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POPRAWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przedstawia Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 

jako komisji przedmiotowo właściwej, następujące poprawki: 

Poprawka  1 

Projekt rezolucji 

Nowy motyw 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 mając na uwadze, że zasada 

równouprawnienia płci jest podstawową 

wartością UE; mając na uwadze, że w art. 

8 i 10 TFUE zapisano zobowiązanie do 

uwzględniania aspektu płci, stwierdzając, 

że UE musi dążyć do zniesienia 

nierówności, wspierania równości 

mężczyzn i kobiet i zwalczania 

dyskryminacji we wszystkich politykach i 

działaniach; 

 

Poprawka  2 

Projekt rezolucji 

Nowy motyw 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 mając na uwadze, że utrzymujące się 

różnice między kobietami i mężczyznami, 

takie jak m.in. różnica wskaźnika 

zatrudnienia kobiet i mężczyzn w 

wysokości 18,2 %, zróżnicowanie 

wynagrodzenia ze względu na płeć w 

wysokości 16,2 % oraz zróżnicowanie 

emerytur ze względu na płeć w wysokości 

36,5 %, oraz zróżnicowanie sytuacji kobiet 

i mężczyzn w procesach decyzyjnych są w 

UE nadal duże; mając na uwadze, że 

konieczne są pilne działania w celu 

zlikwidowania tych różnic, ponieważ 

pozostają one jedną z głównych przeszkód 

w osiągnięciu równouprawnienia płci i 

niemożliwą do zaakceptowania formą 

dyskryminacji ze względu na płeć; 
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Poprawka  3 

Projekt rezolucji 

Nowy motyw 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 mając na uwadze, że zajęcie się 

problemem zróżnicowania emerytur ze 

względu na płeć, które wynosi w UE 

średnio prawie 40 % i wynika z 

nierówności narosłych w trakcie całego 

życia kobiet i spowodowanych okresami 

nieobecności na rynku pracy, jest kwestią 

najwyższej wagi; mając na uwadze, że 

dostęp do usług opiekuńczych ma 

kluczowe znaczenie w rozwiązaniu 

problemu niedoboru pracownic; 

 

Poprawka  4 

Projekt rezolucji 

Nowy motyw 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 mając na uwadze, że niedofinansowane 

usługi publiczne i cięcia w usługach 

socjalnych, w tym w służbie zdrowia, 

edukacji, mieszkalnictwie, opiece nad 

dziećmi i opiece długoterminowej, mają 

szczególny wpływ na kobiety, ponieważ 

często wypełniają one luki spowodowane 

cięciami, świadcząc opiekę, wychowując i 

udzielając innych form wsparcia w łonie 

rodziny, zazwyczaj bez wynagrodzenia, co 

utrwala nadreprezentację kobiet w 

usługach opiekuńczych; 

 

Poprawka  5 

Projekt rezolucji 

Nowy motyw 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 mając na uwadze, że jakość usług 
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opiekuńczych jest bardzo zróżnicowana w 

poszczególnych państwach członkowskich 

i między nimi, w otoczeniu prywatnym i 

publicznym oraz na obszarach miejskich i 

wiejskich, a także w różnych grupach 

wiekowych; 

 

 

Poprawka  6 

Projekt rezolucji 

Nowy motyw 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 mając na uwadze, że kobiety są 

niedostatecznie reprezentowane w 

dziedzinie ICT i są zazwyczaj zatrudniane 

na niskich stanowiskach w sektorze ICT; 

mając na uwadze, że istnieją różnice 

między płciami w dostępie do technologii 

cyfrowych i korzystaniu z nich; mając na 

uwadze, że włączenie większej liczby 

kobiet do gospodarki cyfrowej może mieć 

duży wpływ na wzrost gospodarczy; 

 

Poprawka  7 

Projekt rezolucji 

Nowy motyw 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 mając na uwadze, że europejski semestr 

powinien przyspieszać wdrażanie 

Europejskiego filaru praw socjalnych i 

monitorować realizację wszystkich 20 

kluczowych zasad, ze szczególnym 

naciskiem na zapewnienie równego 

traktowania i równych szans kobietom i 

mężczyznom, prawo do równego 

wynagrodzenia za pracę o równej wartości 

oraz prawo do dobrej jakości usług opieki 

po przystępnej cenie; mając na uwadze, że 

głównym celem zarządzania 

gospodarczego w UE powinien być nie 

wąski cel, jakim jest wzrost PKB, lecz 
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dobrobyt i spójność z wysokimi 

minimalnymi standardami równości płci; 

