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Poprawka 1
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia 
Europejska opiera się m.in. na takich 
wartościach, jak równość mężczyzn i 
kobiet, a art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej stanowi, iż wspieranie 
równości mężczyzn i kobiet jest 
podstawową zasadą Unii Europejskiej;

A. mając na uwadze, że Unia 
Europejska opiera się m.in. na takich 
wartościach jak równość mężczyzn i 
kobiet, a art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej stanowi, iż eliminowanie 
nierówności oraz wspieranie równości 
mężczyzn i kobiet jest podstawową zasadą 
Unii Europejskiej; mając na uwadze, że 
zapewnienie spójności między 
wewnętrznymi procedurami budżetowymi 
i procedurami udzielania absolutorium a 
podejmowanymi przez Parlament i 
pozostałe instytucje unijne działaniami 
zewnętrznymi w dziedzinie promowania 
równouprawnienia płci ma kluczowe 
znaczenie dla wiarygodności tych 
instytucji;

Or. en

Poprawka 2
Sandra Pereira

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia 
Europejska opiera się m.in. na takich 
wartościach, jak równość mężczyzn i 
kobiet, a art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej stanowi, iż wspieranie 
równości mężczyzn i kobiet jest 
podstawową zasadą Unii Europejskiej;

A. pomimo wielokrotnego 
zapewniania, że Unia Europejska (UE) 
opiera się m.in. na takich wartościach, jak 
równość mężczyzn i kobiet, a art. 8 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowi, iż wspieranie 
równości mężczyzn i kobiet jest 
podstawową zasadą Unii Europejskiej, 
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promowana przez UE polityka ataków na 
prawa socjalne i pracownicze stoi w 
sprzeczności z tą retoryką i w 
rzeczywistości przyczynia się do 
pogłębiania nierówności społeczno-
gospodarczych, czego skutki odczuwają w 
szczególności kobiety;

Or. pt

Poprawka 3
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że Unia 
Europejska opiera się m.in. na takich 
wartościach, jak równość mężczyzn i 
kobiet, a art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej stanowi, iż wspieranie 
równości mężczyzn i kobiet jest 
podstawową zasadą Unii Europejskiej;

A. mając na uwadze, że Unia 
Europejska opiera się m.in. na takich 
wartościach jak równość mężczyzn i 
kobiet, a art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej stanowi, iż wspieranie 
równości mężczyzn i kobiet jest 
podstawową zasadą Unii, która wymaga, 
by kwestia równości płci była włączana we 
wszystkie strategie polityczne i 
uwzględniana na wszystkich poziomach 
procedury budżetowej dzięki strategii 
uwzględniania aspektu płci i sporządzaniu 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci;

Or. en

Poprawka 4
Maria Noichl

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że budżety nie są 
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neutralne pod względem płci i w związku z 
tym należy je uchwalać z wyraźnym celem 
niedyskryminacji i równego traktowania 
obu płci;

Or. en

Poprawka 5
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Unia 
Europejska zobowiązała się do realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju, w tym 
celu nr 5 dotyczącego równości płci;

Or. en

Poprawka 6
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski wielokrotnie wzywał do 
wystarczającego finansowania programu 
„Prawa, równość i obywatelstwo” oraz do 
jak największego wyeksponowania 
związanego z programem Daphne celu 
tego programu; mając na uwadze, że 
Parlament Europejski wezwał do 
kontynuowania wszystkich tych działań w 
zakresie zwalczania przemocy wobec 
kobiet i do przydzielenia w wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) na lata 2021–
2027 osobnych środków budżetowych na 

B. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski wielokrotnie wzywał do 
wystarczającego finansowania programu 
„Prawa, równość i obywatelstwo” oraz do 
jak największego wyeksponowania 
związanego z programem Daphne celu 
tego programu; mając na uwadze, że 
Parlament Europejski wezwał do 
kontynuowania wszystkich tych działań w 
zakresie zwalczania przemocy wobec 
kobiet i do przydzielenia w wieloletnich 
ramach finansowych (WRF) na lata 2021–
2027 osobnych środków budżetowych na 
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Daphne również w programie „Prawa i 
Wartości”;

ten cel również w programie „Prawa i 
Wartości”;

Or. en

Poprawka 7
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że kobiety są 
nadal niedostatecznie reprezentowane na 
rynku pracy, w życiu publicznym i 
politycznym oraz że nieproporcjonalnie 
więcej czasu niż mężczyźni przeznaczają 
na bezpłatną pracę domową i opiekę;

