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POPRAWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Gospodarczej i 

Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 

poprawek: 

Poprawka  1 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4a. podkreśla, że europejskie zarządzanie 

gospodarcze należy przeorientować z 

wąskiego celu wzrostu PKB na dobrobyt i 

zbieżność z wysokimi minimalnymi 

standardami równości płci; uważa, że 

nowa polityka gospodarcza zorientowana 

na dobrobyt powinna opierać się na 

„magicznym wieloboku”, składającym się 

ze sprawiedliwie rozłożonego dobrobytu 

materialnego, jakości życia, stabilności 

finansowej, stabilności cen, pełnego 

zatrudnienia i godziwych miejsc pracy, 

równowagi ekologicznej, stabilnego 

działania sektora publicznego i 

zrównoważonych zewnętrznych stosunków 

gospodarczych; 

 

Poprawka  2 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. odnotowuje, że debaty na temat 

inteligentnego przydziału wydatków 

publicznych i priorytetów politycznych w 

budżecie UE odbywają się regularnie oraz 

że taka krytyczna ocena jest niezbędna dla 

poprawy jakości budżetów publicznych 

państw członkowskich w średnim i długim 

okresie oraz dla uniknięcia liniowych cięć 

budżetowych, które mogłyby mieć 
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szczególny wpływ między innymi na 

kobiety; 

 

Poprawka  3 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 b (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6b. jest zdania, że poprawa struktury i 

jakości budżetów publicznych stanowi 

kluczowy czynnik gwarantujący 

przestrzeganie unijnych przepisów 

fiskalnych i umożliwiający finansowanie 

niezbędnych wydatków, np. w odniesieniu 

do systemów zabezpieczenia społecznego, 

które mają szczególne znaczenie dla 

kobiet, tworzenia buforów na wypadek 

nieprzewidzianych potrzeb i wreszcie 

finansowania wydatków innych niż 

istotne; 

 

Poprawka  4 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. zwraca uwagę na potrzebę dogłębnej 

analizy i bardziej kompleksowej oceny 

wskaźników społecznych w ramach 

europejskiego semestru; wzywa Komisję 

do dodania dalszych wskaźników 

społecznych, które powinny być 

traktowane na równi ze wskaźnikami 

ekonomicznymi; 

 

Poprawka  5 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 b (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 7b. jest nadal zaniepokojony brakiem 

perspektywy i wskaźników dotyczących 

płci w ramach europejskiego semestru 

oraz wzywa do szerszego uwzględniania 

perspektywy płci przy formułowaniu 

zaleceń dla poszczególnych krajów, 

programów konwergencji i krajowych 

programów reform; podkreśla potrzebę 

monitorowania postępów w dziedzinie 

społecznej i płci oraz wpływu reform na 

przestrzeni czasu; domaga się zatem 

wykorzystania danych segregowanych 

według kryterium płci, obliczenia nowych 

wskaźników oraz włączenia nowych 

informacji obejmujących pięć głównych 

celów strategii „Europa 2020”, w tym 

celów w zakresie badań i rozwoju oraz 

energii, tak aby monitorować postępy i 

ukazać różnice między płciami; 

 

Poprawka  6 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 c (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7c. wzywa do zwiększenia płac 

minimalnych, większej przejrzystości płac 

oraz przeprowadzenia na poziomie 

przedsiębiorstw audytów wynagrodzeń w 

celu osiągnięcia jednakowej płacy za tę 

samą pracę we wszystkich sektorach i 

zawodach; wzywa ponadto państwa 

członkowskie, aby zaprzestały blokowania 

dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach; 

podkreśla ponadto znaczenie działań na 

rzecz osiągnięcia skutecznych ram 

równowagi między życiem zawodowym a 

prywatnym, tak aby umożliwić wszystkim 

kobietom i mężczyznom godzenie życia 

prywatnego i zawodowego; 
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Poprawka  7 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 d (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7d. podkreśla potrzebę nadania 

priorytetowego znaczenia działaniom 

mającym na celu rozwiązanie problemów 

bezrobocia, ubóstwa i wyłączenia 

społecznego, które dotykają przede 

wszystkim kobiety, oraz priorytetowego 

traktowania trwałego zatrudnienia i 

wysokiej jakości miejsc pracy, inwestycji i 

wysokiej jakości usług publicznych 

zapewniających włączenie społeczne, w 

szczególności w obszarach edukacji, 

zdrowia, opieki nad dziećmi, opieki nad 

osobami niesamodzielnymi, transportu 

publicznego i usług socjalnych; 

