia 
jednolitej definicji niesamodzielności, 
która pozwoli na indywidualizację 
wsparcia i utrzymanie egzystencji osoby 
niesamodzielnej w warunkach społecznie 
akceptowalnych;

4. podkreśla potrzebę zapewnienia 
zindywidualizowanego wsparcia wysokiej 
jakości osobom niesamodzielnym, aby 
zapewnić im możliwości pełnego 
korzystania z ich praw, w tym prawa do 
odpowiednich warunków życia, przy 
uwzględnieniu między innymi 
szczególnych potrzeb osób cierpiących na 
choroby neurodegeneracyjne, takie jak 
choroba Alzheimera i demencja, od 
diagnozy po leczenie i opiekę 
długoterminową;

Or. en

Poprawka 359
Tatjana Ždanoka
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania i przyjęcia 
jednolitej definicji niesamodzielności, 
która pozwoli na indywidualizację 
wsparcia i utrzymanie egzystencji osoby 
niesamodzielnej w warunkach społecznie 
akceptowalnych;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania i przyjęcia 
wspólnej definicji długoterminowej opieki 
i wsparcia, która pozwoli na 
indywidualizację wsparcia i zagwarantuje 
prawo do autonomii i niezależności osób 
w miarę rozwoju ich chorób, potrzeb w 
zakresie opieki i wsparcia lub 
niepełnosprawności;

Or. en

Poprawka 360
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania i przyjęcia 
jednolitej definicji niesamodzielności, 
która pozwoli na indywidualizację 
wsparcia i utrzymanie egzystencji osoby 
niesamodzielnej w warunkach społecznie 
akceptowalnych;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania i przyjęcia 
jednolitej definicji niesamodzielności, 
która pozwoli na indywidualizację 
wsparcia i utrzymanie egzystencji osoby 
niesamodzielnej w warunkach społecznie 
akceptowalnych, z uwzględnieniem 
potrzeb również opiekunów 
nieformalnych;

Or. en

Poprawka 361
Romana Tomc

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka
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4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania i przyjęcia 
jednolitej definicji niesamodzielności, 
która pozwoli na indywidualizację 
wsparcia i utrzymanie egzystencji osoby 
niesamodzielnej w warunkach społecznie 
akceptowalnych;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania i przyjęcia 
jednolitej definicji zależności od pomocy 
innych, która pozwoli na indywidualizację 
wsparcia i utrzymanie egzystencji osoby 
niesamodzielnej w warunkach społecznie 
akceptowalnych;

Or. sl

Poprawka 362
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania i przyjęcia 
jednolitej definicji niesamodzielności, 
która pozwoli na indywidualizację 
wsparcia i utrzymanie egzystencji osoby 
niesamodzielnej w warunkach społecznie 
akceptowalnych;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania i przyjęcia 
jednolitej definicji niesamodzielności, 
która uwzględni wszystkie czynniki, jakie 
do niej się przyczyniają, oraz pozwoli na 
indywidualizację wsparcia i doprowadzi do 
poprawy włączenia społecznego dla 
wszystkich.

Or. pt

Poprawka 363
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania i przyjęcia 
jednolitej definicji niesamodzielności, 
która pozwoli na indywidualizację 
wsparcia i utrzymanie egzystencji osoby 
niesamodzielnej w warunkach społecznie 
akceptowalnych;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania i przyjęcia 
jednolitej definicji niesamodzielności, 
która pozwoli na indywidualizację 
wsparcia i utrzymanie egzystencji osoby 
niesamodzielnej w warunkach społecznie 
optymalnych;
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Or. es

Poprawka 364
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa do przyjęcia opartego na 
poszanowaniu praw podejścia do 
starzenia się, aby osoby starsze były 
traktowane jako mające prawa podmioty, 
a nie w sposób przedmiotowy; wzywa 
także do przyjęcia podejścia opartego na 
poszanowaniu praw, aby umożliwić 
osobom starszym odgrywanie aktywnej 
roli w procesie podejmowania decyzji co 
do rodzaju oraz kształtu świadczonych im 
usług opieki i pomocy społecznej oraz 
leczenia, w każdym przypadku, gdy 
istnieją różne możliwości; wzywa również 
do wdrożenia podejścia opartego na 
zapotrzebowaniu w odniesieniu do 
świadczenia usług opieki wszelkiego 
rodzaju, aby umożliwić osobom starszym 
prowadzenie niezależnego życia tak długo, 
jak będą tego chciały;

Or. en

Poprawka 365
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ukierunkowania ich 
działań na zwiększenie u osób starszych 
liczby lat przeżytych w zdrowiu, podkreśla 
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w tym kontekście znaczenie promocji 
zdrowia i edukacji, zapobiegania 
chorobom i regularnych badań;

Or. en

Poprawka 366
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia zestawu 
wskaźników dotyczących dostępu do 
systemów opieki nad osobami starszymi i 
ich stabilności, oraz wspólnych ram 
jakości dla usług opieki nad osobami 
starszymi;

Or. en

Poprawka 367
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4 a. wzywa państwa członkowskie do 
poprawy dostępności usług zdrowotnych i 
opiekuńczych skierowanych do osób 
starszych i ich rodzin, np. poprzez rozwój 
usług świadczonych w miejscu 
zamieszkania;

Or. pl

Poprawka 368
Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Maria Walsh, Franc Bogovič, Anne Sander, Cindy 
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Franssen

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję do ambitnego 
wdrożenia osiemnastej zasady 
Europejskiego filaru praw socjalnych;

Or. en

Poprawka 369
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. zwraca uwagę na znaczenie 
elastycznych form pracy, jeśli chodzi o 
umożliwianie kobietom i mężczyznom 
godzenia życia zawodowego i rodzinnego, 
a także na potrzebę prowadzenia kampanii 
uświadamiających na temat równego 
podziału pracy domowej oraz opiekuńczej 
i pielęgniarskiej, lepszych inwestycji w 
infrastrukturę opieki i jednakowego, 
niezbywalnego i płatnego urlopu 
macierzyńskiego i ojcowskiego w celu 
uzyskania postępów w lepszym podziale 
płatnej i bezpłatnej pracy według płci;

Or. en

Poprawka 370
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 4 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4c. podkreśla potrzebę zwalczania 
segmentacji rynku pracy ze względu na 
płeć, zwłaszcza w przypadku wysoko 
płatnych stanowisk w zorientowanych na 
przyszłość sektorach, takich jak nauki 
przyrodnicze, technologia, inżynieria i 
matematyka (STEM), ICT i sektor 
cyfrowy; podkreśla znaczenie edukacji w 
tych dziedzinach przez całe życie, w tym 
dla starszych kobiet, w celu zwiększenia 
ich stałego uczestnictwa w rynku pracy;

Or. en

Poprawka 371
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4d. zwraca uwagę, że kobiety w wieku 
co najmniej 65 lat mają przed sobą mniej 
lat zdrowego życia niż mężczyźni oraz że 
kobiety mają większe trudności w dostępie 
do usług zdrowotnych; wzywa państwa 
członkowskie do inwestowania w solidne i 
odporne publiczne systemy opieki 
zdrowotnej, zapewniające powszechną 
opiekę zdrowotną, w szczególności 
podstawową opiekę oraz leczenie i opiekę 
medyczną i profilaktyczną, z 
uwzględnieniem chorób dotykających 
zwłaszcza kobiety, aby zapewnić starszym 
kobietom równy dostęp do opieki 
zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 372
Tatjana Ždanoka
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego dostępu do 
świadczeń medycznych i opiekuńczych, 
opieki zdrowotnej i placówek 
opiekuńczych bez dyskryminacji ze 
względu na wiek;

5. wzywa państwa członkowskie do 
poszanowania prawa do zdrowia 
zapisanego w art. 35 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, poprzez 
utrzymanie powszechnego i równego 
dostępu do świadczeń zdrowotnych i 
opiekuńczych, w tym do rezydencjalnej 
lub środowiskowej opieki 
długoterminowej i opieki paliatywnej bez 
dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, 
pochodzenie etniczne, grupę językową lub 
społeczną lub orientację seksualną, 
ekspresję płciową, tożsamość płciową lub 
cechy płciowe bądź z jakichkolwiek 
innych przyczyn;

Or. en

Poprawka 373
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego dostępu do 
świadczeń medycznych i opiekuńczych, 
opieki zdrowotnej i placówek 
opiekuńczych bez dyskryminacji ze 
względu na wiek;

5. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania publicznej służby zdrowia, 
która zapewnia równy i powszechny 
dostęp do świadczeń medycznych i 
opiekuńczych, również na poziomie 
gospodarstw domowych, bez 
dyskryminacji ze względu na wiek, pozycję 
społeczną lub poziom dochodów;

Or. pt

Poprawka 374
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego dostępu do 
świadczeń medycznych i opiekuńczych, 
opieki zdrowotnej i placówek 
opiekuńczych bez dyskryminacji ze 
względu na wiek;

5. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego dostępu do 
świadczeń medycznych i opiekuńczych, 
opieki zdrowotnej i placówek 
opiekuńczych bez dyskryminacji ze 
względu na wiek i niepełnosprawność na 
wszystkich obszarach geograficznych;

Or. en

Poprawka 375
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
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego dostępu do 
świadczeń medycznych i opiekuńczych, 
opieki zdrowotnej i placówek 
opiekuńczych bez dyskryminacji ze 
względu na wiek;

5. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia równego i powszechnego 
dostępu do świadczeń zdrowotnych i 
opiekuńczych bez dyskryminacji z 
jakichkolwiek względów;

Or. en

Poprawka 376
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Rovana 
Plumb, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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5a. podkreśla, żeinwestycje w usługi 
opiekuńcze są niezbędne, ponieważ nie 
tylko zwiększą wskaźniki zatrudnienia 
kobiet, zapewniając wcześniejszym 
nieformalnym opiekunom możliwości 
zatrudnienia w gospodarce formalnej i 
wspierając równowagę między życiem 
zawodowym a prywatnym kobiet, ale 
również poprawią warunki życia osób 
starszych przez inwestycje w placówki 
opieki długoterminowej, środki mające na 
celu poprawę zdrowia psychicznego i 
przeciwdziałanie izolacji oraz środki 
zapobiegające przemocy wobec starszych 
kobiet i zwalczające taką przemoc, a także 
inwestycje w zdrowie i edukację 
społeczeństwa, aby zagwarantować, by w 
okresie starzenia się ludzie byli aktywni i 
pozostali w dobrym zdrowiu;

Or. en

Poprawka 377
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do aktywnego 
zaangażowania się w Dekadę starzenia się 
w dobrym zdrowiu WHO przez 
opracowanie w UE planów dotyczących 
starzenia się w dobrym zdrowiu, które 
będą obejmować dostęp do świadczeń 
zdrowotnych i opiekuńczych, ale także 
rozwój promocji zdrowia i profilaktyki; 
wzywa Komisję Europejską do 
ustanowienia ambitnego programu 
badawczego dotyczącego zdrowia 
fizycznego i psychicznego w ramach 
programu Horyzont Europa; zachęca 
państwa członkowskie do wykorzystania w 
tym względzie środków przewidzianych w 
wieloletnich ramach finansowych i 
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NextGenerationEU

Or. en

Poprawka 378
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla nadrzędne znaczenie 
pełnej ochrony prawa osób starszych do 
opieki i wsparcia, umożliwiania im 
dostępu do przystępnych cenowo, wysokiej 
jakości i kompleksowych usług 
opiekuńczych i wspierających, które będą 
dostosowane do indywidualnych potrzeb, 
a także sprzyjania dobrostanowi, 
autonomii, niezależności i zaangażowaniu 
w życie wspólnoty, bez żadnych form 
dyskryminacji; podkreśla kluczową rolę 
odpowiednio finansowanych systemów 
ochrony socjalnej w zapewnianiu 
przystępnej cenowo i prawdziwie 
dostępnej opieki;

Or. en

Poprawka 379
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. apeluje o więcej zasobów i badań, 
a także o dalszy rozwój istniejących 
mechanizmów monitorowania w celu 
przeciwdziałania dyskryminacji ze 
względu na wiek, ponieważ jest ona 
rzadko rozpoznawanym i rozwiązywanym 
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problemem; uznaje, że w państwach 
członkowskich potrzebna jest większa 
świadomość problemu dyskryminacji ze 
względu na wiek, i zwraca uwagę, że z 
zadowoleniem przyjąłby wkład Agencji 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej i 
nowego Europejskiego Instytutu ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn;

Or. en

Poprawka 380
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję do zwiększenia 
interoperacyjności systemów opieki 
zdrowotnej w Unii Europejskiej przez 
utworzenie unijnej grupy zadaniowej ds. 
zdrowia; ponadto wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, by zagwarantowały 
stosowanie praw pacjentów w 
transgranicznej opiece zdrowotnej, a także 
dostęp do bezpiecznych i przystępnych 
cenowo leków;

Or. en

Poprawka 381
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
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ochrony i wspierania 
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praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz 
do zagwarantowania powszechnego 
dostępu do usług i towarów w zakresie 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego;

Or. en

Poprawka 382
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Rovana 
Plumb, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. apeluje do Komisji o 
przedstawienie europejskiego paktu na 
rzecz opieki i europejskiego programu dla 
opiekunów, mających na celu przejście na 
gospodarkę opiekuńczą, co wiąże się z 
odpowiednimi inwestycjami i przepisami 
na szczeblu Unii, oraz przyjęcie 
wszechstronnego podejścia do wszystkich 
potrzeb i usług w zakresie opieki, 
ustanowienie minimalnych norm i 
wytycznych dotyczących jakości opieki na 
wszystkich etapach życia, w tym opieki 
nad dziećmi, osobami starszymi i osobami 
o długoterminowych potrzebach w 
zakresie opieki, z myślą o 
zidentyfikowaniu i uznaniu różnych 
rodzajów nieformalnej opieki oraz 
zagwarantowaniu m.in. wsparcia 
finansowego dla opiekunów, odpowiedniej 
długości urlopu i przystępnych cenowo 
usług;

Or. en

Poprawka 383
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
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Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. wzywa do przyjęcia niezbędnych 
środków mających na celu wsparcie 
zatrudnienia kobiet, takich jak przystępna 
cenowo opieka, w tym nad dziećmi, 
odpowiednie urlopy rodzicielskie oraz 
elastyczne godziny i warunki pracy także 
dla mężczyzn; przypomina, że według 
prognoz OECD pełna konwergencja 
wskaźników uczestnictwa sprawiłaby, że 
do 2030 r. PKB na mieszkańca wzrósłby o 
12,4 %;

Or. en

Poprawka 384
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie do stosowania 
podejścia uwzględniającego kwestie 
zdrowotne we wszystkich sektorach 
polityki, polegającego na ocenie wpływu 
polityk przyjętych we wszystkich 
odpowiednich obszarach;

Or. en

Poprawka 385
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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5c. przypomina, że kobiety są bardziej 
zagrożone ubóstwem w podeszłym wieku 
niż mężczyźni i prawie dwukrotnie częściej 
żyją samotnie w starszym wieku; uważa, 
że państwa członkowskie powinny 
wdrożyć szczególne środki w celu 
zwalczania tego zagrożenia i zapewnić 
odpowiednią opiekę dla starszych kobiet, 
w tym środki takie jak możliwość 
zaliczania okresów sprawowania opieki do 
stażu ubezpieczeniowego, odpowiednie 
emerytury minimalne, renty rodzinne i 
uprawnienia do urlopów ze względów 
rodzinnych dla mężczyzn w celu 
zapobiegania feminizacji ubóstwa;

Or. en

Poprawka 386
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Rovana 
Plumb, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. wzywa Komisję do zebrania 
danych segregowanych ze względu na płeć 
według rodzaju świadczonej opieki i do 
wprowadzenia celów dotyczących opieki 
nad osobami starszymi i osobami 
pozostającymi na utrzymaniu, podobnych 
do celów barcelońskich dotyczących 
opieki nad dziećmi;