Or. pl

Poprawka 8
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że wniosek w 
sprawie projektu budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej na rok 2020 stawia za cel 
kontynuowanie inwestycji strategicznych i 
trwałego wzrostu gospodarczego w celu 
wspierania spójności gospodarczej i 
tworzenia miejsc pracy, w szczególności 
dla ludzi młodych; mając na uwadze, że w 
tym kontekście ważne jest również, aby 
skoncentrować się na zwiększaniu 
potencjału kobiet we wszystkich sektorach 
gospodarki, w tym w gospodarce cyfrowej, 
technologiach informacyjno-

C. mając na uwadze, że wniosek w 
sprawie projektu budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej na rok 2020 stawia za cel 
kontynuowanie inwestycji strategicznych i 
trwałego wzrostu gospodarczego w celu 
wspierania spójności gospodarczej i 
tworzenia miejsc pracy, w szczególności 
dla ludzi młodych; mając na uwadze, że w 
tym kontekście ważne jest również, aby 
skoncentrować się na zwiększaniu udziału 
kobiet w rynku pracy poprzez m.in. 
inwestowanie w infrastrukturę i usługi 
publiczne, aby wspierać równowagę 
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komunikacyjnych (ICT) oraz w naukach 
przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyce (STEM);

między życiem zawodowym a prywatnym 
oraz zwiększanie potencjału kobiet we 
wszystkich sektorach gospodarki, w tym w 
gospodarce cyfrowej, technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz 
w naukach przyrodniczych, technologii, 
inżynierii i matematyce (STEM);

Or. en

Poprawka 9
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że wniosek w 
sprawie projektu budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej na rok 2020 stawia za cel 
kontynuowanie inwestycji strategicznych i 
trwałego wzrostu gospodarczego w celu 
wspierania spójności gospodarczej i 
tworzenia miejsc pracy, w szczególności 
dla ludzi młodych; mając na uwadze, że w 
tym kontekście ważne jest również, aby 
skoncentrować się na zwiększaniu 
potencjału kobiet we wszystkich sektorach 
gospodarki, w tym w gospodarce cyfrowej, 
technologiach informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) oraz w naukach 
przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyce (STEM);

C. mając na uwadze, że wniosek w 
sprawie projektu budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej na rok 2020 stawia za cel 
kontynuowanie inwestycji strategicznych i 
trwałego wzrostu gospodarczego w celu 
wspierania spójności gospodarczej i 
tworzenia miejsc pracy, w szczególności 
dla ludzi młodych, osób starszych oraz 
osób z niepełnosprawnościami; mając na 
uwadze, że w tym kontekście ważne jest 
również, aby skoncentrować się na 
zwiększaniu potencjału kobiet we 
wszystkich sektorach gospodarki, w tym w 
gospodarce cyfrowej, technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz 
w naukach przyrodniczych, technologii, 
inżynierii i matematyce (STEM), a także 
na redukowaniu różnic w poziomie 
aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn i 
różnic płacowych ze względu na płeć;

Or. lt

Poprawka 10
Robert Biedroń
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Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że wniosek w 
sprawie projektu budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej na rok 2020 stawia za cel 
kontynuowanie inwestycji strategicznych i 
trwałego wzrostu gospodarczego w celu 
wspierania spójności gospodarczej i 
tworzenia miejsc pracy, w szczególności 
dla ludzi młodych; mając na uwadze, że w 
tym kontekście ważne jest również, aby 
skoncentrować się na zwiększaniu 
potencjału kobiet we wszystkich sektorach 
gospodarki, w tym w gospodarce cyfrowej, 
technologiach informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) oraz w naukach 
przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyce (STEM);

C. mając na uwadze, że wniosek w 
sprawie projektu budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej na rok 2020 stawia za cel 
kontynuowanie inwestycji strategicznych i 
trwałego wzrostu gospodarczego w celu 
wspierania spójności gospodarczej i 
tworzenia miejsc pracy, w szczególności 
dla ludzi młodych; mając na uwadze, że w 
tym kontekście ważne jest również, aby 
skoncentrować się na zwiększaniu 
potencjału kobiet, w tym kobiet ze 
środowisk LGBTI, we wszystkich 
sektorach gospodarki, w tym w gospodarce 
cyfrowej, technologiach informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) oraz w naukach 
przyrodniczych, technice, inżynierii i 
matematyce (STEM), a także na 
stanowiskach kierowniczych;