 

Poprawka  8 

Projekt rezolucji 

Nowy ustęp 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 ponownie ubolewa nad brakiem w 

strategii „Europa 2020” zapisu 

dotyczącego uwzględniania aspektu płci 

oraz apeluje do Komisji i Rady o 

wprowadzenie do strategii filaru 

równouprawnienia oraz nadrzędnego 

celu, jakim jest zapewnienie 

równouprawnienia; 

 

Poprawka  9 

Projekt rezolucji 

Nowy ustęp 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 ponownie wyraża zaniepokojenie z 

powodu braku podejścia 

uwzględniającego problematykę płci i 

braku wskaźników dotyczących płci w 

europejskim semestrze oraz wzywa 

Komisję i państwa członkowskie do 

szerszego uwzględnienia perspektywy płci 

w formułowaniu zaleceń dla 

poszczególnych krajów, programów 

stabilności i konwergencji oraz krajowych 

programów reform przez wprowadzenie 

celów i środków jakościowych, które 

zaradzą utrzymującym się różnicom w 

traktowaniu kobiet i mężczyzn, oraz do 

systematycznego stosowania zasady 

sporządzania budżetu z uwzględnieniem 

aspektu płci; 

 

Poprawka  10 
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Projekt rezolucji 

Nowy ustęp 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 ponawia apel do Komisji o ułatwianie 

monitorowania głównych celów w 

zakresie zatrudnienia i ograniczania 

ubóstwa oraz wpływu reform na 

przestrzeni czasu dzięki zwróceniu się do 

państw członkowskich o stosowanie 

danych segregowanych według kryterium 

płci oraz dzięki zdefiniowaniu 

dodatkowych wskaźników związanych z 

płcią; domaga się, aby tabela wskaźników 

zakłóceń równowagi makroekonomicznej 

została wzbogacona o wskaźniki 

społeczne, w tym wskaźniki nierówności 

płci, które powinno się traktować na 

równi ze wskaźnikami ekonomicznymi; 

 

Poprawka  11 

Projekt rezolucji 

Nowy ustęp 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

wykorzystywania danych segregowanych 

według kryterium płci w procesie 

monitorowania, tam gdzie jest to możliwe, 

w szczególności w odniesieniu do udziału 

kobiet w rynku pracy; 

 

Poprawka  12 

Projekt rezolucji 

Nowy ustęp 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 ponownie wyraża zaniepokojenie brakiem 

wysokiej jakości, przystępnych cenowo i 

łatwo dostępnych usług opieki nad 

dziećmi i usług opieki długoterminowej 

nad osobami starszymi oraz osobami 
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niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi, 

co jest jedną z przyczyn niedostatecznej 

obecności kobiet na rynku pracy; 

podkreśla konieczność nadania 

priorytetowego znaczenia działaniom, 

które rozwiążą problem bezrobocia, 

ubóstwa i wykluczenia społecznego, 

dotykający głównie kobiet, zwłaszcza ze 

środowisk znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem trwałego zatrudnienia 

dobrej jakości dającego uprawnienia oraz 

dobrej jakości usług publicznych 

zapewniających włączenie społeczne, 

zwłaszcza w dziedzinie edukacji, opieki 

zdrowotnej, opieki nad dziećmi, opieki nad 

osobami potrzebującymi wsparcia, a także 

transportu publicznego i usług 

społecznych; wzywa państwa 

członkowskie do zwiększenia inwestycji 

publicznych w usługi opieki oraz do 

monitorowania ich jakości, przystępności 

cenowej i dostępności; 

 

Poprawka  13 

Projekt rezolucji 

Nowy ustęp 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 podkreśla, że bezrobocie, ubóstwo i 

wykluczenie społeczne są bardzo 

niepokojące, zwłaszcza wśród kobiet; w 

związku z tym zwraca uwagę na 

znaczenie, jakie ma ukierunkowanie 

europejskiego semestru na inteligentny, 

trwały wzrost gospodarczy sprzyjający 

włączeniu społecznemu, przy większej 

koordynacji polityki krajowej i unijnej, w 

celu zwiększenia w UE liczby miejsc pracy 

dobrej jakości, a tym samym rozwiązania 

problemu różnic w poziomie aktywności 

zawodowej, wynagrodzenia i emerytur 

kobiet i mężczyzn; 