Or. en

Poprawka 387
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Rovana 
Plumb, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind

Projekt rezolucji
Ustęp 5 d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5d. przypomina, że wyższy wskaźnik 
urodzeń wymaga większych możliwości 
zatrudnienia, stabilnego zatrudnienia i 
zakwaterowania, godziwych warunków 
pracy i życia, elastycznej organizacji 
pracy, znaczącego wsparcia rodziny i 
płatnego urlopu rodzicielskiego dla 
obojga rodziców, dobrej jakości opieki 
nad dziećmi od wczesnych lat życia oraz 
równego podziału nieodpłatnej opieki i 
obowiązków domowych między 
mężczyznami i kobietami; podkreśla, że w 
świetle zmian demograficznych i 
przewidywanego wydłużenia średniej 
długości życia konieczne jest zapewnienie 
pełnego uczestnictwa kobiet w rynku 
pracy bez przerw w karierze zawodowej, 
przerw w pracy lub przechodzenia na 
zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu 
pracy i pracę na czas określony, gdyż 
zmniejszy to ryzyko ubóstwa kobiet w 
starszym wieku; w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie do szybkiej i pełnej 
transpozycji i wdrożenia dyrektywy w 
sprawie równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym i zachęca je do 
wyjścia poza minimalne normy określone 
w tej dyrektywie;

Or. en

Poprawka 388
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5d. apeluje o więcej badań nad 
specyficznymi dolegliwościami 
zdrowotnymi starszych kobiet, w tym o 
kampanie uświadamiające w celu 
określenia różnic w związanych z płcią 
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objawach chorób; podkreśla, że starzenie 
się struktury populacji UE sprawia, że 
przyjęcie podejścia „zdrowie we 
wszystkich politykach” staje się jeszcze 
pilniejsze; wzywa UE i państwa 
członkowskie do pełnego zaangażowania 
się w ogłoszoną na lata 2020–2030 przez 
Światową Organizację Zdrowia Dekadę 
Zdrowego Starzenia się i podkreśla, że 
ograniczenie chorób związanych z 
wiekiem ma ogólnie korzystny wpływ na 
kobiety, w szczególności ze względu na 
dłuższe narażenie kobiet na złe warunki 
zdrowotne i tradycyjną rolę kobiet w 
zapewnianiu nieformalnej opieki i 
pomocy;

Or. en

Poprawka 389
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Helmut Geuking, Cindy 
Franssen, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa 
osób starszych m.in. poprzez rozwijanie 
technologii cyfrowych, teleopieki i 
telemedycyny, tworzenie ośrodków opieki 
dziennej blisko szkół i przedszkoli, co 
będzie sprzyjać budowaniu więzi 
międzypokoleniowych;

6. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa 
osób starszych m.in. poprzez rozwijanie 
technologii cyfrowych i wspomagających, 
m-zdrowia, teleopieki i telemedycyny, 
pielęgniarskiej opieki domowej, tworzenie 
ośrodków opieki dziennej blisko szkół i 
przedszkoli, co będzie sprzyjać budowaniu 
więzi międzypokoleniowych; stwierdza, że 
użycie tych technologii powinno być w 
pełni zgodne z istniejącymi ramami 
ochrony danych, jednak zawsze należy 
odpowiednio uwzględnić kwestie etyczne 
dotyczące stosowania technologii w 
medycynie;

Or. en
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Poprawka 390
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa 
osób starszych m.in. poprzez rozwijanie 
technologii cyfrowych, teleopieki i 
telemedycyny, tworzenie ośrodków opieki 
dziennej blisko szkół i przedszkoli, co 
będzie sprzyjać budowaniu więzi 
międzypokoleniowych;

6. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa 
osób starszych m.in. poprzez rozwijanie 
technologii cyfrowych, teleopieki i 
telemedycyny, tworzenie ośrodków opieki 
dziennej blisko szkół i przedszkoli, a także 
do wsparcia finansowego działań 
służących zaangażowaniu dziadków w 
opiekę nad wnukami, co będzie sprzyjać 
budowaniu więzi międzypokoleniowych i 
skłaniać państwa członkowskie do 
wymiany najlepszych praktyk;

Or. hu

Poprawka 391
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa 
osób starszych m.in. poprzez rozwijanie 
technologii cyfrowych, teleopieki i 
telemedycyny, tworzenie ośrodków opieki 
dziennej blisko szkół i przedszkoli, co 
będzie sprzyjać budowaniu więzi 
międzypokoleniowych;

6. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa 
osób starszych przez zapobieganie przede 
wszystkim przemocy wobec nich, a także 
przez wykorzystanie technologii cyfrowych 
i teleopieki;

Or. fr

Poprawka 392
Antonius Manders
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa 
osób starszych m.in. poprzez rozwijanie 
technologii cyfrowych, teleopieki i 
telemedycyny, tworzenie ośrodków opieki 
dziennej blisko szkół i przedszkoli, co 
będzie sprzyjać budowaniu więzi 
międzypokoleniowych;

6. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa 
osób starszych i niepełnosprawnych m.in. 
poprzez rozwijanie przyjaznych dla 
użytkownika i dostępnych technologii 
cyfrowych, teleopieki i telemedycyny, 
tworzenie ośrodków opieki dziennej blisko 
szkół i przedszkoli, co będzie sprzyjać 
budowaniu więzi międzypokoleniowych;

Or. en

Poprawka 393
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
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa 
osób starszych m.in. poprzez rozwijanie 
technologii cyfrowych, teleopieki i  
telemedycyny, tworzenie ośrodków opieki 
dziennej blisko szkół i przedszkoli, co 
będzie sprzyjać budowaniu więzi 
międzypokoleniowych;

6. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego zbadania 
możliwości wykorzystania technologii 
cyfrowych, takich jak teleopieka i 
telemedycyna, zwłaszcza w regionach, 
których występuje niż demograficzny, i 
regionach oddalonych;

Or. en

Poprawka 394
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa 
osób starszych m.in. poprzez rozwijanie 
technologii cyfrowych, teleopieki i 
telemedycyny, tworzenie ośrodków opieki 
dziennej blisko szkół i przedszkoli, co 
będzie sprzyjać budowaniu więzi 
międzypokoleniowych;

6. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania cyfryzacji m.in. poprzez 
rozwijanie technologii cyfrowych w 
dziedzinie opieki, medycyny w celu 
wspierania autonomii i niezależności, z 
jednoczesnym zachowaniem możliwości 
dostępu do tych usług offline;

Or. en

Poprawka 395
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

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa do przyjęcia dyrektywy 
ramowej w sprawie opieki 
długoterminowej, która określiłaby 
podstawowe zasady i dostarczyła oparte na 
dowodach kryteria dostępnej i wysokiej 
jakości długoterminowej opieki i usług 
wsparcia w całej UE, kładąc nacisk na 
zdrowotne, psychologiczne i społeczne 
aspekty opieki długoterminowej, oraz 
która ułatwiłaby wdrażanie 
alternatywnych podejść, takich jak 
wspieranie przejścia na usługi 
ukierunkowane na osobę i usługi 
świadczone na poziomie społeczności 
lokalnych; podkreśla, że w przypadku 
opieki długoterminowej należy zawsze 
koncentrować się na jakości usług;

Or. en

Poprawka 396
Christine Anderson
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w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. uważa, że każda osoba powinna 
mieć prawo do wyboru wysokiej jakości 
usług opiekuńczych, które są odpowiednie 
dla niej i jej rodziny; uważa, że podejście 
do opracowywania usług opiekuńczych 
powinno uwzględniać wszystkie kategorie 
użytkowników, różnice między nimi i 
szeroki zakres preferencji dotyczących 
typów usług opiekuńczych, których 
potrzebują; zwraca uwagę, że usługi 
opiekuńcze należy rozwijać w celu 
poprawy ciągłości opieki, profilaktycznej 
opieki zdrowotnej, rehabilitacji i 
niezależnego życia;

Or. en

Poprawka 397
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa do stworzenia ram 
regulacyjnych, które zagwarantują usługi 
opiekuńcze wysokiej jakości i zwiększą 
wykorzystanie teleopieki i telemedycyny, 
przez zapewnienie pracownikom placówek 
opieki prawnych zabezpieczeń i 
ustanowienie niezbędnych wymogów 
dotyczących szkoleń, tak aby zapewnić 
opiekę i podstawową opiekę zdrowotną 
wszystkim obywatelom UE, niezależnie od 
ich wieku, na wszystkich obszarach 
geograficznych;

Or. en
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Poprawka 398
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. zachęca państwa członkowskie, by 
tworzyły ośrodki opieki społecznej, 
wolontariatu i możliwości uczenia się 
przez całe życie skierowane do osób 
starszych blisko szkół i przedszkoli oraz by 
zachęcały do budowania więzi 
międzypokoleniowych przez zachęcanie do 
wymiany między tymi służbami;

Or. en

Poprawka 399
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6 a. wzywa państwa członkowskie do 
promowania opieki zdrowotnej i 
profilaktyki przez całe życie w celu 
utrzymania maksymalnej zdolności 
funkcjonalnej obywateli, co będzie 
sprzyjać również zdrowemu starzeniu się;

Or. pl

Poprawka 400
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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6a. wzywa państwa członkowskie do 
tworzenia ośrodków opieki dziennej blisko 
szkół i przedszkoli, co będzie sprzyjać 
budowaniu więzi międzypokoleniowych;

Or. fr

Poprawka 401
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. zwraca uwagę, że praca w 
niepełnym wymiarze czasu, którą 
wykonują w większości kobiety, nie może 
stanowić kobiecego silosu, nawet jeśli 
ułatwia godzenie życia rodzinnego i 
zawodowego, ponieważ wiąże się również 
z mniejszymi możliwościami rozwoju 
zawodowego, niższymi płacami i 
emeryturami, niepełnym wykorzystaniem 
kapitału ludzkiego, a co za tym idzie 
niższym wzrostem gospodarczym i 
mniejszym dobrobytem;

Or. en

Poprawka 402
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6c. apeluje o więcej badań i większe 
finansowanie badań poświęconych 
specyficznym dolegliwościom zdrowotnym 
starszych kobiet i ich potrzebom, w tym o 
kampanie uświadamiające w celu 
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zapewnienia informacji na temat 
związanych z płcią różnic w chorobach i 
objawach;

Or. en

Poprawka 403
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6d. podkreśla potrzebę poprawy 
warunków pracy opiekunów i nalega, aby 
państwa członkowskie również uznały rolę 
opiekunów nieformalnych przez 
zapewnienie im dostępu do zabezpieczenia 
społecznego i prawa do uprawnień 
emerytalnych; apeluje o wniosek 
dotyczący zalecenia Rady w sprawie 
ochrony socjalnej i usług społecznych dla 
opiekunów nieformalnych;

Or. en

Poprawka 404
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 
starszymi, co bardziej sprzyja włączeniu 
społecznemu i autonomii osoby starszej;

7. zachęca państwa członkowskie do 
rozwijania publicznej sieci usług wsparcia 
i sprzętu dla osób starszych, która 
odpowiadałaby na ich szczególne potrzeby 
i obejmowałaby pomoc domową, ośrodki 
opieki dziennej i ośrodki rekreacyjne oraz 
domy, zapewniając osobom starszym 
opiekę sprzyjającą ich włączeniu 
społecznemu, autonomii i jakości życia; ta 
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sieć powinna również uwzględniać 
techniczne potrzeby i prawa opiekunów i 
asystentów niesamodzielnych osób 
starszych;

Or. pt

Poprawka 405
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 
starszymi, co bardziej sprzyja włączeniu 
społecznemu i autonomii osoby starszej;

7. zachęca państwa członkowskie do 
deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 
starszymi, co bardziej sprzyja włączeniu 
społecznemu i autonomii osoby starszej; 
zachęca państwa członkowskie do 
wspierania elastycznych, odpowiednich i 
dostosowanych do potrzeb modeli opieki i 
podkreśla, że aktywne starzenie się w 
dobrym zdrowiu oraz umiejętność 
przystosowania zawodowego starzejącego 
się społeczeństwa mają zasadnicze 
znaczenie dla zapewnienia stabilności 
systemów zabezpieczenia społecznego i 
opieki;

Or. hu

Poprawka 406
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 
starszymi, co bardziej sprzyja włączeniu 
społecznemu i autonomii osoby starszej;

7. zachęca państwa członkowskie do 
rozwijania opieki środowiskowej, w celu 
wspierania włączenia społecznego, 
niezależności i autonomii osób starszych; 
zachęca w szczególności państwa 
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członkowskie do opracowania rozwiązań 
środowiskowych dla osób starszych 
cierpiących na demencję;

Or. en

Poprawka 407
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 
starszymi, co bardziej sprzyja włączeniu 
społecznemu i autonomii osoby starszej;

7. zachęca państwa członkowskie, aby 
dążyły do deinstytucjonalizacji opieki nad 
osobami starszymi przez rozwój opieki 
domowej i środowiskowej, aby promować 
włączenie społeczne, niezależność i 
autonomię osób starszych; zachęca w 
szczególności państwa członkowskie do 
opracowania rozwiązań środowiskowych 
dla osób starszych cierpiących na 
demencję;

Or. en

Poprawka 408
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 
starszymi, co bardziej sprzyja włączeniu 
społecznemu i autonomii osoby starszej;

7. zachęca państwa członkowskie do 
deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 
starszymi, co bardziej sprzyja włączeniu 
społecznemu i autonomii osoby starszej, 
przy czym należy pamiętać, że aby ta 
deinstytucjonalizacja nastąpiła, trzeba 
wspierać opiekunów nieformalnych i 
umożliwiać im sprawowanie opieki;

Or. en



PE658.923v01-00 58/141 AM\1215438PL.docx

PL

Poprawka 409
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 
starszymi, co bardziej sprzyja włączeniu 
społecznemu i autonomii osoby starszej;

7. zachęca państwa członkowskie do 
zbadania możliwości trwałego przejścia od 
instytucjonalnej opieki nad osobami 
starszymi do alternatywnych rozwiązań na 
poziomie rodziny i społeczności lokalnych, 
ponieważ sprzyjają one bardziej włączeniu 
społecznemu i autonomii osoby starszej;

Or. en

Poprawka 410
Romana Tomc, Franc Bogovič

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 
starszymi, co bardziej sprzyja włączeniu 
społecznemu i autonomii osoby starszej;

7. zachęca państwa członkowskie do 
deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 
starszymi, co bardziej sprzyja włączeniu 
społecznemu i autonomii osoby starszej, 
oraz do ułatwienia realizacji inicjatyw 
społeczeństwa obywatelskiego i 
gospodarki społecznej idących w tym 
kierunku;

Or. en

Poprawka 411
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
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zachęca państwa członkowskie do 
deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 
starszymi, co bardziej sprzyja włączeniu 
społecznemu i autonomii osoby starszej;

7. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania rozwoju środowisk 
przyjaznych dla osób starszych, które 
bardziej sprzyjają mobilności, 
niezależnemu życiu, autonomii i 
włączeniu społecznemu;

Or. en

Poprawka 412
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa, że dostępność wynika z 
połączenia kosztów i elastyczności oraz że 
powinien zatem istnieć szereg 
świadczeniodawców usług opiekuńczych, 
zarówno prywatnych, jak i publicznych, w 
domu i w warunkach zbliżonych do 
domowych; uważa ponadto, że członkowie 
rodziny powinni móc dobrowolnie 
świadczyć opiekę lub otrzymywać dopłaty 
przeznaczone na zakup usług 
opiekuńczych;

Or. en

Poprawka 413
Sara Skyttedal

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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7a. podkreśla, jak ważne jest 
zapewnienie, aby opieka nad osobami 
starszymi pozostawała w kompetencji 
krajowej;