Or. en

Poprawka 11
Jackie Jones

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że choć równość 
płci jest jednym z głównych celów Unii 
Europejskiej, przeznacza się na nią wciąż 
zdecydowanie zbyt mało środków 
finansowych. W 2019 r. Europejski 
Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
ustalił, że na propagowanie równości płci 
w ramach budżetu Unii na 2020 r. 
przeznaczono 1 % unijnych funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych. Jednak 
brak równości płci i dyskryminacja wiążą 
się z ogromnymi kosztami gospodarczymi, 
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które obciążają zarówno kobiety, jak i całe 
społeczeństwo. Bank Światowy szacuje, że 
z powodu braku równości w 
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn straty 
w kapitale ludzkim wynoszą ok. 145 bln 
EUR. Według szacunków UN Women z 
2016 r. w samej Anglii i Walii koszty 
przemocy domowej wynoszą ok. 33 mld 
dolarów rocznie;

Or. en

Poprawka 12
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. zaznacza, że cyfryzacja ma istotny 
wpływ na rynek pracy poprzez m.in. 
tworzenie nowych możliwości 
zatrudnienia i elastyczniejszych sposobów 
organizacji pracy, takich jak telepraca, 
które to możliwości i warunki mogłyby 
służyć jako środek sprzyjający lepszemu 
godzeniu obowiązków zawodowych i 
domowych zarówno przez kobiety, jak i 
przez mężczyzn;

Or. pl

Poprawka 13
Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ponawia swój apel o promowanie 
równości kobiet i mężczyzn przez 
wspieranie w miarę możliwości 

skreśla się
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uwzględniania aspektu płci i sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w 
ramach procedury budżetowej, w tym 
podczas finalizowania negocjacji 
dotyczących kolejnych WRF, oraz o 
wykorzystywanie wydatków budżetowych 
jako skutecznego narzędzia promowania 
równości kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 14
Robert Biedroń

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ponawia swój apel o promowanie 
równości kobiet i mężczyzn przez 
wspieranie w miarę możliwości 
uwzględniania aspektu płci i sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w 
ramach procedury budżetowej, w tym 
podczas finalizowania negocjacji 
dotyczących kolejnych WRF, oraz o 
wykorzystywanie wydatków budżetowych 
jako skutecznego narzędzia promowania 
równości kobiet i mężczyzn;

1. ponawia apel o promowanie 
równości kobiet i mężczyzn przez 
wspieranie w miarę możliwości 
uwzględniania aspektu płci i kwestii 
równości w strategiach politycznych i 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci w ramach procedury 
budżetowej, w tym podczas finalizowania 
negocjacji dotyczących kolejnych WRF, 
oraz o wykorzystywanie wydatków 
budżetowych jako skutecznego narzędzia 
promowania równości kobiet, w tym kobiet 
ze środowisk LGBTI, i mężczyzn. 
Podkreśla potrzebę skuteczniejszego 
przekazywania środków na te cele oraz 
nadzorowania ich przekazywania, w 
szczególności w państwach 
członkowskich, które naruszają 
praworządność i w których obserwuje się 
ostry sprzeciw wobec kwestii praw kobiet;

Or. en

Poprawka 15
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Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ponawia swój apel o promowanie 
równości kobiet i mężczyzn przez 
wspieranie w miarę możliwości 
uwzględniania aspektu płci i sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w 
ramach procedury budżetowej, w tym 
podczas finalizowania negocjacji 
dotyczących kolejnych WRF, oraz o 
wykorzystywanie wydatków budżetowych 
jako skutecznego narzędzia promowania 
równości kobiet i mężczyzn;

1. ponawia zdecydowany apel o 
promowanie równości kobiet i mężczyzn 
przez wspieranie uwzględniania aspektu 
płci i sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci na 
wszystkich etapach procedury budżetowej, 
w tym podczas finalizowania negocjacji 
dotyczących kolejnych WRF, oraz o 
wykorzystywanie wydatków budżetowych 
jako skutecznego narzędzia walki z 
dotychczasowym brakiem równości oraz 
promowania równości kobiet i mężczyzn; 
przypomina, że sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci jest 
metodologią, która musi mieć 
zastosowanie do wszystkich linii budżetu 
Unii, a nie tylko do programów, których 
wpływ na aspekt płci wydaje się być 
najbardziej istotny;

Or. en

Poprawka 16
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ponawia swój apel o promowanie 
równości kobiet i mężczyzn przez 
wspieranie w miarę możliwości 
uwzględniania aspektu płci i sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w 
ramach procedury budżetowej, w tym 
podczas finalizowania negocjacji 
dotyczących kolejnych WRF, oraz o 