 

Poprawka  8 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 e (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7e. wzywa do pełnego włączenia do 

europejskiego semestru drugiej zasady 

filaru praw socjalnych, a mianowicie że 

należy zagwarantować i wspierać równe 

traktowanie oraz równość szans mężczyzn 

i kobiet we wszystkich obszarach, w tym w 

odniesieniu do uczestnictwa w rynku 

pracy, warunków zatrudnienia i rozwoju 

kariery zawodowej, oraz że kobiety i 

mężczyźni mają prawo do równego 

wynagrodzenia za pracę o równej 

wartości; 
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Poprawka  9 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. jest zaniepokojony faktem, że w całej 

Unii Europejskiej dysproporcje pozostają 

znaczne, a segregacja na rynku pracy 

utrzymuje się na wysokim poziomie, co 

przyczynia się do różnic między płciami, w 

tym znacznych różnic w wynagrodzeniach, 

emeryturach i zamożności, nierównych 

procesów decyzyjnych i krótszych karier 

zawodowych kobiet; podkreśla, że choć 

stopa zatrudnienia kobiet osiągnęła 

rekordowo wysoki poziom, to jednak jest 

ona o 11 % niższa od stopy zatrudnienia 

mężczyzn; podkreśla, że różnice w 

zatrudnieniu są szczególnie duże w 

przypadku matek i kobiet sprawujących 

opiekę; 

 

Poprawka  10 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 b (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16b. jest zaniepokojony zakresem, w jakim 

polityka oszczędnościowa dotyka kobiety; 

podkreśla w związku z tym fakt, że w 

dłuższej perspektywie czasowej kobiety 

poważniej odczuwają skutki cięć 

wydatków publicznych, redystrybucji w 

polityce równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym oraz cięć w 

systemach zabezpieczenia społecznego; 
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Poprawka  11 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 c (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 16c. podkreśla fakt, że dyskryminacja ze 

względu na płeć jest nadal ogromna, o 

czym świadczy zróżnicowanie 

wynagrodzenia ze względu na płeć oraz 

różnice we wskaźniku zatrudnienia 

mężczyzn i kobiet, przy średnim 

wynagrodzeniu godzinowym brutto 

pracowników płci męskiej o ok. 16 % 

wyższym niż w przypadku pracowników 

płci żeńskiej; podkreśla, że różnice te 

wynikają z niedostatecznej reprezentacji 

kobiet w dobrze płatnych sektorach, 

dyskryminacji na rynku pracy oraz 

wysokiego odsetka kobiet pracujących w 

niepełnym wymiarze godzin; nalega, by 

poczynić dalsze postępy na drodze do 

zmniejszenia tych różnic; wzywa w tym 

kontekście Komisję, aby wprowadziła filar 

równości płci oraz nadrzędny cel 

równouprawnienia płci do strategii 

„Europa 2020”; zachęca państwa 

członkowskie do wzmożenia wysiłków na 

rzecz wyeliminowania różnic w 

wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz 

do podjęcia bardziej aktywnych działań na 

rzecz zwiększenia udziału kobiet w rynku 

pracy; 

 

Poprawka  12 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 a (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 19a. zwraca się do komisarzy 

odpowiedzialnych w tym zakresie, aby co 

roku omawiali z Komisją Praw Kobiet i 

Równouprawnienia aspekty rocznej 
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analizy wzrostu gospodarczego związane z 

płcią; 
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