Or. sv

Poprawka 414
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. wzywa Komisję, aby zachęcała 
państwa członkowskie do ratyfikacji 
konwencji nr 189 Międzynarodowej 
Organizacji Pracy w celu wzmocnienia 
praw osób pracujących w gospodarstwie 
domowym i opiekunów w Europie;

Or. en

Poprawka 415
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. przypomina, że przemoc wobec 
starszych kobiet stanowi również 
naruszenie praw człowieka i że starsze 
kobiety są ofiarami zarówno 
dyskryminacji ze względu na wiek, jak i 
seksizmu, że mogą zostać złapane w 
pułapkę nadużyć w związkach 
małżeńskich lub być pokrzywdzone przez 
niepełnosprawność oraz przez 
dehumanizujące stereotypy i normy 
społeczne; podkreśla, że nie należy 
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pomijać kategorii starszych kobiet w walce 
z przemocą wobec kobiet, w tym podczas 
ratyfikacji i wdrażania konwencji 
stambulskiej i pekińskiej platformy 
działania oraz wyników jej konferencji 
przeglądowych;

Or. en

Poprawka 416
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7d. wzywa Komisję do przedstawienia 
europejskiej strategii ochrony socjalnej w 
celu rozwiązania problemu feminizacji 
ubóstwa, ze szczególnym uwzględnieniem 
starszych kobiet, zwłaszcza starszych 
kobiet mieszkających samotnie, oraz do 
zajęcia się ochroną starszych kobiet 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
ubóstwem i bezdomnością w przyszłym 
planie działania na rzecz integracji i 
włączenia; ponadto wzywa Komisję, aby 
zwróciła większą uwagę na to zagrożenie 
w europejskim semestrze;

Or. en

Poprawka 417
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
otoczenia profesjonalnym wsparciem 
opiekunów i asystentów niesamodzielnych 

skreśla się
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osób starszych i wprowadzenia różnych 
form okresowego odciążenia członków 
rodziny sprawujących opiekę nad 
niesamodzielną osobą starszą;

Or. pt

Poprawka 418
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
otoczenia profesjonalnym wsparciem 
opiekunów i asystentów niesamodzielnych 
osób starszych i wprowadzenia różnych 
form okresowego odciążenia członków 
rodziny sprawujących opiekę nad 
niesamodzielną osobą starszą;

8. wzywa państwa członkowskie do 
otoczenia profesjonalnym wsparciem, np. 
szkoleniem i wzajemnym doradztwem, 
nieformalnych opiekunów osób starszych 
potrzebujących opieki i pomocy i 
wprowadzenia różnych form odciążenia 
członków rodziny sprawujących opiekę 
nad osobą starszą wymagającą opieki i 
wsparcia, takich jak opieka zastępcza i 
opieka dzienna; wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia dyrektywy w 
sprawie równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym rodziców i 
opiekunów, aby zapewnić bezpieczeństwo 
dochodów nieformalnym opiekunom, 
którzy muszą ograniczyć zatrudnienie ze 
względu na swoje obowiązki; podkreśla, że 
sprawowanie opieki nieformalnej 
powinno być dobrowolnym wyborem oraz 
że należy rozwijać formalne usługi opieki, 
aby odciążyć opiekunów nieformalnych;

Or. en

Poprawka 419
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 8



AM\1215438PL.docx 63/141 PE658.923v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
otoczenia profesjonalnym wsparciem 
opiekunów i asystentów niesamodzielnych 
osób starszych i wprowadzenia różnych 
form okresowego odciążenia członków 
rodziny sprawujących opiekę nad 
niesamodzielną osobą starszą;

8. wzywa państwa członkowskie do 
otoczenia profesjonalnym wsparciem 
opiekunów i asystentów niesamodzielnych 
osób starszych, w tym opiekunów 
nieformalnych; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia ogólnounijnej 
definicji opiekuna nieformalnego, która 
umożliwiłaby państwom członkowskim 
przyjęcie ukierunkowanych strategii na 
rzecz pomocy nieformalnym opiekunom, 
uznanie ich wkładu w opiekę nad osobami 
starszymi oraz przedstawienie propozycji 
odpowiednich usług odciążeniowych;

Or. en

Poprawka 420
Romana Tomc, Maria Walsh, Franc Bogovič, Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
otoczenia profesjonalnym wsparciem 
opiekunów i asystentów niesamodzielnych 
osób starszych i wprowadzenia różnych 
form okresowego odciążenia członków 
rodziny sprawujących opiekę nad 
niesamodzielną osobą starszą;

8. wzywa państwa członkowskie do 
otoczenia profesjonalnym wsparciem 
opiekunów i asystentów niesamodzielnych 
osób starszych i wprowadzenia różnych 
form okresowego odciążenia członków 
rodziny sprawujących opiekę nad 
niesamodzielną osobą starszą, a także do 
wprowadzenia działalności zawodowej o 
niskim ryzyku w niepełnym wymiarze 
godzin dla osób starszych, gdy są one 
jeszcze zdrowe i zdolne do podejmowania 
obowiązków;

Or. en

Poprawka 421
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
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Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
otoczenia profesjonalnym wsparciem 
opiekunów i asystentów niesamodzielnych 
osób starszych i wprowadzenia różnych 
form okresowego odciążenia członków 
rodziny sprawujących opiekę nad 
niesamodzielną osobą starszą;

8. wzywa państwa członkowskie do 
otoczenia profesjonalnym wsparciem 
opiekunów i asystentów niesamodzielnych 
osób starszych i wprowadzenia różnych 
form okresowego odciążenia członków 
rodziny sprawujących opiekę nad 
niesamodzielną osobą starszą, co wpłynie 
na podniesienie jakości opieki domowej;

Or. pl

Poprawka 422
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
otoczenia profesjonalnym wsparciem 
opiekunów i asystentów niesamodzielnych 
osób starszych i wprowadzenia różnych 
form okresowego odciążenia członków 
rodziny sprawujących opiekę nad 
niesamodzielną osobą starszą;

8. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia profesjonalnego wsparcia i 
usług wyręczających opiekunom i 
asystentom niesamodzielnych osób 
starszych i wprowadzenia różnych form 
okresowego odciążenia i wsparcia 
członków rodziny sprawujących opiekę 
nad niesamodzielną osobą starszą;

Or. en

Poprawka 423
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Helmut Geuking, Cindy 
Franssen, Ádám Kósa, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
otoczenia profesjonalnym wsparciem 

8. wzywa państwa członkowskie do 
otoczenia profesjonalnym wsparciem 
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opiekunów i asystentów niesamodzielnych 
osób starszych i wprowadzenia różnych 
form okresowego odciążenia członków 
rodziny sprawujących opiekę nad 
niesamodzielną osobą starszą;

opiekunów i asystentów niesamodzielnych 
osób starszych i wprowadzenia różnych 
form okresowego odciążenia członków 
rodziny sprawujących opiekę nad 
niesamodzielną osobą starszą (w tym 
elastycznych warunków pracy);

Or. en

Poprawka 424
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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa państwa członkowskie do 
otoczenia profesjonalnym wsparciem 
opiekunów i asystentów niesamodzielnych 
osób starszych i wprowadzenia różnych 
form okresowego odciążenia członków 
rodziny sprawujących opiekę nad 
niesamodzielną osobą starszą;

8. wzywa państwa członkowskie do 
lepszego uznania wartości opieki 
nieformalnej i do poprawy ochrony 
socjalnej i różnych form wsparcia dla 
opiekunów nieformalnych;

Or. en

Poprawka 425
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla, że świadczenie wysokiej 
jakości opieki w UE jest znacznie 
zróżnicowane w poszczególnych 
państwach członkowskich i między nimi, 
między systemem prywatnym i 
publicznym, obszarami miejskimi i 
wiejskimi oraz różnymi grupami 
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wiekowymi; podkreśla ponadto, że dane 
na temat świadczenia opieki w UE są 
raczej fragmentaryczne i brakuje 
całościowego podejścia do wszystkich 
wyzwań demograficznych, przed jakimi 
stoi UE, skutkującymi presją na wydatki 
publiczne;

Or. en

Poprawka 426
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8 a. zachęca państwa członkowskie do 
rozwoju wolontariatu i pomocy osobom 
starszym, co odgrywa szczególną rolę w 
sytuacjach kryzysowych, czego dowiodła 
pandemia koronawirusa;

Or. pl

Poprawka 427
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. wzywa państwa członkowskie do 
zwalczania niepewnych form zatrudnienia 
i nierejestrowanej pracy kobiet, które 
powodują wzrost ubóstwa wśród kobiet, 
zwłaszcza w późniejszym wieku, i mają 
negatywny wpływ zarówno na 
zabezpieczenie społeczne kobiet, jak i na 
poziom PKB w UE, oraz do zapewnienia 
pracownikom odpowiedniej ochrony 
socjalnej;
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Or. en

Poprawka 428
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8c. przypomina zasadę 15 
Europejskiego filaru praw socjalnych i 
wzywa Komisję do przyjęcia dyrektywy 
ramowej w sprawie odpowiedniego 
dochodu minimalnego ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet w wieku 
emerytalnym, biorąc pod uwagę nie tylko 
względne ryzyko zejścia poniżej progu 
ubóstwa, ale także budżety referencyjne 
dla poszczególnych grup wiekowych 
oparte na koszyku towarów i usług;

Or. en

Poprawka 429
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
tworzenia elastycznych warunków pracy i 
zapewniania dostępu do usług 
rehabilitacyjnych, co będzie zachętą dla 
starszych pracowników do pozostania na 
rynku pracy;

skreśla się

Or. pt

Poprawka 430
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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, Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
tworzenia elastycznych warunków pracy i 
zapewniania dostępu do usług 
rehabilitacyjnych, co będzie zachętą dla 
starszych pracowników do pozostania na 
rynku pracy;

skreśla się

Or. en

Poprawka 431
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
tworzenia elastycznych warunków pracy i 
zapewniania dostępu do usług 
rehabilitacyjnych, co będzie zachętą dla 
starszych pracowników do pozostania na 
rynku pracy;

9. wzywa państwa członkowskie do 
wzmożenia wysiłków na rzecz 
zagwarantowania godziwych 
wynagrodzeń i warunków pracy, 
bezpiecznego środowiska pracy i równego 
dostępu do usług rehabilitacyjnych w celu 
pełnej ochrony praw gospodarczych, 
zdrowia i dobrostanu wszystkich starszych 
pracowników;

Or. en

Poprawka 432
Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
tworzenia elastycznych warunków pracy i 
zapewniania dostępu do usług 
rehabilitacyjnych, co będzie zachętą dla 
starszych pracowników do pozostania na 
rynku pracy;

9. wzywa państwa członkowskie do 
tworzenia elastycznych warunków pracy i 
zapewniania dostępu do usług 
rehabilitacyjnych, co będzie zachętą dla 
starszych pracowników do pozostania na 
rynku pracy , a także wzywa do 
umożliwienia pracownikom również 
łączenia pracy z obowiązkami 
opiekuńczymi;

Or. en

Poprawka 433
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
tworzenia elastycznych warunków pracy i 
zapewniania dostępu do usług 
rehabilitacyjnych, co będzie zachętą dla 
starszych pracowników do pozostania na 
rynku pracy;

9. wzywa państwa członkowskie do 
tworzenia elastycznych warunków pracy i 
zapewniania dostępu do usług 
rehabilitacyjnych, co będzie zachętą dla 
starszych pracowników do pozostania na 
rynku pracy, ponieważ aktywne starzenie 
się ma kluczowe znaczenie dla zdrowia;

Or. hu

Poprawka 434
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
tworzenia elastycznych warunków pracy i 
zapewniania dostępu do usług 
rehabilitacyjnych, co będzie zachętą dla 
starszych pracowników do pozostania na 

9. wzywa państwa członkowskie do 
tworzenia elastycznych warunków pracy i 
zapewniania dostępu do usług 
rehabilitacyjnych, co będzie zachętą dla 
starszych pracowników do pozostania na 
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rynku pracy; rynku pracy, jeśli tego chcą;

Or. en

Poprawka 435
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
tworzenia elastycznych warunków pracy i 
zapewniania dostępu do usług 
rehabilitacyjnych, co będzie zachętą dla 
starszych pracowników do pozostania na 
rynku pracy;

9. wzywa państwa członkowskie do 
tworzenia elastycznych warunków pracy i 
zapewniania dostępu do usług 
rehabilitacyjnych, które powinny pozwolić 
starszym pracownikom pozostać na rynku 
pracy w dobrej formie;

Or. en

Poprawka 436
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
tworzenia elastycznych warunków pracy i 
zapewniania dostępu do usług 
rehabilitacyjnych, co będzie zachętą dla 
starszych pracowników do pozostania na 
rynku pracy;

9. wzywa państwa członkowskie do 
rozwijania usług rehabilitacyjnych i 
reintegracyjnych oraz zachęt dla osób 
powracających na rynek pracy po 
przerwie w karierze zawodowej z powodów 
zdrowotnych;

Or. en

Poprawka 437
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że na planujących, 
programujących i świadczących usługi 
opiekuńcze spoczywa odpowiedzialność za 
rozpoznanie potrzeb użytkowników oraz że 
usługi opieki nad osobami starszymi i 
osobami z niepełnosprawnościami muszą 
być planowane i opracowywane z 
udziałem użytkowników;

Or. en

Poprawka 438
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. podkreśla, że feminizacja ubóstwa 
jest wynikiem kilku czynników, w tym 
nierówności w rozwoju kariery zawodowej 
kobiet i mężczyzn, częstego zatrudniania 
kobiet na podstawie niestandardowych 
umów, braku statusu zabezpieczenia 
społecznego dla partnerów pomagających 
osobom prowadzącym działalność na 
własny rachunek oraz ubóstwa w 
gospodarstwach domowych prowadzonych 
przez samotne matki;

Or. en

Poprawka 439
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9c. wzywa Komisję do dalszego 
zwiększania dochodu kobiet w wieku 
emerytalnym przez wspieranie państw 
członkowskich w reformowaniu emerytur 
z perspektywy płci w celu zapewnienia 
wszystkim adekwatnych i stabilnych 
emerytur, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na czynniki prowadzące do różnic 
w poziomie emerytur i środki mające 
zmniejszać te różnice, np. wprowadzenie 
możliwości zaliczania okresów opieki do 
stażu ubezpieczeniowego (uprawnień 
emerytalnych za związane z opieką 
przerwy w karierze zawodowej), 
opracowanie szczegółowych przepisów 
dotyczących urlopów opiekuńczych, czy 
też ochronę uprawnień emerytalnych i 
innych praw socjalnych opiekunów 
nieformalnych;

Or. en

Poprawka 440
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
przygotowywania kadr medycznych, 
opiekuńczych i asystenckich do potrzeb 
osób starszych; wzywa państwa 
członkowskie do objęcia przygotowaniem 
z zakresu geriatrii jak największej liczby 
zawodów medycznych;

10. wzywa państwa członkowskie do 
przygotowywania kadr medycznych, 
opiekuńczych i asystenckich do potrzeb 
osób starszych; wzywa państwa 
członkowskie do objęcia przygotowaniem 
z zakresu geriatrii jak największej liczby 
zawodów medycznych; podkreśla wyraźną 
potrzebę zwiększenia proporcji między 
pracownikami a użytkownikami, co 
umożliwi skuteczne reagowanie na 
potrzeby osób starszych i zapewni 
pracownikom sektora godziwą równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym;
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Or. pt

Poprawka 441
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
przygotowywania kadr medycznych, 
opiekuńczych i asystenckich do potrzeb 
osób starszych; wzywa państwa 
członkowskie do objęcia przygotowaniem 
z zakresu geriatrii jak największej liczby 
zawodów medycznych;

10. wzywa państwa członkowskie do 
odpowiedniego szkolenia kadr 
medycznych, opiekuńczych i asystenckich 
do potrzeb osób starszych; wzywa państwa 
członkowskie do objęcia przygotowaniem 
z zakresu geriatrii jak największej liczby 
zawodów medycznych oraz do 
zapewnienia dostępu do medycyny 
geriatrycznej we wszystkich regionach; 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiednich warunków 
pracy w zawodach medycznych i 
opiekuńczych jako środka 
gwarantującego jakość świadczonej 
opieki;