1. ponawia apel o promowanie 
równości kobiet i mężczyzn przez 
wspieranie w miarę możliwości 
uwzględniania aspektu płci i sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w 
ramach procedury budżetowej, w tym 
podczas finalizowania negocjacji 
dotyczących kolejnych WRF, oraz o 
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wykorzystywanie wydatków budżetowych 
jako skutecznego narzędzia promowania 
równości kobiet i mężczyzn;

wykorzystywanie wydatków budżetowych 
jako skutecznego narzędzia promowania 
równości kobiet i mężczyzn; przypomina, 
jak ważne dla osiągnięcia znaczących 
postępów w dziedzinie równości płci jest 
podwyższenie poziomu środków 
przeznaczanych na ten cel;

Or. en

Poprawka 17
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ponawia swój apel o promowanie 
równości kobiet i mężczyzn przez 
wspieranie w miarę możliwości 
uwzględniania aspektu płci i sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w 
ramach procedury budżetowej, w tym 
podczas finalizowania negocjacji 
dotyczących kolejnych WRF, oraz o 
wykorzystywanie wydatków budżetowych 
jako skutecznego narzędzia promowania 
równości kobiet i mężczyzn;

1. ponawia apel o promowanie 
równości kobiet i mężczyzn przez 
wspieranie uwzględniania aspektu płci i 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci w ramach procedury 
budżetowej, w tym podczas finalizowania 
negocjacji dotyczących kolejnych WRF, 
oraz o wykorzystywanie wydatków 
budżetowych jako skutecznego narzędzia 
promowania równości płci;

Or. en

Poprawka 18
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że sporządzanie budżetu 
z uwzględnieniem aspektu płci musi stać 
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się nieodłączną częścią procedury 
budżetowej we wszystkich liniach 
budżetowych, a nie tylko w programach, w 
których wpływ na aspekt płci jest 
najbardziej oczywisty, tak aby wydatki 
budżetowe stały się skutecznym 
narzędziem propagowania równości płci;

Or. en

Poprawka 19
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina, że sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci 
stanowi jeden z wymiarów szerszej 
strategii uwzględniania aspektu płci i 
wskazuje na znaczenie wdrażania zasady 
uwzględniania aspektu płci na wszystkich 
etapach cyklu kształtowania polityki;

Or. en

Poprawka 20
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podtrzymuje swój wniosek o 
zwiększenie środków na związany z 
programem Daphne cel obecnego 
programu „Prawa, równość i 
obywatelstwo” oraz o utrzymanie takiego 
wyższego poziomu środków w programie 

2. ubolewa z powodu obserwowanej 
w ostatnich latach tendencji do cięcia 
środków unijnych, które służą zwalczaniu 
wszelkich form przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt, i podtrzymuje wniosek o 
zwiększenie środków na związany z 
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„Prawa i Wartości”; wzywa do 
zapewnienia dostępności środków 
finansowych na działania mające na celu 
zwalczanie przemocy wobec kobiet i 
handlu ludźmi w ramach skutecznego 
wdrażania Konwencji Rady Europy o 
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej;

programem Daphne cel obecnego 
programu „Prawa, równość i 
obywatelstwo” oraz o utrzymanie takiego 
wyższego poziomu środków w programie 
„Prawa i Wartości”; wzywa do 
zapewnienia dostępności środków 
finansowych na działania mające na celu 
zwalczanie przemocy wobec kobiet i 
handlu ludźmi w ramach skutecznego 
wdrażania Konwencji Rady Europy o 
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej;

Or. en

Poprawka 21
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podtrzymuje swój wniosek o 
zwiększenie środków na związany z 
programem Daphne cel obecnego 
programu „Prawa, równość i 
obywatelstwo” oraz o utrzymanie takiego 
wyższego poziomu środków w programie 
„Prawa i Wartości”; wzywa do 
zapewnienia dostępności środków 
finansowych na działania mające na celu 
zwalczanie przemocy wobec kobiet i 
handlu ludźmi w ramach skutecznego 
wdrażania Konwencji Rady Europy o 
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej;

2. podtrzymuje swój wniosek o 
zwiększenie środków na związany z 
programem Daphne cel obecnego 
programu „Prawa, równość i 
obywatelstwo” oraz o utrzymanie takiego 
wyższego poziomu środków w 
programie„Prawa i Wartości”; wzywa do 
zapewnienia dostępności środków 
finansowych na działania mające na celu 
zwalczanie przemocy wobec kobiet i 
handlu ludźmi;