 

Poprawka  14 
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Projekt rezolucji 

Nowy ustęp 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 jest zaniepokojony wertykalną i 

horyzontalną segregacją na rynku pracy 

w UE, zróżnicowaniem wynagrodzenia i 

emerytur ze względu na płeć oraz 

niewielką liczbą kobiet zaangażowanych 

w procesy decyzyjne; podkreśla, że 

wskaźnik zatrudnienia kobiet jest nadal 

niższy niż mężczyzn; podkreśla, że różnice 

w zatrudnieniu są szczególnie duże w 

przypadku matek i kobiet opiekujących się 

innymi osobami; 

 

Poprawka  15 

Projekt rezolucji 

Nowy ustęp 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

monitorowania udziału kobiet w rynku 

pracy na podstawie liczby godzin 

przepracowanych tygodniowo, rodzajów 

umów i niezależności finansowej kobiet 

oraz do zwalczania ubóstwa kobiet na tej 

podstawie; wzywa do podwyższenia płacy 

minimalnej do wysokości co najmniej 

płacy zapewniającej utrzymanie na 

minimalnym poziomie, do podjęcia 

wiążących środków w celu zapewnienia 

przejrzystości płac i do przeprowadzenia 

audytu wynagrodzeń w 

przedsiębiorstwach, aby osiągnąć równość 

wynagrodzeń za taką samą pracę oraz za 

pracę o równej wartości we wszystkich 

branżach i zawodach; wzywa ponadto 

państwa członkowskie do odblokowania 

dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach; 

wzywa Radę do szybkiego osiągnięcia 

porozumienia w sprawie wniosku 

dotyczącego dyrektywy w sprawie lepszej 

równowagi między życiem zawodowym a 

prywatnym, w tym w sprawie równych i 
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przystępnych cenowo usług opieki nad 

dziećmi i usług opieki w całym cyklu życia 

dla pracujących rodziców i opiekunów, 

aby umożliwić im lepsze godzenie życia 

prywatnego i zawodowego; 

 

Poprawka  16 

Projekt rezolucji 

Nowy ustęp 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 zwraca uwagę na znaczenie 

monitorowania liczby młodzieży NEET 

wyrażonej jako odsetek populacji w wieku 

od 15 do 24 lat wśród innych wskaźników 

pomocniczych oraz podkreśla, że należy 

zwrócić szczególną uwagę na młode 

kobiety i dziewczęta, ponieważ wśród 

młodzieży NEET w tej grupie wiekowej 

występują znaczne różnice między 

płciami; 

 

Poprawka  17 

Projekt rezolucji 

Nowy ustęp 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 wzywa państwa członkowskie do 

wzmożenia wysiłków na rzecz 

doskonalenia umiejętności cyfrowych, 

których potrzebują obywatele na rynku 

pracy, ze szczególnym uwzględnieniem 

minimalizowania różnic w traktowaniu 

kobiet i mężczyzn w tej dziedzinie; 

podkreśla pilną potrzebę poprawy 

edukacji i zatrudnienia kobiet w branży 

ICT oraz ułatwienia im dostępu do 

wysokich stanowisk; 

 

Poprawka  18 
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Projekt rezolucji 

Nowy ustęp 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 apeluje o strategie polityczne, które 

wspierają przedsiębiorczość kobiet, 

ułatwiają im dostęp do finansowania i 

możliwości biznesowych, oferują 

dostosowane do potrzeb szkolenia i 

wprowadzają środki umożliwiające 

godzenie życia zawodowego z prywatnym; 

 

Poprawka  19 

Projekt rezolucji 

Nowy ustęp 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny 

wpływu w aspekcie płci w odniesieniu do 

reform strukturalnych wdrożonych do tej 

pory i sugeruje, by Europejski Instytut ds. 

Równości Kobiet i Mężczyzn był w 

większym stopniu zaangażowany na 

wszystkich etapach europejskiego 

semestru; 

 

Poprawka  20 

Projekt rezolucji 

Nowy ustęp 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 zwraca się ponownie do właściwego 

komisarza (właściwych komisarzy) o 

omawianie co roku z Komisją Praw 

Kobiet i Równouprawnienia tych 

aspektów rocznej analizy wzrostu 

gospodarczego, które są związane z płcią; 

 

 

 

 