Or. en

Poprawka 442
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
przygotowywania kadr medycznych, 
opiekuńczych i asystenckich do potrzeb 
osób starszych; wzywa państwa 
członkowskie do objęcia przygotowaniem 
z zakresu geriatrii jak największej liczby 
zawodów medycznych;

10. wzywa państwa członkowskie do 
sformułowania polityki zapewniającej 
wystarczającą liczbę specjalistów w 
dziedzinie opieki nad osobami starszymi, 
w tym lekarzy, pielęgniarek, zawodowych 
opiekunów lub asystentów osób starszych; 
wzywa państwa członkowskie do 
promowania kursów przygotowawczych i 
kwalifikacyjnych dla opiekunów 
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nieformalnych, którzy są najczęściej 
członkami rodziny osób 
niesamodzielnych;

Or. en

Poprawka 443
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
przygotowywania kadr medycznych, 
opiekuńczych i asystenckich do potrzeb 
osób starszych; wzywa państwa 
członkowskie do objęcia przygotowaniem 
z zakresu geriatrii jak największej liczby 
zawodów medycznych;

10. podkreśla, że pandemia COVID-19 
posłużyła jako dowód na to, jak ważne 
jest, aby państwa członkowskie posiadały 
solidne, integracyjne i odporne na kryzysy 
systemy opieki zdrowotnej; wzywa 
państwa członkowskie do 
przygotowywania kadr medycznych, 
opiekuńczych i asystenckich do potrzeb 
osób starszych; wzywa państwa 
członkowskie do objęcia przygotowaniem 
z zakresu geriatrii jak największej liczby 
zawodów medycznych;

Or. en

Poprawka 444
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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
przygotowywania kadr medycznych, 
opiekuńczych i asystenckich do potrzeb 
osób starszych; wzywa państwa 
członkowskie do objęcia przygotowaniem 
z zakresu geriatrii jak największej liczby 

10. wzywa państwa członkowskie do 
poprawy warunków pracy i zatrudnienia 
kadr medycznych, opiekuńczych i 
asystenckich oraz opiekunów 
nieformalnych i do inwestowania w ich 
kształcenie i szkolenie, aby lepiej 
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zawodów medycznych; odpowiadać na potrzeby osób starszych; 
wzywa państwa członkowskie do objęcia 
przygotowaniem z zakresu geriatrii jak 
największej liczby zawodów medycznych;

Or. en

Poprawka 445
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa państwa członkowskie do 
przygotowywania kadr medycznych, 
opiekuńczych i asystenckich do potrzeb 
osób starszych; wzywa państwa 
członkowskie do objęcia przygotowaniem 
z zakresu geriatrii jak największej liczby 
zawodów medycznych;

10. wzywa państwa członkowskie do 
przygotowywania kadr medycznych, 
opiekuńczych i asystenckich do potrzeb 
osób starszych; apeluje o tworzenie zachęt 
do podejmowania zawodu opiekunów 
osób starszych; wzywa państwa 
członkowskie do objęcia przygotowaniem 
z zakresu geriatrii jak największej liczby 
zawodów medycznych;

Or. pl

Poprawka 446
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. ponadto wzywa Komisję do 
opracowania zharmonizowanych definicji 
i wskaźników na szczeblu UE w celu 
oceny dostępności, jakości i skuteczności 
usług opiekuńczych dla osób z 
niepełnosprawnościami i osób starszych; 
apeluje do Komisji o monitorowanie 
wdrażania tych definicji i wskaźników 
oraz o wspieranie działań naprawczych 
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tam, gdzie mogą być potrzebne, i wtedy, 
gdy mogą być potrzebne;

Or. en

Poprawka 447
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania osobom starszym 
godnego poziomu życia i w związku z tym 
apeluje do nich o dzielenie się dobrymi 
praktykami, w szczególności w zakresie 
ustalania wysokości emerytur 
minimalnych;

Or. fr

Poprawka 448
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa państwa członkowskie, aby 
zachęcały do wymiany 
międzypokoleniowej, między innymi przez 
promowanie pracy wolontariackiej osób 
młodych na rzecz osób starszych;

Or. en

Poprawka 449
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
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Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10 a. wzywa państwa członkowskie do 
objęcia większą ochroną osób starszych, 
szczególnie narażonych na zachorowania 
wirusowe, m.in. COVID-19;

Or. pl

Poprawka 450
Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Maria Walsh, Franc Bogovič, Anne Sander, Cindy 
Franssen

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do opracowania 
unijnej strategii dotyczącej opiekunów;

Or. en

Poprawka 451
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Śródtytuł 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ochrona socjalna i włączenie społeczne

Or. en

Poprawka 452
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. wyraża zadowolenie z planu 
przyjęcia planu działania na rzecz 
wdrożenia Europejskiego filaru praw 
socjalnych; podkreśla, że filar ten zawiera 
zasady dotyczące ochrony socjalnej, 
dochodu umożliwiającego osobom w 
wieku emerytalnym godne życie i dochodu 
minimalnego; z zadowoleniem przyjmuje 
prace Komitetu Ochrony Socjalnej nad 
kolejnym sprawozdaniem na temat. 
adekwatności emerytur; apeluje, aby plan 
działania zawierał cele dotyczące 
ograniczenia ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, w tym osób starszych;

Or. en

Poprawka 453
Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Maria Walsh, Franc Bogovič, Anne Sander, Cindy 
Franssen

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania i 
finansowania ośrodków 
międzypokoleniowych, ponieważ mogą 
one mieć kluczowe znaczenie w 
zwalczaniu dyskryminacji ze względu na 
wiek i dla włączenia społecznego osób 
starszych;

Or. en

Poprawka 454
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia odpowiednich 
działań w celu zmniejszenia różnicy w 
poziomie emerytur kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 455
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania zaleceń 
dotyczących zmniejszenia ryzyka ubóstwa 
i wykluczenia społecznego osób w 
starszym wieku, ze szczególnym 
uwzględnieniem luki emerytalnej między 
kobietami a mężczyznami, 
niepełnosprawnych osób starszych, 
starszych migrantów, starszych Romów, 
osób starszych należących do mniejszości 
etnicznych, rasowych, językowych lub 
seksualnych oraz inne grupy w 
niewspółmiernym stopniu dotknięte 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 
zachęca Komitet Ochrony Socjalnej do 
dokładniejszego przeanalizowania grup z 
wysokim wskaźnikiem ubóstwa i 
wykluczenia społecznego

Or. en

Poprawka 456
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10c. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia niskiego 
wskaźnika aktywności zawodowej kobiet w 
wieku od 50 do 64 lat, aby zmniejszyć inne 
związane z zatrudnieniem różnice ze 
względu na płeć; w szczególności wzywa 
europejską sieć publicznych służb 
zatrudnienia do oceny najlepszych 
sposobów wspierania poszukujących 
pracy starszych kobiet w powrocie na 
rynek pracy oraz do prowadzenia dalszych 
badań nad sposobami tworzenia i 
dostosowywania miejsc pracy dla 
starszych kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 457
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. ostrzega o ryzyku izolacji 
społecznej i samotności, które nasiliło się 
z powodu środków dystansu fizycznego w 
związku z COVID-19; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, by zastanowiły się 
nad tym ryzykiem i zajęły się nim poprzez 
badania naukowe, wymianę praktyk i 
wykorzystanie funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych UE do zwalczania tego 
zjawiska;

Or. en

Poprawka 458
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
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Śródtytuł 8

Projekt rezolucji Poprawka

Aktywny senior Aktywny senior na rynku pracy i poza nim

Or. en

Poprawka 459
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Śródtytuł 8

Projekt rezolucji Poprawka

Aktywny senior Uczestnictwo i włączenie społeczne

Or. pt

Poprawka 460
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 8

Projekt rezolucji Poprawka

Aktywny senior Zatrudnienie i aktywny senior

Or. en

Poprawka 461
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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10a. wzywa państwa członkowskie, aby 
środki selekcji, takie jak segregacja 
medyczna, której poddawano osoby 
starsze podczas trwającej pandemii 
koronawirusa, naruszając podstawowe 
prawa i zasady, takie jak równość pod 
względem godności i prawa do życia, nie 
były ponownie stosowane;

Or. es

Poprawka 462
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do promowania najlepszych 
praktyk w zakresie skutecznego transferu 
wiedzy od starszych pracowników do 
pracowników o mniejszym doświadczeniu 
lub następców;

Or. en

Poprawka 463
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do promowania programów, 
projektów i działań, które przyczyniają się 
do zwiększenia udziału osób starszych w 
życiu społecznym, kulturalnym i 
politycznym; podkreśla w związku z tym 
rolę ruchu oddolnego, w którym 
dobrowolne uczestnictwo – od aktywizmu 
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politycznego po promowanie dziedzictwa 
materialnego i niematerialnego oraz 
rozwój działalności rozrywkowej, 
rekreacyjnej i artystycznej – stanowi 
element zaangażowania społecznego, 
przekazywania kwalifikacji i wymiany 
międzypokoleniowej oraz przeciwdziałania 
izolacji;

Or. pt

Poprawka 464
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
rozbudowywania oferty edukacyjnej i 
integracyjnej skierowanej do osób 
starszych, w tym edukacji online;

11. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do rozbudowywania formalnych, 
pozaformalnych i nieformalnych 
programów, projektów i działań 
edukacyjnych skierowanych do osób 
starszych, zapewniających możliwości 
uczenia się przez całe życie, promujących 
całościowy rozwój kulturalny jednostek; 
podkreśla w tym kontekście znaczenie 
doskonalenia umiejętności 
informatycznych osób starszych, nie tylko 
po to, by przygotować odpowiednie 
warunki dla oferty w zakresie edukacji 
online, ale przede wszystkim po to, by 
zwiększyć powiązania w innych sferach 
życia, takich jak dostęp do usług 
zdrowotnych i życie rodzinne;

Or. pt

Poprawka 465
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
rozbudowywania oferty edukacyjnej i 
integracyjnej skierowanej do osób 
starszych, w tym edukacji online;

11. apeluje o dostępne i przystępne 
cenowo programy umiejętności cyfrowych 
dostosowane do potrzeb osób starszych; 
wzywa państwa członkowskie do 
rozbudowywania oferty edukacyjnej i 
integracyjnej skierowanej do osób 
starszych, w tym edukacji online, a także 
do wspierania podnoszenia przez nich 
kwalifikacji i przekwalifikowywania się w 
celu dostosowania się do potrzeb rynku 
pracy, do przeciwdziałania przepaści 
cyfrowej i zadbania o to, by osoby starsze 
skutecznie dostosowywały się do 
innowacyjnych metod pracy się w zakresie 
zarządzania i rozwiązań cyfrowych, takich 
jak telepraca, i korzystały na nich;

Or. en

Poprawka 466
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
rozbudowywania oferty edukacyjnej i 
integracyjnej skierowanej do osób 
starszych, w tym edukacji online;

11. podkreśla, że tworzenie i 
wdrażanie dostosowanych do wieku 
możliwości uczenia się przez całe życie jest 
istotnym i nieodzownym elementem 
służącym zwiększeniu stabilności 
społecznej i gospodarczej oraz dobrobytu 
osobistego; wzywa państwa członkowskie 
do rozbudowywania oferty edukacyjnej i 
integracyjnej skierowanej do osób 
starszych, w tym edukacji online; ponadto 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
wspierania inicjatyw w zakresie 
podnoszenia i zmiany kwalifikacji, w 
szczególności w odniesieniu do grup 
szczególnie wrażliwych;

Or. en
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Poprawka 467
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
rozbudowywania oferty edukacyjnej i 
integracyjnej skierowanej do osób 
starszych, w tym edukacji online;

11. wzywa państwa członkowskie do 
inwestowania w umiejętności i edukację 
oraz rozbudowywania oferty edukacyjnej i 
integracyjnej skierowanej do osób 
starszych, niezależnie od tego, czy są one 
nadal częścią rynku pracy czy są już na 
emeryturze, w tym edukacji online lub 
rozwijania uprawnień pracowników do 
odbywania szkoleń; wzywa Komisję 
Europejską do uwzględnienia 
konkretnych działań skierowanych do 
osób starszych w aktualizacji Planu 
działania w dziedzinie edukacji cyfrowej;

Or. en

Poprawka 468
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
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
rozbudowywania oferty edukacyjnej i 
integracyjnej skierowanej do osób 
starszych, w tym edukacji online;

11. wzywa państwa członkowskie do 
rozbudowywania oferty edukacyjnej i 
integracyjnej skierowanej do osób 
starszych, w tym edukacji online i projektu 
uczenia się przez całe życie, a także 
inicjatyw w zakresie domów 
międzypokoleniowych;

Or. en
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Poprawka 469
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
rozbudowywania oferty edukacyjnej i 
integracyjnej skierowanej do osób 
starszych, w tym edukacji online;

11. wzywa państwa członkowskie do 
rozbudowywania oferty edukacyjnej i 
integracyjnej skierowanej do osób 
starszych, w tym edukacji online; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia 
umiejętności cyfrowych osób starszych, 
pomocnego w pełnym wykorzystaniu tych 
możliwości;

Or. en

Poprawka 470
Romana Tomc, Franc Bogovič

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
rozbudowywania oferty edukacyjnej i 
integracyjnej skierowanej do osób 
starszych, w tym edukacji online;

11. wzywa państwa członkowskie do 
rozbudowywania oferty edukacyjnej i 
integracyjnej skierowanej do osób 
starszych, zarówno jako użytkowników, 
jak i usługodawców, w tym edukacji 
online i uczenia się przez całe życie;

Or. en

Poprawka 471
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka
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11. wzywa państwa członkowskie do 
rozbudowywania oferty edukacyjnej i 
integracyjnej skierowanej do osób 
starszych, w tym edukacji online;

11. wzywa państwa członkowskie do 
rozbudowywania oferty edukacyjnej, 
szkoleniowej i integracyjnej skierowanej 
do osób starszych, w tym edukacji online;

Or. fr

Poprawka 472
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania strategii w zakresie 
zdolności do zatrudnienia i zarządzania 
karierą w celu przygotowania się na 
starzejącą się siłę roboczą i bardziej 
niestabilne rynki pracy w kontekście 
częstych i głębokich przemian na rynkach 
pracy; podkreśla, że takie strategie 
powinny obejmować promowanie 
edukacji, szkoleń i uczenia się przez całe 
życie dla osób w każdym wieku, zdrowe 
miejsca pracy odpowiednio dostosowane 
pracowników mających problemy 
zdrowotne lub niepełnosprawnych, środki 
umożliwiające godzenie życia zawodowego 
i prywatnego oraz wspieranie wymiany 
międzypokoleniowej w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 473
Jordi Cañas

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla w związku z tym 
nadrzędne znaczenie wspierania szerszego 
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stosowania programów „praca w domu” 
przez przedsiębiorstwa w całej UE; wzywa 
Komisję Europejską do zaproponowania 
ram prawnych określających jasne 
wspólne minimalne normy i warunki 
telepracy w UE służące ochronie zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników, a 
jednocześnie zwiększające stały udział 
osób starszych w rynku pracy;

Or. en

Poprawka 474
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
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystywania funduszy EFS + i EFRR 
do wspierania tworzenia wysokiej jakości 
miejsc pracy, wspierania lepszej 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym oraz tworzenia możliwości 
zatrudnienia w regionach zagrożonych 
wyludnieniem, ze szczególnym 
uwzględnieniem zwiększenia udziału 
kobiet w rynku pracy; podkreśla znaczenie 
usług doradczych, uczenia się przez całe 
życie oraz programów przekwalifikowania 
i podnoszenia kwalifikacji pracowników w 
każdym wieku;