Or. pl

Poprawka 22
Maria Noichl

Projekt opinii
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Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podtrzymuje swój wniosek o 
zwiększenie środków na związany z 
programem Daphne cel obecnego 
programu „Prawa, równość i 
obywatelstwo” oraz o utrzymanie takiego 
wyższego poziomu środków w programie 
„Prawa i Wartości”; wzywa do 
zapewnienia dostępności środków 
finansowych na działania mające na celu 
zwalczanie przemocy wobec kobiet i 
handlu ludźmi w ramach skutecznego 
wdrażania Konwencji Rady Europy o 
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej;

2. podtrzymuje swój wniosek o 
zwiększenie środków na związany z 
programem Daphne cel obecnego 
programu „Prawa, równość i 
obywatelstwo” oraz o utrzymanie takiego 
wyższego poziomu środków w programie 
„Prawa i Wartości”; wzywa do 
zapewnienia dostępności środków 
finansowych na działania mające na celu 
zwalczanie przemocy wobec kobiet i 
handlu ludźmi w ramach skutecznego 
wdrażania Konwencji Rady Europy o 
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej; wzywa 
do wspierania programów i środków 
mających konkretnie na celu zwalczanie 
molestowania (seksualnego);

Or. en

Poprawka 23
Jackie Jones

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podtrzymuje swój wniosek o 
zwiększenie środków na związany z 
programem Daphne cel obecnego 
programu „Prawa, równość i 
obywatelstwo” oraz o utrzymanie takiego 
wyższego poziomu środków w programie 
„Prawa i Wartości”; wzywa do 
zapewnienia dostępności środków 
finansowych na działania mające na celu 
zwalczanie przemocy wobec kobiet i 
handlu ludźmi w ramach skutecznego 
wdrażania Konwencji Rady Europy o 
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej;

2. podtrzymuje swój wniosek o 
zwiększenie środków na związany z 
programem Daphne cel obecnego 
programu „Prawa, równość i 
obywatelstwo” oraz o utrzymanie takiego 
wyższego poziomu środków w programie 
„Prawa i Wartości”; wzywa do 
zapewnienia dostępności środków 
finansowych na działania mające na celu 
zwalczanie zarówno przemocy wobec 
kobiet i dziewcząt, jak i handlu ludźmi, 
szczególnie w celu wykorzystywania 
seksualnego, w ramach skutecznego 
wdrażania Konwencji Rady Europy o 
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zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej;

Or. en

Poprawka 24
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podtrzymuje swój wniosek o 
zwiększenie środków na związany z 
programem Daphne cel obecnego 
programu „Prawa, równość i 
obywatelstwo” oraz o utrzymanie takiego 
wyższego poziomu środków w programie 
„Prawa i Wartości”; wzywa do 
zapewnienia dostępności środków 
finansowych na działania mające na celu 
zwalczanie przemocy wobec kobiet i 
handlu ludźmi w ramach skutecznego 
wdrażania Konwencji Rady Europy o 
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej;

2. podtrzymuje swój wniosek o 
zwiększenie środków na związany z 
programem Daphne cel obecnego 
programu „Prawa, równość i 
obywatelstwo” oraz o utrzymanie takiego 
wyższego poziomu środków w programie 
„Prawa i Wartości”; wzywa do 
zapewnienia dostępności środków 
finansowych na działania mające na celu 
zwalczanie przemocy wobec kobiet, w tym 
okaleczania narządów płciowych kobiet, i 
handlu ludźmi w ramach skutecznego 
wdrażania Konwencji Rady Europy o 
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej;

Or. en

Poprawka 25
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podtrzymuje swój wniosek o 
zwiększenie środków na związany z 
programem Daphne cel obecnego 
programu „Prawa, równość i 

2. podtrzymuje swój wniosek o 
zwiększenie środków na związany z 
programem Daphne cel obecnego 
programu „Prawa, równość i 
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obywatelstwo” oraz o utrzymanie takiego 
wyższego poziomu środków w programie 
„Prawa i Wartości”; wzywa do 
zapewnienia dostępności środków 
finansowych na działania mające na celu 
zwalczanie przemocy wobec kobiet i 
handlu ludźmi w ramach skutecznego 
wdrażania Konwencji Rady Europy o 
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej;

obywatelstwo” oraz o utrzymanie takiego 
wyższego poziomu środków w programie 
„Prawa i Wartości”; wzywa do 
zapewnienia dostępności odpowiednich 
środków finansowych na działania mające 
na celu zwalczanie przemocy wobec kobiet 
i handlu ludźmi w ramach skutecznego 
wdrażania Konwencji Rady Europy o 
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej;

Or. en

Poprawka 26
Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę kontynuowania 
wszystkich działań ukierunkowanych na 
zapobieganie wszelkim formom przemocy 
wobec kobiet, dzieci i młodzieży oraz na 
zwalczanie takiej przemocy w ramach 
programu, który zastąpi program „Prawa, 
równość i obywatelstwo” w okresie 
obowiązywania następnych WRF, przy 
czym należy przydzielić osobne środki 
budżetowe na Daphne i zwrócić szczególną 
uwagę na zwalczanie handlu ludźmi;

3. podkreśla potrzebę kontynuowania 
wszystkich działań ukierunkowanych na 
zapobieganie wszelkim formom przemocy 
wobec kobiet, dzieci i młodzieży oraz na 
zwalczanie takiej przemocy w ramach 
programu, który zastąpi program „Prawa, 
równość i obywatelstwo” w okresie 
obowiązywania następnych WRF, przy 
czym należy przydzielić osobne środki 
budżetowe na Daphne i zwrócić szczególną 
uwagę na zwalczanie handlu ludźmi oraz 
kultury honoru i przemocy w imię 
honoru;

Or. en

Poprawka 27
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę kontynuowania 
wszystkich działań ukierunkowanych na 
zapobieganie wszelkim formom przemocy 
wobec kobiet, dzieci i młodzieży oraz na 
zwalczanie takiej przemocy w ramach 
programu, który zastąpi program „Prawa, 
równość i obywatelstwo” w okresie 
obowiązywania następnych WRF, przy 
czym należy przydzielić osobne środki 
budżetowe na Daphne i zwrócić szczególną 
uwagę na zwalczanie handlu ludźmi;

3. podkreśla potrzebę kontynuowania 
wszystkich działań ukierunkowanych na 
zapobieganie wszelkim formom przemocy 
wobec kobiet, dzieci i młodzieży oraz na 
zwalczanie takiej przemocy w ramach 
programu, który zastąpi program „Prawa, 
równość i obywatelstwo” w okresie 
obowiązywania następnych WRF, przy 
czym należy przydzielić osobne środki 
budżetowe na Daphne i zwrócić szczególną 
uwagę na zwalczanie handlu ludźmi i 
wykorzystywania seksualnego;

Or. lt

Poprawka 28
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę kontynuowania 
wszystkich działań ukierunkowanych na 
zapobieganie wszelkim formom przemocy 
wobec kobiet, dzieci i młodzieży oraz na 
zwalczanie takiej przemocy w ramach 
programu, który zastąpi program „Prawa, 
równość i obywatelstwo” w okresie 
obowiązywania następnych WRF, przy 
czym należy przydzielić osobne środki 
budżetowe na Daphne i zwrócić 
szczególną uwagę na zwalczanie handlu 
ludźmi;

3. podkreśla potrzebę kontynuowania 
wszystkich działań ukierunkowanych na 
zapobieganie wszelkim formom przemocy 
wobec kobiet oraz na zwalczanie takiej 
przemocy w ramach programu, który 
zastąpi program „Prawa, równość i 
obywatelstwo” w okresie obowiązywania 
następnych WRF, przy czym należy 
przydzielić osobne środki budżetowe na 
walkę z uwarunkowaną płcią przemocą 
wobec kobiet i zwrócić szczególną uwagę 
na zwalczanie handlu ludźmi;

Or. en

Poprawka 29
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że jednym z wymogów 
realizacji zadania sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci jest 
przeznaczenie niezależnych linii 
budżetowych na ukierunkowane działania 
powiązane z celem równości płci, dlatego 
też ponownie zwraca się o przeznaczenie 
niezależnej linii budżetowej na cel zawarty 
w programie „Prawa, równość, 
obywatelstwo”, który ma służyć 
propagowaniu równości płci i 
kontynuowaniu uwzględniania aspektu 
płci;

Or. en

Poprawka 30
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że należy przeznaczyć 
specjalne środki finansowe na wsparcie 
kobiet i dziewcząt należących do 
najbardziej narażonych grup w naszym 
społeczeństwie, zwłaszcza kobiet z 
niepełnosprawnościami, uchodźczyń oraz 
ofiar handlu ludźmi i nadużyć; popiera w 
związku z tym podwyższenie poziomu 
środków zarówno na zobowiązania, jak i 
na płatności w dwóch obszarach 
programu „Prawa, równość i 
obywatelstwo”;