Or. en

Poprawka 475
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
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Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. apeluje do państw członkowskich o 
opracowanie krajowych planów poprawy 
usług opiekuńczych przez uwzględnienie 
nie tylko potrzeb użytkowników, lecz także 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym licznych opiekunów; apeluje 
do państw członkowskich o 
monitorowanie realizacji tych planów 
oraz o podejmowanie działań 
naprawczych tam, gdzie mogą być 
potrzebne, i wtedy, gdy mogą być 
potrzebne;

Or. en

Poprawka 476
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. wzywa europejską sieć Kart 
różnorodności do położenia większego 
nacisku na popularyzowanie 
zróżnicowania wiekowego i 
(nie)pełnosprawności w miejscach pracy; 
wzywa Komisję Europejską, aby w nowej 
strategii ramowej na rzecz zdrowia i 
bezpieczeństwa w miejscu pracy położyła 
nacisk na zagrożenia psychospołeczne i 
fizyczne związane z wiekiem, zarówno dla 
kobiet, jak i dla mężczyzn;

Or. en

Poprawka 477
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
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Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. podkreśla, że kobiety stanowią 
jedną trzecią osób samozatrudnionych 
wśród wszystkich osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą w UE; podkreśla 
znaczenie promowania programów 
wspierających przeznaczonych dla kobiet-
przedsiębiorców oraz kobiet-naukowców i 
wzywa UE do udzielania tym programom 
bardziej konkretnego wsparcia;

Or. en

Poprawka 478
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
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. podkreśla, że bezpieczeństwo i 
higiena pracy mają zasadnicze znaczenie 
dla kontynuowania przez osoby starsze 
pracy zawodowej do czasu osiągnięcia 
ustawowego wieku emerytalnego; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
promowania i wspierania środowiska 
pracy przyjaznego dla osób starszych;

Or. en

Poprawka 479
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11c. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania godnego dochodu 
kobietom, które przeszły już na emeryturę, 
za pomocą środków takich jak indeksacja 
emerytur lub emerytury minimalne, jako 
niezbędnej nieskładkowej siatki 
bezpieczeństwa dochodów, aby zapobiec 
ubóstwu wśród starszych kobiet, które nie 
mają uprawnień emerytalnych lub nie 
mają wystarczających uprawnień 
emerytalnych;

Or. en

Poprawka 480
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. wzywa państwa członkowskie i 
europejską sieć publicznych służb 
zatrudnienia do rozwijania wymiany 
praktyk w zakresie integracji osób 
starszych poszukujących pracy na rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 481
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

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. z zadowoleniem przyjmuje 
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zobowiązanie Komisji do zapewnienia 
wszystkim pracownikom godziwych 
wynagrodzeń w drodze ustawowej płacy 
minimalnej lub negocjacji zbiorowych;

Or. en

Poprawka 482
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
Ustęp 11 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11d. podkreśla, że przeciwdziałanie 
zmianom demograficznym powinno 
opierać się na podejściu opartym na 
poszanowaniu praw, wspieraniu i 
tworzeniu równych szans, dialogu i 
solidarności, a nie na rywalizacji między 
osobami z różnych pokoleń;

Or. en

Poprawka 483
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
Ustęp 11 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11e. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia właściwego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym oraz do wspierania 
regionalnych i lokalnych inicjatyw i 
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projektów służących osiągnięciu większej 
równowagi między życiem zawodowym i 
prywatnym mężczyzn i kobiet;

Or. en

Poprawka 484
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
rozwoju wolontariatu i mentoringu osób 
starszych, co będzie przeciwdziałać 
wykluczeniu społecznemu, sprzyjać 
podnoszeniu kwalifikacji młodych 
pracowników i zachowaniu tradycyjnych 
zawodów rzemieślniczych stanowiących 
element europejskiego dziedzictwa;

skreśla się

Or. pt

Poprawka 485
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
rozwoju wolontariatu i mentoringu osób 
starszych, co będzie przeciwdziałać 
wykluczeniu społecznemu, sprzyjać 
podnoszeniu kwalifikacji młodych 
pracowników i zachowaniu tradycyjnych 
zawodów rzemieślniczych stanowiących 
element europejskiego dziedzictwa;

12. z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję Komisji dotyczącą 
uruchomienia programu dla „cyfrowych 
wolontariuszy”, aby umożliwić młodym 
wykwalifikowanym osobom i 
doświadczonym seniorom dzielenie się 
swoimi kompetencjami cyfrowymi z 
tradycyjnymi przedsiębiorstwami; zachęca 
państwa członkowskie do rozwoju 
wolontariatu i mentoringu osób starszych, 
co będzie przeciwdziałać wykluczeniu 
społecznemu, sprzyjać podnoszeniu 
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kwalifikacji młodych pracowników i 
zachowaniu tradycyjnych zawodów 
rzemieślniczych stanowiących element 
europejskiego dziedzictwa;

Or. pl

Poprawka 486
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Alex Agius 
Saliba, Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
rozwoju wolontariatu i mentoringu osób 
starszych, co będzie przeciwdziałać 
wykluczeniu społecznemu, sprzyjać 
podnoszeniu kwalifikacji młodych 
pracowników i zachowaniu tradycyjnych 
zawodów rzemieślniczych stanowiących 
element europejskiego dziedzictwa;

12. podkreśla znaczenie tworzenia 
możliwości płatnego zatrudnienia dla 
osób, które osiągnęły już ustawowy wiek 
emerytalny i chcą pozostać lub stać się 
aktywne, nie tylko ze względu na 
dodatkowy dochód, ale także jako sposób 
na poradzenie sobie z wykluczeniem 
społecznym; zachęca również do tworzenia 
zachęt dla wolontariatu i mentoringu w 
celu przekazywania wiedzy między 
pokoleniami; podkreśla, że takie środki i 
działania nie mogą odbywać się kosztem 
młodych osób poszukujących pracy lub 
długotrwale bezrobotnych;

Or. en

Poprawka 487
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
rozwoju wolontariatu i mentoringu osób 
starszych, co będzie przeciwdziałać 

12. zachęca państwa członkowskie do 
rozwoju wolontariatu i mentoringu osób 
starszych, aby przeciwdziałać wykluczeniu 
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wykluczeniu społecznemu, sprzyjać 
podnoszeniu kwalifikacji młodych 
pracowników i zachowaniu tradycyjnych 
zawodów rzemieślniczych stanowiących 
element europejskiego dziedzictwa;

społecznemu i umożliwić im wnoszenie 
swoich umiejętności i doświadczenia; 
zachęca do podnoszenia kwalifikacji 
młodszych i starszych pracowników i 
zachowania tradycyjnych zawodów 
rzemieślniczych stanowiących element 
europejskiego dziedzictwa;

Or. en

Poprawka 488
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. uważa, że możliwości, jakie 
stwarza uczenie się przez całe życie w 
połączeniu z cyfryzacją, mają zasadnicze 
znaczenie dla zapewnienia starzejącemu 
się społeczeństwu na obszarach wiejskich 
i oddalonych różnych możliwości, w tym 
dodatkowego dochodu; wzywa w związku 
z tym Komisję i państwa członkowskie do 
wspierania programów edukacyjnych i 
szkoleniowych, które pomogą 
starzejącemu się społeczeństwu rozwijać 
umiejętności i zdobywać kwalifikacje w 
takich dziedzinach jak handel 
elektroniczny, rynek internetowy i 
technologie informacyjno-
komunikacyjne;

Or. en

Poprawka 489
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględniania przemian 
demograficznych i zmian w wielkości oraz 
składzie gospodarstw domowych przy 
projektowaniu polityki budżetowej, 
ustaleń w zakresie zabezpieczeń 
społecznych i usług publicznych;

Or. en

Poprawka 490
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. ostrzega przed ryzykiem 
powiększenia różnicy w poziomie 
emerytur kobiet i mężczyzn w wyniku 
prowadzonego obecnie przechodzenia od 
ustawowych emerytur państwowych do 
systemów drugiego i trzeciego filaru, które 
nakładają większą odpowiedzialność na 
osoby fizyczne, i w związku z tym wzywa 
Komisję i właściwe organy Unii, takie jak 
Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów 
Emerytalnych, a także państwa 
członkowskie, aby oceniły zakres objęcia 
kobiet pracowniczymi programami 
emerytalnymi i współczynniki świadczeń 
dla kobiet;

Or. en

Poprawka 491
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do propagowania włączenia 
społecznego osób starszych przez 
używanie internetu i innych technologii 
teleinformatycznych do korzystania z dóbr 
kultury, rozrywki, edukacji, komunikacji, 
teleopieki i telemedycyny;

skreśla się

Or. pt

Poprawka 492
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do propagowania włączenia 
społecznego osób starszych przez 
używanie Internetu i innych technologii 
teleinformatycznych do korzystania z dóbr 
kultury, rozrywki, edukacji, komunikacji, 
teleopieki i telemedycyny;

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do propagowania włączenia 
społecznego osób starszych przez 
używanie AI i rozwiązań cyfrowych do 
korzystania z dóbr kultury, rozrywki, 
edukacji, komunikacji, teleopieki i 
telemedycyny; podkreśla potrzebę 
przyjęcia podejścia opartego na godności i 
ukierunkowanego na człowieka oraz 
podkreśla, że rozwiązania te nie mogą, 
mimo wielu zalet, w pełni zastąpić 
kontaktów osobistych, dlatego należy 
przyjąć wyważone podejście do wspierania 
obu tych aspektów;

Or. en

Poprawka 493
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do propagowania włączenia 
społecznego osób starszych przez 
używanie internetu i innych technologii 
teleinformatycznych do korzystania z dóbr 
kultury, rozrywki, edukacji, komunikacji, 
teleopieki i telemedycyny;

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do propagowania włączenia 
społecznego osób starszych przez 
używanie internetu i innych technologii 
teleinformatycznych do korzystania z dóbr 
kultury, rozrywki, edukacji, komunikacji, 
teleopieki i telemedycyny, przy 
zachowaniu możliwości dostępu do tych 
usług w trybie offline; wzywa w 
szczególności do opracowania strategii na 
rzecz rozwoju dostępu do umiejętności, 
łączności i urządzeń w placówkach opieki 
długoterminowej;

Or. en

Poprawka 494
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
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do propagowania włączenia 
społecznego osób starszych przez 
używanie internetu i innych technologii 
teleinformatycznych do korzystania z dóbr 
kultury, rozrywki, edukacji, komunikacji, 
teleopieki i telemedycyny;

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego badania 
możliwości propagowania włączenia 
społecznego osób starszych przez 
używanie internetu i innych technologii 
teleinformatycznych do korzystania z dóbr 
kultury, rozrywki, edukacji, komunikacji, 
teleopieki i telemedycyny, przy 
jednoczesnym uznaniu znaczenia 
bezpośredniego kontaktu osobistego;

Or. en

Poprawka 495
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do propagowania włączenia 
społecznego osób starszych przez 
używanie internetu i innych technologii 
teleinformatycznych do korzystania z dóbr 
kultury, rozrywki, edukacji, komunikacji, 
teleopieki i telemedycyny;

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do propagowania włączenia 
społecznego i integracji na rynku pracy 
osób starszych przez używanie internetu i 
innych technologii teleinformatycznych do 
korzystania z dóbr kultury, rozrywki, 
edukacji, komunikacji, zatrudnienia, 
teleopieki i telemedycyny;

Or. en

Poprawka 496
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do propagowania włączenia 
społecznego osób starszych przez 
używanie internetu i innych technologii 
teleinformatycznych do korzystania z dóbr 
kultury, rozrywki, edukacji, komunikacji, 
teleopieki i telemedycyny;

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do propagowania włączenia 
społecznego osób starszych, szczególnie 
pozostających w domu, przez używanie 
internetu i innych technologii 
teleinformatycznych do korzystania z dóbr 
kultury, rozrywki, edukacji, komunikacji, 
teleopieki i telemedycyny;

Or. pl

Poprawka 497
Lukas Mandl

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do propagowania włączenia 

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zniwelowania przepaści 
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społecznego osób starszych przez 
używanie internetu i innych technologii 
teleinformatycznych do korzystania z dóbr 
kultury, rozrywki, edukacji, komunikacji, 
teleopieki i telemedycyny;

cyfrowej i do propagowania włączenia 
społecznego osób starszych przez 
używanie internetu i innych technologii 
teleinformatycznych do korzystania z dóbr 
kultury, rozrywki, edukacji, komunikacji, 
teleopieki i telemedycyny;

Or. en

Poprawka 498
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zauważa, że poprawa łączności i 
dostępności usług na obszarach wiejskich 
i oddalonych ma kluczowe znaczenie dla 
rozwiązania problemu wyludnienia tych 
regionów oraz wykluczenia społecznego i 
cyfrowego mieszających tam osób 
starszych; dlatego wzywa państwa 
członkowskie do uznania znaczenia 
obszarów wiejskich i oddalonych w ich 
różnorodności oraz do rozwijania ich 
potencjału przez stymulowanie inwestycji 
w lokalną gospodarkę, wspieranie 
przedsiębiorczości i poprawę 
infrastruktury;

Or. en

Poprawka 499
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. apeluje do Komisji o 
uwzględnienie opieki nad osobami 



AM\1215438PL.docx 101/141 PE658.923v01-00

PL

starszymi i osobami z 
niepełnosprawnościami podczas 
monitorowania i przeglądu danych w 
ramach europejskiego semestru, a także w 
corocznym sprawozdaniu na temat 
równości kobiet i mężczyzn; apeluje do 
państw członkowskich, aby rozważyły 
włączenie oceny usług opieki nad osobami 
starszymi i osobami z 
niepełnosprawnościami do sprawozdań 
krajowych; zachęca państwa członkowskie 
do przyjęcia i stosowania środków 
naprawczych, jeżeli okaże się, że postępy 
są osiągane powoli;

Or. en

Poprawka 500
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. wzywa Komisję, aby wspierała 
państwa członkowskie w zwalczaniu 
ubóstwa, które dotyka przede wszystkim 
kobiety samotnie wychowujące dzieci, 
pogłębiło się w wyniku kryzysu i prowadzi 
do większego wykluczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 501
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13c. wzywa Komisję do ustanowienia 
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wskaźnika różnic w poziomie emerytur 
kobiet i mężczyzn w celu oceny 
nagromadzonych nierówności, których 
doświadczają kobiety przez całe życie;

Or. en

Poprawka 502
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
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępu do 
szerokopasmowego internetu dla 
wszystkich gospodarstw domowych, co 
przyczyni się do zwalczania wykluczenia 
cyfrowego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 503
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępu do 
szerokopasmowego internetu dla 
wszystkich gospodarstw domowych, co 
przyczyni się do zwalczania wykluczenia 
cyfrowego;

14. podkreśla zasadniczy wpływ stale 
rozwijających się technologii cyfrowych 
na życie codzienne obywateli, w związku z 
czym podkreśla potrzebę zapewnienia 
szybkich łączy szerokopasmowych oraz 
niezbędnego i nowoczesnego wyposażenia 
technicznego w szkołach, szpitalach i 
wszystkich innych odpowiednich 
obiektach użyteczności publicznej, w tym 
opracowania skutecznej administracji 
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elektronicznej; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia dostępu do 
szybkiego szerokopasmowego internetu dla 
wszystkich gospodarstw domowych, co ma 
zasadnicze znaczenie w zwalczaniu 
wykluczenia cyfrowego i oferuje 
różnorodne możliwości mieszkańcom 
obszarów wiejskich i oddalonych;

Or. en

Poprawka 504
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępu do 
szerokopasmowego internetu dla 
wszystkich gospodarstw domowych, co 
przyczyni się do zwalczania wykluczenia 
cyfrowego;

14. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępu do 
szerokopasmowego internetu dla 
wszystkich gospodarstw domowych, co 
przyczyni się do zwalczania wykluczenia 
cyfrowego; wzywa państwa członkowskie 
do zwalczania wszelkich przejawów 
przepaści cyfrowej, wykluczającej i 
izolującej osoby starsze, które nie 
korzystają z internetu;