Or. en



PE640.658v01-00 20/35 AM\1187838PL.docx

PL

Poprawka 31
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę wzmocnienia 
środków budżetowych, z których wspiera 
się dostęp kobiet do zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tym 
zakresie, zarówno w Unii, jak i poza nią, 
ponieważ dostęp ten jest w coraz większym 
stopniu zagrożony;

Or. en

Poprawka 32
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Unię do wspierania 
organizacji praw kobiet i osób 
działających na rzecz praw kobiet oraz ich 
pracy, a także do zwiększenia ich udziału 
w europejskich procesach decyzyjnych;

Or. en

Poprawka 33
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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3b. ponownie domaga się 
znaczniejszych zasobów w ramach 
funduszy strukturalnych Unii na rzecz 
ochrony praw gospodarczych i 
społecznych kobiet, zwłaszcza poprzez 
środki służące zapewnieniu większego 
udziału kobiet w rynku pracy oraz 
znaczniejszym inwestycjom w wysokiej 
jakości publiczne usługi w dziedzinie 
opieki;

Or. en

Poprawka 34
Robert Biedroń

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się przydzielenia środków 
budżetowych na wspieranie 
przedsiębiorczości i niezależności 
ekonomicznej kobiet oraz na zapewnianie i 
wspieranie dostępu kobiet do kredytów i 
finansowania kapitałowego za 
pośrednictwem unijnych programów i 
funduszy, takich jak COSME, „Horyzont 
2020” oraz Europejski Fundusz Społeczny;

4. domaga się przydzielenia środków 
budżetowych na wspieranie 
przedsiębiorczości i niezależności 
ekonomicznej kobiet oraz na zapewnianie i 
wspieranie dostępu kobiet do 
specjalistycznych szkoleń zawodowych, 
kredytów i finansowania kapitałowego za 
pośrednictwem unijnych programów i 
funduszy, takich jak COSME, „Horyzont 
2020” oraz Europejski Fundusz Społeczny; 
należy przeznaczyć odpowiednie środki na 
samotne matki, opiekunów i kobiety 
powracające na rynek pracy po długiej 
przerwie, aby zapewnić im większe szanse 
na zatrudnienie i wesprzeć ich adaptację 
do rynku pracy;

Or. en

Poprawka 35
Maria Noichl

Projekt opinii
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Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się przydzielenia środków 
budżetowych na wspieranie 
przedsiębiorczości i niezależności 
ekonomicznej kobiet oraz na zapewnianie i 
wspieranie dostępu kobiet do kredytów i 
finansowania kapitałowego za 
pośrednictwem unijnych programów i 
funduszy, takich jak COSME, „Horyzont 
2020” oraz Europejski Fundusz Społeczny;

4. domaga się przydzielenia środków 
budżetowych na wspieranie 
przedsiębiorczości i niezależności 
ekonomicznej kobiet oraz na zapewnianie i 
wspieranie dostępu kobiet do kredytów i 
finansowania kapitałowego za 
pośrednictwem unijnych programów i 
funduszy, takich jak COSME, „Horyzont 
2020” oraz Europejski Fundusz Społeczny; 
w odniesieniu do tych środków apeluje o 
wspieranie równości płci poprzez edukację 
i opiekę zdrowotną oraz aktywniejsze 
uwzględnianie perspektywy płci, a także 
celu, jakim jest osiągnięcie równości płci 
za pośrednictwem każdego programu;

Or. en

Poprawka 36
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się przydzielenia środków 
budżetowych na wspieranie 
przedsiębiorczości i niezależności 
ekonomicznej kobiet oraz na zapewnianie i 
wspieranie dostępu kobiet do kredytów i 
finansowania kapitałowego za 
pośrednictwem unijnych programów i 
funduszy, takich jak COSME, „Horyzont 
2020” oraz Europejski Fundusz Społeczny;

4. domaga się przydzielenia środków 
budżetowych na wspieranie 
przedsiębiorczości i niezależności 
ekonomicznej kobiet oraz na zapewnianie i 
wspieranie dostępu kobiet do kredytów i 
finansowania kapitałowego za 
pośrednictwem programów i funduszy 
unijnych, takich jak COSME, „Horyzont 
2020” oraz Europejski Fundusz Społeczny, 
aby w jak największym stopniu umożliwić 
kobietom udział w rynku pracy;