Or. fr

Poprawka 505
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępu do 
szerokopasmowego internetu dla 
wszystkich gospodarstw domowych, co 
przyczyni się do zwalczania wykluczenia 

14. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępu do 
szerokopasmowego internetu dla 
wszystkich gospodarstw domowych, co 
przyczyni się do zwalczania wykluczenia 
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cyfrowego; cyfrowego, zwłaszcza wśród osób 
starszych;

Or. pl

Poprawka 506
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępu do 
szerokopasmowego internetu dla 
wszystkich gospodarstw domowych, co 
przyczyni się do zwalczania wykluczenia 
cyfrowego;

14. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia dostępu do 
szerokopasmowego internetu, sprzętu 
cyfrowego i umiejętności dla wszystkich 
gospodarstw domowych, co przyczyni się 
do zwalczania wykluczenia cyfrowego;

Or. en

Poprawka 507
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14 a. wzywa państwa członkowskie do 
uwzględnienia szczególnej sytuacji 
starszych pracowników na rynku pracy 
poprzez działania takie jak 
zindywidualizowane szkolenia czy 
optymalizacja wymiaru godzin pracy;

Or. pl

Poprawka 508
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia



AM\1215438PL.docx 105/141 PE658.923v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. apeluje do państw członkowskich o 
zwiększenie inwestycji w usługi 
opiekuńcze i poprawę jakości opieki oraz 
zwiększenie inwestycji w środki specjalne, 
dzięki którym osoby sprawujące opiekę 
będą mogły pozostać czynne zawodowo;

Or. en

Poprawka 509
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. wzywa Komisję do wspierania 
państw członkowskich w coraz większym 
wykorzystaniu funduszy strukturalnych 
na inwestycje w publiczną opiekę nad 
dziećmi i opiekę nad osobami starszymi i 
niesamodzielnymi;

Or. en

Poprawka 510
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14 b.  wzywa państwa członkowskie do 
wspierania funkcjonowania i rozwoju 
organizacji zrzeszających osoby starsze i 
innych form partycypacji społecznej;
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Or. pl

Poprawka 511
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. wzywa Komisję i Komitet Ochrony 
Socjalnej, aby w następnym sprawozdaniu 
na temat adekwatności emerytur w 
bardziej dogłębny sposób zbadały 
niestandardowe trajektorie na rynku 
pracy, w pełni analizując różnicę w 
poziomie emerytur kobiet i mężczyzn we 
wszystkich jej wymiarach i we wszystkich 
trzech filarach systemów emerytalnych; 
wzywa ponadto Komisję do oceny 
adekwatności emerytur minimalnych, 
które są szczególnie istotne dla uniknięcia 
ubóstwa wśród osób starszych;

Or. en

Poprawka 512
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do uwzględniania 
w unijnych strategiach potencjału srebrnej 
gospodarki i większego jej propagowania 
w państwach członkowskich;

15. wzywa Komisję do uwzględniania 
w unijnych strategiach potencjału srebrnej 
gospodarki i większego jej propagowania 
w państwach członkowskich; podkreśla, że 
srebrną gospodarkę należy rozumieć jako 
gospodarkę wdrażającą zasady 
dostępności dla osób niepełnosprawnych, 
przystępności cenowej oraz adekwatności 
towarów i usług do potrzeb osób 
starszych; podkreśla, że udział osób 
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starszych w opracowywaniu i testowaniu 
towarów i usług w ramach srebrnej 
gospodarki ma decydujące znaczenie dla 
ich sukcesu i wprowadzenia na rynek;

Or. en

Poprawka 513
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do uwzględniania 
w unijnych strategiach potencjału srebrnej 
gospodarki i większego jej propagowania 
w państwach członkowskich;

15. podkreśla, że powstająca „srebrna 
gospodarka” może stać się jedną z 
głównych sił napędowych gospodarki, 
szczególnie na obszarach wiejskich, i 
może stworzyć możliwości dla sektorów 
opieki zdrowotnej i opieki 
długoterminowej, oferując opiekę 
wysokiej jakości w bardziej efektywny 
sposób; wzywa Komisję do uwzględniania 
w unijnych strategiach potencjału „srebrnej 
gospodarki” i większego jej propagowania 
w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 514
Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do uwzględniania 
w unijnych strategiach potencjału srebrnej 
gospodarki i większego jej propagowania 
w państwach członkowskich;

15. wzywa Komisję do uwzględniania 
w unijnych strategiach potencjału srebrnej 
gospodarki i większego jej propagowania 
w państwach członkowskich, tak aby 
podmioty gospodarcze mogły wykorzystać 
potencjał nowych możliwości i tym samym 
zaspokoić nowe potrzeby naszego 
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społeczeństwa;

Or. fr

Poprawka 515
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do uwzględniania 
w unijnych strategiach potencjału srebrnej 
gospodarki i większego jej propagowania 
w państwach członkowskich;

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględniania w 
unijnych strategiach potencjału srebrnej 
gospodarki przez opowiadanie się za 
strategiami promującymi turystykę i 
wymianę kulturalną ukierunkowaną na 
emerytów i rencistów oraz ich potrzeby;

Or. pt

Poprawka 516
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do uwzględniania 
w unijnych strategiach potencjału srebrnej 
gospodarki i większego jej propagowania 
w państwach członkowskich;

15. wzywa Komisję do uwzględniania 
w unijnych strategiach potencjału srebrnej 
gospodarki i większego jej propagowania 
w państwach członkowskich, wśród 
podmiotów komercyjnych i 
niekomercyjnych;

Or. pl

Poprawka 517
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
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję do uwzględniania 
w unijnych strategiach potencjału srebrnej 
gospodarki i większego jej propagowania 
w państwach członkowskich;

15. wzywa Komisję do uwzględniania 
potencjału srebrnej gospodarki;

Or. en

Poprawka 518
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
stopniem, w jakim najbardziej wrażliwe 
grupy kobiet, w tym imigrantki, kobiety z 
niepełnosprawnościami, kobiety 
homoseksualne, kobiety należące do 
mniejszości, kobiety o niskich 
kwalifikacjach i starsze kobiety, są 
narażone na dyskryminację z wielu 
przyczyn jednocześnie, ponieważ są one 
dyskryminowane ze względu na wiek, płeć, 
pochodzenie etniczne i orientację 
seksualną lub religię, żeby wymienić tylko 
kilka przykładów, i apeluje o środki 
dyskryminacji pozytywnej;

Or. en

Poprawka 519
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina, że regiony najbardziej 
oddalone są szczególnie podatne na 
wyludnienie i wymagają specjalnego 
zestawu środków służących łagodzeniu 
negatywnych zmian demograficznych, z 
którymi często się borykają; wzywa 
państwa członkowskie do aktywnego 
wykorzystywania dostępnych funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych w celu 
sprostania wyzwaniom, przed którymi 
stoją te regiony;

Or. en

Poprawka 520
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do włączenia zasady 
aktywnego starzenia się i solidarności 
międzypokoleniowej we wszystkie 
odpowiednie polityki;

Or. en

Poprawka 521
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zaangażowania 
organizacji reprezentujących i 
chroniących interesy osób starszych w 
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podejmowanie decyzji, które ich dotyczą;

Or. hu

Poprawka 522
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. podkreśla, że telepraca może 
oferować obszarom oddalonym liczne 
możliwości, jako jedno z najlepszych 
narzędzi wykorzystujących technologie 
cyfrowe do zachowania odpływu populacji 
z obszarów wiejskich i oddalonych, 
jednocześnie przynosząc korzyści 
lokalnym społecznościom i gospodarce; 
wzywa Komisję Europejską do 
przedstawienia europejskiego programu 
telepracy w celu opracowania ram 
prawnych określających jasne minimalne 
normy i warunki dla pracy zdalnej w całej 
UE;

Or. en

Poprawka 523
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. podkreśla, że spowodowany 
pandemią COVID-19 kryzys w dziedzinie 
opieki uwidocznił potrzebę uwzględniania 
aspektu płci we wszystkich politykach; 
wzywa Komisję do uwzględniania aspektu 
płci, sporządzania budżetów z 
uwzględnieniem aspektu płci i ocen 
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wpływu w aspekcie płci we wszystkich 
obszarach i w przypadku każdego wniosku 
ustawodawczego na wszystkich poziomach 
sprawowania rządów, a tym samym do 
dopilnowania, aby określone cele w 
zakresie równości płci zostały wytyczone, 
w tym dla wszystkich instrumentów 
politycznych i budżetowych służących do 
walki z COVID-19;

Or. en

Poprawka 524
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. podkreśla, że między pokoleniami 
istnieje przepaść cyfrowa, i wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
usunięcia barier, jakie napotykają osoby 
starsze chcące stać się częścią 
społeczeństwa cyfrowego, w szczególności 
te napotykane przez starsze kobiety, które 
mają mniejszy dostęp do sprzętu 
cyfrowego i łączności ze względu na niższe 
dochody i zatrudnienie w sektorach mniej 
zaawansowanych cyfrowo;

Or. en

Poprawka 525
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 9
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Projekt rezolucji Poprawka

Bezpieczna przestrzeń i badania Mieszkalnictwo i infrastruktura publiczna

Or. en

Poprawka 526
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Śródtytuł 9

Projekt rezolucji Poprawka

Bezpieczna przestrzeń i badania Specjalne strategie i badania

Or. en

Poprawka 527
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by uwzględniały prawa osób 
starszych niepełnosprawnych we 
wszystkich strategiach politycznych i 
programach dotyczących 
niepełnosprawności i starzenia się, 
zapewniając pełną zgodność z Konwencją 
o prawach osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 528
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie do 
dostosowania budynków i mieszkań do 
potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych, o ograniczonej 
sprawności ruchowej i percepcji; 
podkreśla, że mieszkanie bezpieczne to 
takie, gdzie ograniczono możliwość 
wystąpienia niebezpieczeństwa oraz 
ułatwiona jest reakcja w wypadku jego 
wystąpienia;

16. wzywa państwa członkowskie do 
dostosowania budynków i mieszkań do 
potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych, o ograniczonej 
sprawności ruchowej i percepcji; 
podkreśla, że mieszkanie bezpieczne to 
takie, gdzie ograniczono możliwość 
wystąpienia niebezpieczeństwa oraz 
ułatwiona jest reakcja w wypadku jego 
wystąpienia; podkreśla, że mieszkanie 
powinno zapewniać jego użytkownikom 
komfort termiczny, akustyczny, 
olfaktoryczny i świetlny a w budynku 
powinny znajdować się udogodnienia 
takie jak windy i podjazdy, szerokie drzwi i 
przejścia, nieśliskie podłogi, odpowiednie 
schody z poręczami; podkreśla, że 
mieszkanie powinno być wyposażone w 
instalacje, których niewprawna obsługa 
nie rodzi bezpośredniego zagrożenia;

Or. pl

Poprawka 529
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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie do 
dostosowania budynków i mieszkań do 
potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych, o ograniczonej 
sprawności ruchowej i percepcji; 
podkreśla, że mieszkanie bezpieczne to 
takie, gdzie ograniczono możliwość 
wystąpienia niebezpieczeństwa oraz 
ułatwiona jest reakcja w przypadku jego 
wystąpienia;

16. wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystywania funduszy unijnych w 
połączeniu z inwestycjami krajowymi i 
lokalnymi, aby zapewnić odpowiednie, 
bezpieczne i dostępne mieszkania osobom 
młodym, osobom stanu wolnego, 
zwłaszcza starszym kobietom, osobom 
starszym, a także osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym i z 
ograniczeniami funkcjonalnymi; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
zajęcia się wyzwaniami demograficznymi 
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również w kontekście Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji, m.in. w celu 
zwalczania wykluczenia społecznego, 
przepaści cyfrowej i ubóstwa 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 530
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie do 
dostosowania budynków i mieszkań do 
potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych, o ograniczonej 
sprawności ruchowej i percepcji; 
podkreśla, że mieszkanie bezpieczne to 
takie, gdzie ograniczono możliwość 
wystąpienia niebezpieczeństwa oraz 
ułatwiona jest reakcja w wypadku jego 
wystąpienia;

16. wzywa państwa członkowskie do 
przestrzegania obowiązujących przepisów 
dotyczących budynków i przestrzeni 
publicznych w celu dostosowania ich do 
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej i 
percepcji, jeśli wśród tych osób są osoby 
starsze; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia działań na rzecz 
poprawy dostępności zasobów 
mieszkaniowych, z uwzględnieniem faktu, 
że mieszkanie bezpieczne to takie, gdzie 
ograniczono możliwość wystąpienia 
przeszkód oraz ułatwiona jest reakcja w 
wypadku jego wystąpienia;

Or. pt

Poprawka 531
Miriam Lexmann

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie do 
dostosowania budynków i mieszkań do 
potrzeb osób starszych i 

16. wzywa państwa członkowskie do 
dostosowania budynków, mieszkań i 
otoczenia do potrzeb osób starszych i 
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niepełnosprawnych, o ograniczonej 
sprawności ruchowej i percepcji; 
podkreśla, że mieszkanie bezpieczne to 
takie, gdzie ograniczono możliwość 
wystąpienia niebezpieczeństwa oraz 
ułatwiona jest reakcja w wypadku jego 
wystąpienia;

niepełnosprawnych, o ograniczonej 
sprawności ruchowej i percepcji; 
przypomina, że bez otoczenia wolnego od 
przeszkód nie można w pełni korzystać z 
dostępnych mieszkań; podkreśla, że 
mieszkanie bezpieczne to takie, gdzie 
ograniczono możliwość wystąpienia 
niebezpieczeństwa oraz ułatwiona jest 
reakcja w wypadku jego wystąpienia;

Or. en

Poprawka 532
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie do 
dostosowania budynków i mieszkań do 
potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych, o ograniczonej 
sprawności ruchowej i percepcji; 
podkreśla, że mieszkanie bezpieczne to 
takie, gdzie ograniczono możliwość 
wystąpienia niebezpieczeństwa oraz 
ułatwiona jest reakcja w wypadku jego 
wystąpienia;

16. wzywa państwa członkowskie do 
dostosowania przestrzeni publicznej, 
infrastruktury transportowej, budynków i 
mieszkań do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych, o ograniczonej 
sprawności ruchowej i percepcji; 
podkreśla, że mieszkanie bezpieczne to 
takie, gdzie ograniczono możliwość 
wystąpienia niebezpieczeństwa oraz 
ułatwiona jest reakcja w wypadku jego 
wystąpienia;

Or. en

Poprawka 533
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie do 
dostosowania budynków i mieszkań do 
potrzeb osób starszych i 

16. wzywa państwa członkowskie do 
dostosowania budynków i mieszkań do 
potrzeb osób starszych i 
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niepełnosprawnych, o ograniczonej 
sprawności ruchowej i percepcji; 
podkreśla, że mieszkanie bezpieczne to 
takie, gdzie ograniczono możliwość 
wystąpienia niebezpieczeństwa oraz 
ułatwiona jest reakcja w wypadku jego 
wystąpienia;

niepełnosprawnych; podkreśla, że 
mieszkanie bezpieczne to takie, gdzie 
ograniczono możliwość wystąpienia 
niebezpieczeństwa oraz ułatwiona jest 
reakcja w wypadku jego wystąpienia;

Or. en

Poprawka 534
Antonius Manders

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie do 
dostosowania budynków i mieszkań do 
potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych, o ograniczonej 
sprawności ruchowej i percepcji; 
podkreśla, że mieszkanie bezpieczne to 
takie, gdzie ograniczono możliwość 
wystąpienia niebezpieczeństwa oraz 
ułatwiona jest reakcja w wypadku jego 
wystąpienia;

16. wzywa państwa członkowskie do 
dostosowania budynków, mieszkań i 
transportu do potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych, o ograniczonej 
sprawności ruchowej i percepcji; 
podkreśla, że mieszkanie bezpieczne to 
takie, gdzie ograniczono możliwość 
wystąpienia niebezpieczeństwa oraz 
ułatwiona jest reakcja w wypadku jego 
wystąpienia;

Or. en

Poprawka 535
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Helmut Geuking

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie do 
dostosowania budynków i mieszkań do 
potrzeb osób starszych i 
niepełnosprawnych, o ograniczonej 
sprawności ruchowej i percepcji; 
podkreśla, że mieszkanie bezpieczne to 

16. wzywa państwa członkowskie do 
dostosowania budynków i mieszkań do 
potrzeb osób starszych, o ograniczonej 
sprawności ruchowej i percepcji; 
podkreśla, że mieszkanie bezpieczne to 
takie, gdzie ograniczono możliwość 
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takie, gdzie ograniczono możliwość 
wystąpienia niebezpieczeństwa oraz 
ułatwiona jest reakcja w wypadku jego 
wystąpienia;

wystąpienia niebezpieczeństwa oraz 
ułatwiona jest reakcja w wypadku jego 
wystąpienia;

Or. en

Poprawka 536
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zwraca się do państw 
członkowskich o opracowanie 
mechanizmów gwarantujących 
odpowiednią akumulację uprawnień 
emerytalnych nawet w okresie, gdy 
poziom dochodów osoby sprawującej 
opiekę jest przejściowo niższy z uwagi na 
pełnienie obowiązków opiekuna, co 
dotyczy głównie kobiet; wzywa Komisję do 
zainicjowania badania na temat różnego 
wpływu, jaki systemy emerytalne w 
państwach członkowskich mają na kobiety 
i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 537
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla niezastąpioną rolę władz 
regionalnych i lokalnych w 
rozwiązywaniu wciąż pogłębiających się 
problemów demograficznych na 
obszarach wiejskich i oddalonych w 
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sensowny i zrównoważony sposób;

Or. en

Poprawka 538
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie do promowania 
najlepszych praktyk w zakresie skutecznej 
polityki dotyczącej starzenia się;

Or. en

Poprawka 539
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję, aby doprowadziły do 
transformacji opieki w kierunku nowej 
społecznej organizacji opieki, 
nieopierającej się w nieproporcjonalnym 
stopniu na kobietach; podkreśla potrzebę 
połączenia transformacji opieki z dwojaką 
transformacją – ekologiczną i cyfrową, 
jako politycznego priorytetu UE;

Or. en

Poprawka 540
Christine Anderson
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w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 16 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16c. wzywa do przeprowadzenia 
ogólnounijnego badania nad 
powszechnością przemocy wobec 
starszych kobiet, czynnikami 
pobudzającymi tę przemoc i polityką jej 
zwalczania; podkreśla, że nie należy 
lekceważyć ryzyka przemocy, na jakie 
narażone są starsze kobiety, w ogólnym 
programie zwalczania przemocy wobec 
kobiet, w tym podczas ratyfikacji i 
wdrażania konwencji stambulskiej oraz 
pekińskiej platformy działania;

Or. en

Poprawka 541
Ádám Kósa

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie, by 
promowały programy i działania 
zachęcające do tego, aby rodziny 
mieszkały blisko siebie, do wzmacniania 
więzi międzypokoleniowych oraz do 
umożliwienia osobom starszym, które z 
powodów zdrowotnych bądź finansowych 
muszą opuścić swoje miejsce 
zamieszkania, znalezienie mieszkań 
odpowiadających ich potrzebom bez 
konieczności opuszczania społeczności, w 
której funkcjonowały przez lata;

17. wzywa państwa członkowskie, by 
promowały programy i działania 
zachęcające do tego, aby rodziny 
mieszkały blisko siebie, do wzmacniania 
więzi międzypokoleniowych oraz do 
umożliwienia osobom starszym, które z 
powodów zdrowotnych bądź finansowych 
muszą opuścić swoje miejsce 
zamieszkania, znalezienie mieszkań 
odpowiadających ich potrzebom bez 
konieczności opuszczania społeczności, w 
której funkcjonowały przez lata; apeluje 
również do państw członkowskich o 
pomoc starzejącym się członkom 
społeczeństwa i ich rodzinom w uzyskaniu 
dostępu do środków umożliwiających 
elastyczną transformację ich otoczenia 
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oraz dostęp do usług e-zdrowia i sztucznej 
inteligencji, ponieważ w znacznym stopniu 
pomagają one sprostać wyzwaniom 
związanym ze starzeniem się i utratą 
autonomii;

Or. hu

Poprawka 542
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, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie, by 
promowały programy i działania 
zachęcające do tego, aby rodziny 
mieszkały blisko siebie, do wzmacniania 
więzi międzypokoleniowych oraz do 
umożliwienia osobom starszym, które z 
powodów zdrowotnych bądź finansowych 
muszą opuścić swoje miejsce 
zamieszkania, znalezienie mieszkań 
odpowiadających ich potrzebom bez 
konieczności opuszczania społeczności, w 
której funkcjonowały przez lata;

17. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by promowały 
mieszkalnictwo międzypokoleniowe, 
dostępność i tworzenie środowiska 
przyjaznego dla osób starszych;

Or. en

Poprawka 543
Antonius Manders

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie, by 
promowały programy i działania 
zachęcające do tego, aby rodziny 

17. wzywa państwa członkowskie, by 
promowały programy, działania i 
technologie srebrnej gospodarki, takie jak 
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mieszkały blisko siebie, do wzmacniania 
więzi międzypokoleniowych oraz do 
umożliwienia osobom starszym, które z 
powodów zdrowotnych bądź finansowych 
muszą opuścić swoje miejsce 
zamieszkania, znalezienie mieszkań 
odpowiadających ich potrzebom bez 
konieczności opuszczania społeczności, w 
której funkcjonowały przez lata;

automatyzacja domów, technologie 
informacyjno-komunikacyjne i sztuczna 
inteligencja ukierunkowane na człowieka 
zachęcające do tego, aby rodziny 
mieszkały blisko siebie i w domu, do 
wzmacniania więzi międzypokoleniowych 
oraz do umożliwienia osobom starszym, 
które z powodów zdrowotnych bądź 
finansowych muszą opuścić swoje miejsce 
zamieszkania, znalezienia mieszkań 
odpowiadających ich potrzebom bez 
konieczności opuszczania społeczności, w 
której funkcjonowały przez lata;

Or. en

Poprawka 544
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie, by 
promowały programy i działania 
zachęcające do  tego, aby rodziny 
mieszkały blisko siebie, do wzmacniania 
więzi międzypokoleniowych oraz do 
umożliwienia osobom starszym, które z 
powodów zdrowotnych bądź finansowych 
muszą opuścić swoje miejsce 
zamieszkania, znalezienie mieszkań 
odpowiadających ich potrzebom bez 
konieczności opuszczania społeczności, w 
której funkcjonowały przez lata;

17. wzywa państwa członkowskie, by 
promowały inicjatywy zachęcające do 
wzmacniania więzi międzypokoleniowych 
oraz do umożliwienia osobom starszym, 
które z powodów zdrowotnych bądź 
finansowych muszą opuścić swoje miejsce 
zamieszkania, znalezienia mieszkań w 
przystępnej cenie;

Or. en

Poprawka 545
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie, by 
promowały programy i działania 
zachęcające do tego, aby rodziny 
mieszkały blisko siebie, do wzmacniania 
więzi międzypokoleniowych oraz do 
umożliwienia osobom starszym, które z 
powodów zdrowotnych bądź finansowych 
muszą opuścić swoje miejsce 
zamieszkania, znalezienie mieszkań 
odpowiadających ich potrzebom bez 
konieczności opuszczania społeczności, w 
której funkcjonowały przez lata;

17. wzywa państwa członkowskie, by 
promowały programy i działania 
zachęcające do tego, aby rodziny 
mieszkały blisko siebie, z poszanowaniem 
wyboru każdego członka rodziny, do 
rozwijania innych form mieszkalnictwa 
międzypokoleniowego, do wzmacniania 
wymiany międzypokoleniowej oraz do 
umożliwienia osobom starszym, które z 
powodów zdrowotnych bądź finansowych 
muszą opuścić swoje miejsce 
zamieszkania, znalezienia mieszkań 
odpowiadających ich potrzebom bez 
konieczności opuszczania społeczności, w 
której funkcjonowały przez lata;

Or. en

Poprawka 546
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie, by 
promowały programy i działania 
zachęcające do tego, aby rodziny 
mieszkały blisko siebie, do wzmacniania 
więzi międzypokoleniowych oraz do 
umożliwienia osobom starszym, które z 
powodów zdrowotnych bądź finansowych 
muszą opuścić swoje miejsce 
zamieszkania, znalezienie mieszkań 
odpowiadających ich potrzebom bez 
konieczności opuszczania społeczności, w 
której funkcjonowały przez lata;

17. wzywa państwa członkowskie, by 
promowały programy i działania 
zachęcające do tego, aby rodziny 
mieszkały blisko siebie, oraz do 
wzmacniania więzi międzypokoleniowych; 
wzywa do promowania środków 
zapewniających prawo do mieszkania i 
chroniących ludność przed działaniami 
spekulacyjnymi dotyczącymi 
nieruchomości, które zmuszają 
mieszkańców, zwłaszcza osoby starsze, do 
opuszczenia swoich domów, wspólnot i 
społeczności lokalnych;

Or. pt

Poprawka 547
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Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa państwa członkowskie, aby 
uwzględniły problematykę płci podczas 
reformy systemów emerytalnych i 
dostosowywania wieku emerytalnego, 
biorąc pod uwagę różną specyfikę pracy 
kobiet i mężczyzn oraz większe ryzyko 
dyskryminacji starszych kobiet na rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 548
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. wzywa Komisję do uwzględnienia 
celów równości płci również jako 
odpowiedzi na wyzwania demograficzne, 
przed którymi stoi UE;

Or. en

Poprawka 549
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. wzywa państwa członkowskie do 
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zapobiegania przemocy wobec starszych 
kobiet i do naprawy sytuacji w ramach 
krajowych reakcji na COVID-19, w tym 
przez telefony zaufania i usługi wsparcia, 
oraz do zwrócenia szczególnej uwagi na 
domy opieki;

Or. en

Poprawka 550
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że mieszkalnictwo 
chronione i mieszkalnictwo wspomagane 
są narzędziami polityki mieszkaniowej i 
polityki społecznej, które cechują się 
wysoką efektywnością wsparcia m.in. w 
zakresie deinstytucjonalizacji opieki; 
wzywa państwa członkowskie do działań 
na rzecz rozbudowy oferty mieszkań 
chronionych i mieszkalnictwa 
wspomaganego;

skreśla się

Or. pt

Poprawka 551
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że mieszkalnictwo 
chronione i mieszkalnictwo wspomagane 
są narzędziami polityki mieszkaniowej i 
polityki społecznej, które cechują się 
wysoką efektywnością wsparcia m.in. w 
zakresie deinstytucjonalizacji opieki; 
wzywa państwa członkowskie do działań 

18. podkreśla potrzebę 
zagwarantowania przystępnych cen 
mieszkalnictwa chronionego i 
mieszkalnictwa wspomaganego będących 
skutecznym rozwiązaniem wszystkich 
problemów uniemożliwiających osobom 
starszym korzystanie równych szans, z 
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na rzecz rozbudowy oferty mieszkań 
chronionych i mieszkalnictwa 
wspomaganego;

myślą o zapewnieniu większej 
skuteczności wsparcia polityki 
mieszkaniowej i polityki społecznej oraz 
m.in. deinstytucjonalizacji opieki; wzywa 
państwa członkowskie do działań na rzecz 
poprawy przystępności cenowej i 
rozbudowy oferty mieszkań chronionych i 
mieszkalnictwa wspomaganego;

Or. en

Poprawka 552
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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że mieszkalnictwo 
chronione i mieszkalnictwo wspomagane 
są narzędziami polityki mieszkaniowej i 
polityki społecznej, które cechują się 
wysoką efektywnością wsparcia m.in. w 
zakresie deinstytucjonalizacji opieki; 
wzywa państwa członkowskie do działań 
na rzecz rozbudowy oferty mieszkań 
chronionych i mieszkalnictwa 
wspomaganego;

18. zwraca uwagę, że mieszkalnictwo 
chronione i mieszkalnictwo wspomagane 
mogą sprzyjać deinstytucjonalizacji opieki; 
wzywa państwa członkowskie do zbadania 
możliwości promowania mieszkań 
chronionych i mieszkalnictwa 
wspomaganego w oparciu o kryteria 
jakości;

Or. en

Poprawka 553
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. podkreśla, że mieszkalnictwo 
chronione i mieszkalnictwo wspomagane 
są narzędziami polityki mieszkaniowej i 

18. wzywa państwa członkowskie do 
działań na rzecz zwiększenia dostępności 
opieki środowiskowej, w tym przez 
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polityki społecznej, które cechują się 
wysoką efektywnością wsparcia m.in. w 
zakresie deinstytucjonalizacji opieki; 
wzywa państwa członkowskie do działań 
na rzecz rozbudowy oferty mieszkań 
chronionych i mieszkalnictwa 
wspomaganego;

przyjęcie wysoce skutecznych alternatyw 
dla instytucjonalizacji, takich jak 
mieszkania chronione, mieszkania 
międzypokoleniowe i dostosowanie 
mieszkań;

Or. en

Poprawka 554
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18 a. zachęca państwa członkowskie do 
prowadzenia akcji i kampanii 
informacyjno-edukacyjnych 
dedykowanych osobom starszym w 
zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
pokazujących wpływ zmian 
fizjologicznych i możliwości 
psychomotorycznych na zdolność 
poruszania się w ruchu drogowym, co 
poprawi bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników ruchu;

Or. pl

Poprawka 555
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa do ustanowienia na 
poziomie państw członkowskich pakietów 
pomocowych obejmujących programy 
działań na rzecz poprawy zdolności do 
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zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób 
w wieku powyżej 50. roku życia, ze 
szczególnym naciskiem na kobiety;

Or. en

Poprawka 556
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. podkreśla, że wiele wskaźników 
gromadzonych przez systemy statystyczne 
UE nie rozróżnia w wystarczającym 
stopniu starszych grup wiekowych, takich 
jak przedziały wiekowe od 75 do 84 lat i 
85+, co utrudnia podnoszenie 
świadomości na temat warunków życia 
kobiet i mężczyzn w najbardziej 
zaawansowanych grupach wiekowych 
ogółem, a zwłaszcza różnic między 
kobietami i mężczyznami w bardzo 
zaawansowanych grupach wiekowych; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
przeglądu podziału statystycznego na 
grupy wiekowe, aby śledzić starzenie się 
społeczeństwa i rosnący odsetek osób w 
bardzo zaawansowanym wieku;

Or. en

Poprawka 557
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18 b. wzywa Komisję Europejską i 
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państwa członkowskie do większego 
wsparcia rozwoju badań naukowych w 
obszarze zdrowego starzenia się i chorób 
związanych z wiekiem starczym;

Or. pl

Poprawka 558
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
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wydatkowania z ESF+, 
EFRR i FST na cele związane ze 
szkoleniem i przekwalifikowaniem 
starszych pracowników, dostosowanie 
przedsiębiorstw do zatrudniania osób 
starszych i dostosowanie infrastruktury i 
przestrzeni publicznej do potrzeb osób 
starszych; apeluje o większe 
wykorzystanie środków z EFRROW na 
przeciwdziałanie izolacji osób starszych 
na terenach wiejskich;

skreśla się

Or. en

Poprawka 559
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wydatkowania z ESF+, EFRR 
i FST na cele związane ze szkoleniem i 
przekwalifikowaniem starszych 

19. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wydatkowania z ESF+, EFRR 
i FST na cele związane ze szkoleniem i 
przekwalifikowaniem starszych 
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pracowników, dostosowanie 
przedsiębiorstw do zatrudniania osób 
starszych i dostosowanie infrastruktury i 
przestrzeni publicznej do potrzeb osób 
starszych; apeluje o większe wykorzystanie 
środków z EFRROW na przeciwdziałanie 
izolacji osób starszych na terenach 
wiejskich;

pracowników, aby zachęcić 
przedsiębiorstwa do włączania starszych 
pracowników we wszystkie formy 
szkolenia, dostosowanie przedsiębiorstw 
do zatrudniania osób starszych, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
cierpiących na choroby przewlekłe i 
dostosowanie infrastruktury i przestrzeni 
publicznej do potrzeb osób starszych; 
domaga się zwiększenia inwestycji w 
usługi publiczne na obszarach wiejskich, 
które przyciągnęłyby młodsze pokolenie i 
poprawiłyby dobrostan osób starszych 
mieszkających na tych obszarach; apeluje 
o większe wykorzystanie środków z 
EFRROW na przeciwdziałanie izolacji 
osób starszych na terenach wiejskich;

Or. en

Poprawka 560
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wydatkowania z ESF+, 
EFRR i FST na cele związane ze 
szkoleniem i przekwalifikowaniem 
starszych pracowników, dostosowanie 
przedsiębiorstw do zatrudniania osób 
starszych i dostosowanie infrastruktury i 
przestrzeni publicznej do potrzeb osób 
starszych; apeluje o większe wykorzystanie 
środków z EFRROW na przeciwdziałanie 
izolacji osób starszych na terenach 
wiejskich;

19. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do znacznego zwiększenia 
inwestycji publicznych, również z 
wykorzystaniem europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, w celu 
poprawy włączenia osób starszych przez 
szkolenia, promowanie kultury i 
wypoczynku oraz rozbudowę i 
dostosowanie infrastruktury publicznej, 
takiej jak transport publiczny, i 
dostępności przestrzeni społecznych; 
izolacja osób starszych na obszarach 
wiejskich jest doskonałym przykładem 
znaczenia inwestycji publicznych, 
podtrzymujących spójność społeczną i 
terytorialną w celu wspierania włączenia i 
uczestnictwa;

Or. pt
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Poprawka 561
Romana Tomc, Franc Bogovič

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wydatkowania z ESF+, EFRR 
i FST na cele związane ze szkoleniem i 
przekwalifikowaniem starszych 
pracowników, dostosowanie 
przedsiębiorstw do zatrudniania osób 
starszych i dostosowanie infrastruktury i 
przestrzeni publicznej do potrzeb osób 
starszych; apeluje o większe wykorzystanie 
środków z EFRROW na przeciwdziałanie 
izolacji osób starszych na terenach 
wiejskich;

19. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wydatkowania z ESF+, EFRR 
i FST na cele związane ze szkoleniem i 
przekwalifikowaniem starszych 
pracowników, dostosowanie 
przedsiębiorstw do zatrudniania osób 
starszych i dostosowanie infrastruktury i 
przestrzeni publicznej do potrzeb osób 
starszych; apeluje o większe wykorzystanie 
środków z EFRROW na przeciwdziałanie 
izolacji osób starszych na terenach 
wiejskich; zaleca wykorzystanie unijnego 
planu naprawy do długoterminowych 
inwestycji w nowe struktury solidarności 
(opieka nieformalna, wolontariat, 
urbanistyka przyjazna rodzinie) oraz w 
politykę demograficzną i rodzinną;

Or. en

Poprawka 562
Dominique Bilde, France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wydatkowania z ESF+, 
EFRR i FST na cele związane ze 
szkoleniem i przekwalifikowaniem 
starszych pracowników, dostosowanie 
przedsiębiorstw do zatrudniania osób 
starszych i dostosowanie infrastruktury i 
przestrzeni publicznej do potrzeb osób 
starszych; apeluje o większe wykorzystanie 

19. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania działań związanych ze 
szkoleniem i przekwalifikowaniem 
starszych pracowników, dostosowaniem 
przedsiębiorstw do zatrudniania osób 
starszych, jak również dostosowaniem 
infrastruktury i przestrzeni publicznej do 
potrzeb osób starszych;
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środków z EFRROW na przeciwdziałanie 
izolacji osób starszych na terenach 
wiejskich;

Or. fr

Poprawka 563
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wydatkowania z ESF+, EFRR 
i FST na cele związane ze szkoleniem i 
przekwalifikowaniem starszych 
pracowników, dostosowanie 
przedsiębiorstw do zatrudniania osób 
starszych i dostosowanie infrastruktury i 
przestrzeni publicznej do potrzeb osób 
starszych; apeluje o większe wykorzystanie 
środków z EFRROW na przeciwdziałanie 
izolacji osób starszych na terenach 
wiejskich;

19. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wydatkowania z ESF+, EFRR 
i FST na cele związane ze szkoleniem i 
przekwalifikowaniem starszych 
pracowników, dostosowanie 
przedsiębiorstw do zatrudniania osób 
starszych i dostosowanie infrastruktury i 
przestrzeni publicznej do potrzeb osób 
starszych; apeluje o większe wykorzystanie 
środków z EFRROW na przeciwdziałanie 
izolacji osób starszych na terenach 
wiejskich, oddalonych i peryferyjnych, w 
tym w regionach najbardziej oddalonych, 
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 
już i tak słabo zaludnionych i obszarów 
wyludnionych;

Or. en

Poprawka 564
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wydatkowania z ESF+, EFRR 
i FST na cele związane ze szkoleniem i 
przekwalifikowaniem starszych 

19. zachęca państwa członkowskie do 
zwiększenia wydatkowania z ESF+, EFRR 
i FST na cele związane ze szkoleniem i 
przekwalifikowaniem starszych 
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pracowników, dostosowanie 
przedsiębiorstw do zatrudniania osób 
starszych i dostosowanie infrastruktury i 
przestrzeni publicznej do potrzeb osób 
starszych; apeluje o większe wykorzystanie 
środków z EFRROW na przeciwdziałanie 
izolacji osób starszych na terenach 
wiejskich;

pracowników, dostosowanie 
przedsiębiorstw do zatrudniania osób 
starszych, promowanie równego dostępu 
do usług publicznych, szczególny nacisk 
powinien zostać położony na dostosowanie 
infrastruktury i przestrzeni publicznej do 
potrzeb osób starszych; apeluje o większe 
wykorzystanie środków z EFRROW na 
przeciwdziałanie izolacji osób starszych na 
terenach wiejskich;

Or. pl

Poprawka 565
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o stworzenie skutecznych 
programów walki z przemocą wobec 
kobiet, uwzględniających wymiar wieku, 
w celu zapobiegania nadużyciom 
fizycznym, seksualnym, psychologicznym i 
ekonomicznym, na jakie mogą być 
narażone osoby starsze, z których 
większość to kobiety; proponuje, aby 
przeprowadzono badania statystyczne 
dotyczące coraz częstszych przypadków 
przemocy wobec osób starszych w celu 
naświetlenia tego poważnego problemu, 
którym osoby starsze z reguły nie są w 
stanie się zająć, gdyż akceptują taki stan 
rzeczy jako element życia w podeszłym 
wieku i uzależnienia od innych, oraz w 
celu skuteczniejszego zwalczania 
przemocy wobec osób starszych przy 
większym zaangażowaniu ze strony całego 
społeczeństwa;

Or. en
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Poprawka 566
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. Na rzecz społeczeństwa 
przyszłości:
1) podkreśla, że życie ludzkie jest 
najwyższą wartością, ponad wszelkim 
ideologicznymi i stronniczymi 
uwarunkowaniami i interesami;
2) zwraca uwagę, że pojęcie osoby oraz 
obrona życia i godności ludzkiej musi być 
głównym celem, którego należy bronić w 
demokratycznym społeczeństwie państwa 
prawa;
3) podkreśla wartość rodziny jako 
naturalnej instytucji, w której daje się 
życie, zapewnia się optymalny rozwój i dba 
się o ludzi na każdym etapie życia i w 
każdym z osobistych wymiarów: 
fizycznym, psychicznym, emocjonalnym i 
duchowym;

Or. es

Poprawka 567
Antonius Manders

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję, aby w celu 
poprawy i wzmocnienia reprezentacji osób 
starszych w procesie stanowienia prawa 
UE i w odzwierciedleniu istniejącego 
Parlamentu Parlament Młodzieży UE, 
rozważyła finansowanie z unijnego 
programu REC (Prawa, Równość i 
Obywatelstwo) Europejskiego Parlamentu 
Osób Starszych złożonego z 
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doświadczonych wolontariuszy-seniorów 
doradzających unijnym prawodawcom na 
temat wpływu projektów ustaw i przepisów 
UE na osoby starsze, a także 
przyczyniających się do zwiększenia 
wiedzy na temat UE i poparcia dla niej 
wśród seniorów;

Or. en

Poprawka 568
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. uznaje istotną rolę, jaką polityka 
spójności i WPR mogą odegrać w 
zachęcaniu do zatrudnienia i zwiększaniu 
szans zatrudnienia oraz integracji kobiet 
na obszarach wiejskich i oddalonych 
dotkniętych problemami 
demograficznymi, i wzywa państwa 
członkowskie do lepszego wykorzystania 
odpowiednich funduszy na ten cel;

Or. en

Poprawka 569
Tatjana Ždanoka

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie do wspierania i 
rozwijania koncepcji środowiska 
przyjaznego dla osób starszych przez 
wspieranie wymiany praktyk między 
gminami, regionami, środowiskiem 
akademickim, przemysłem i 
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społeczeństwem obywatelskim;

Or. en

Poprawka 570
Romana Tomc, Franc Bogovič

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zaleca, by państwa członkowskie 
zaangażowały uniwersytety i 
społeczeństwo obywatelskie (a mianowicie 
stowarzyszenia rodzin i stowarzyszenia 
seniorów) jako stałe podmioty dialogu w 
tworzeniu polityki przyjaznej rodzinie i 
osobom starszym;

Or. en

Poprawka 571
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
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim gospodarstwom 
domowym i instytucjom publicznym 
dostępu do szerokopasmowego internetu 
oraz do przyspieszenia procesu nabywania 
umiejętności cyfrowych, zwłaszcza w 
przypadku słabszych grup;

Or. en
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Poprawka 572
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19 a. apeluje do państw członkowskich o 
wykorzystanie środków z instrumentu 
REACT-EU do przeciwdziałania zmianom 
demograficznym1b;
_________________
1b  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/de
mography_report_2020_n.pdf, page 20

Or. pl

Poprawka 573
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. podkreśla, że nowe technologie i 
innowacyjne metody mogą okazać się 
przydatne w obniżaniu kosztów usług 
świadczonych w interesie ogólnym, przy 
jednoczesnym utrzymaniu poziomu życia i 
jakości usług w odległych i słabo 
zaludnionych obszarach; zachęca państwa 
członkowskie oraz odpowiednie władze 
regionalne i lokalne do inwestowania w 
niekonwencjonalne i innowacyjne środki 
mające na celu zapewnienie 
podstawowych usług dla społeczeństwa i 
stworzenie odpowiedniego środowiska 
zachęcającego ludzi do powrotu i 
odwrócenia wyludnienia;

Or. en
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Poprawka 574
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. wzywa UE i państwa członkowskie 
do uwzględnienia starszych osób LGBTI+ 
w strategiach i planach działania na rzecz 
osiągnięcia równości płci, w tym przez 
zbadanie kwestii krzyżowania się 
niekorzystnych warunków związanych z 
wiekiem i orientacją seksualną; podkreśla 
na przykład, że struktury opieki i pomocy 
długoterminowej mogą nie być 
przystosowane do poszanowania prawa do 
prywatności i życia prywatnego osób 
LGBTI+, a programy zapobiegania i 
łagodzenia HIV/AIDS mogą być 
niedostępne dla osób starszych;

Or. en

Poprawka 575
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 19 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19c. zwraca uwagę, że należy 
zagwarantować wysoką jakość opieki, aby 
poprawić jakość życia w starszym wieku, a 
także podkreśla, że osoby mieszkające w 
publicznych i prywatnych placówkach 
opieki nad osobami starszymi powinny 
mieć prawo do uczestniczenia w 
podejmowaniu decyzji przez te instytucje 
za pośrednictwem zarządu i struktur 
administracyjnych; jest zdania, że 
państwa członkowskie powinny dołożyć 
starań, aby osoby zatrudnione w 
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charakterze opiekunów osób starszych w 
sektorze publicznym i prywatnym 
przechodziły regularne szkolenia i były 
oceniane za swoją pracę oraz żeby ich 
praca miała większą wartość gospodarczą, 
co obejmuje wynagrodzenie, 
ubezpieczenie i warunki pracy;

Or. en

Poprawka 576
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Projekt rezolucji
Ustęp 19 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19c. wzywa państwa członkowskie do 
zintensyfikowania wymiany najlepszych 
praktyk związanych z tworzeniem 
odpowiednich polityk i inicjatyw 
demograficznych mających na celu 
wykorzystanie możliwości i sprostanie 
wyzwaniom związanym ze starzeniem się 
społeczeństwa w Europie;

Or. en

Poprawka 577
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 19 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19d. wzywa do uwzględniania aspektu 
płci przy stawianiu diagnoz lekarskich, 
aby zagwarantować ich precyzyjność oraz 
zapewnić odpowiednie leczenie i opiekę; 
zwraca uwagę, że choroby kobiet i ich 
schorzenia podstawowe są nadal 
niedostatecznie diagnozowane i leczone; 
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apeluje, aby narzędzia diagnostyczne oraz 
usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki 
nie były ograniczone jedynie z uwagi na 
płeć i wiek pacjenta, tak aby przykładowo 
badania w kierunku nowotworu piersi, 
raka szyjki macicy, raka płuc lub jelita 
grubego, a także chorób układu krążenia 
były dostępne dla kobiet w starszym 
wieku; apeluje ponadto o zwrócenie 
większej uwagi na profilaktykę i leczenie 
chorób, na które szczególnie podatne są 
starsze kobiety, takich jak osteoporoza i 
reumatoidalne zapalenie stawów, oraz o 
to, aby w przypadku leków dopiero 
opracowywanych badania mające na celu 
sprawdzenie ich wpływu na organizm były 
przeprowadzane nie tylko na 
mężczyznach, ale także na kobietach;

Or. en

Poprawka 578
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 19 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19e. zwraca uwagę, że technologia i 
usprawnienia techniczne mogą mieć 
znaczenie w dostosowywaniu 
społeczeństwa do potrzeb starzejącej się 
ludności; wzywa do szerszego 
wykorzystania innowacji opracowanych w 
ścisłej współpracy z osobami starszymi; 
uważa, że systemy powinny być 
ukierunkowane na użytkownika i 
zaprojektowane w taki sposób, aby były 
dostępne dla wszystkich osób, niezależnie 
od ich wieku, płci, zdolności czy cech; 
podkreśla, że systemy sztucznej 
inteligencji (AI) nie powinny przyjmować 
uniwersalnego podejścia i powinny 
uwzględniać zasady projektowania dla 
wszystkich, obejmując jak najszerszy krąg 
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użytkowników i zapewniając zgodność z 
odpowiednimi normami w zakresie 
dostępności;

Or. en

Poprawka 579
Christine Anderson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Projekt rezolucji
Ustęp 19 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19f. zwraca się do Komisji o 
aktualizację i poprawę mechanizmów 
nadzoru związanych z realizacją głównych 
kwestii dotyczących praw podstawowych 
do końca 2022 r.; apeluje również o 
zapewnienie obszerniejszej wiedzy na 
temat tych często zbyt sporadycznie 
stosowanych mechanizmów, ponieważ 
zwłaszcza osoby starsze, a w szczególności 
starsze kobiety, są nieświadome swych 
praw;

Or. en