Or. en
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Poprawka 37
Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się przydzielenia środków 
budżetowych na wspieranie 
przedsiębiorczości i niezależności 
ekonomicznej kobiet oraz na zapewnianie i 
wspieranie dostępu kobiet do kredytów i 
finansowania kapitałowego za 
pośrednictwem unijnych programów i 
funduszy, takich jak COSME, „Horyzont 
2020” oraz Europejski Fundusz 
Społeczny;

4. w zakresie, w jakim fundusze 
unijne przeznacza się na wspieranie 
przedsiębiorczości kobiet i ich 
niezależności ekonomicznej oraz na 
wspieranie dostępu kobiet do pożyczek i 
finansowania kapitałowego;

Or. en

Poprawka 38
Jackie Jones

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. domaga się przydzielenia środków 
budżetowych na wspieranie 
przedsiębiorczości i niezależności 
ekonomicznej kobiet oraz na zapewnianie i 
wspieranie dostępu kobiet do kredytów i 
finansowania kapitałowego za 
pośrednictwem unijnych programów i 
funduszy, takich jak COSME, „Horyzont 
2020” oraz Europejski Fundusz Społeczny;

4. domaga się przydzielenia środków 
budżetowych na wspieranie 
przedsiębiorczości i niezależności 
ekonomicznej kobiet oraz na zapewnianie i 
wspieranie dostępu kobiet do przystępnych 
kredytów i finansowania kapitałowego za 
pośrednictwem unijnych programów i 
funduszy, takich jak COSME, „Horyzont 
2020” oraz Europejski Fundusz Społeczny;

Or. en

Poprawka 39
Maria Da Graça Carvalho
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Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zaniepokojeniem odnotowuje 
niski odsetek studentek w dziedzinie ICT i 
ponownie podkreśla potrzebę 
przywrócenia budżetu zaproponowanego 
przez Komisję w tej dziedzinie; aby 
zlikwidować przepaść cyfrową między 
kobietami a mężczyznami, należy 
przeznaczyć odpowiednie środki na 
poprawę edukacji, wspieranie kobiet 
prowadzących działalność gospodarczą w 
sektorze cyfrowym oraz intensyfikację 
kampanii uświadamiających;

Or. pt

Poprawka 40
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przyjmuje z zadowoleniem 
kontynuowanie finansowania Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych; wzywa 
do zapewnienia równego udziału dziewcząt 
i młodych kobiet w działaniach objętych tą 
inicjatywą i do zwrócenia szczególnej 
uwagi na odpowiedniej jakości oferty 
kształcenia i zatrudnienia dla dziewcząt i 
młodych kobiet, w tym w sektorach 
gospodarki cyfrowej, ICT i STEM;

5. przyjmuje z zadowoleniem 
kontynuowanie finansowania Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych; wzywa 
do zapewnienia równego udziału dziewcząt 
i młodych kobiet w działaniach objętych tą 
inicjatywą i do zwrócenia szczególnej 
uwagi na odpowiedniej jakości oferty 
kształcenia i zatrudnienia dla dziewcząt i 
młodych kobiet, w tym w sektorach 
gospodarki cyfrowej, ICT i STEM, przy 
czym sprzeciwia się tworzeniu ofert 
bazujących na niepewności zatrudnienia; 
uważa, że środki takie jak Inicjatywa na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych powinny 
przyczyniać się nie tylko do integracji 
ludzi młodych na rynku pracy, ale także 
do promowania podwyżek płac, 
upowszechniania umów na czas 
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nieokreślony oraz regulowania czasu 
pracy;

Or. pt

Poprawka 41
Robert Biedroń

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przyjmuje z zadowoleniem 
kontynuowanie finansowania Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych; wzywa 
do zapewnienia równego udziału dziewcząt 
i młodych kobiet w działaniach objętych tą 
inicjatywą i do zwrócenia szczególnej 
uwagi na odpowiedniej jakości oferty 
kształcenia i zatrudnienia dla dziewcząt i 
młodych kobiet, w tym w sektorach 
gospodarki cyfrowej, ICT i STEM;

5. przyjmuje z zadowoleniem 
kontynuowanie finansowania Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych; wzywa 
do zapewnienia równego udziału dziewcząt 
i młodych kobiet w działaniach objętych tą 
inicjatywą i do zwrócenia szczególnej 
uwagi na odpowiedniej jakości oferty 
kształcenia i zatrudnienia dla dziewcząt i 
młodych kobiet, w tym w sektorach 
gospodarki cyfrowej, ICT i STEM; należy 
również poświęcić szczególną uwagę 
finansowaniu wysokiej jakości szkoleń na 
takie tematy jak seksizm, molestowanie 
seksualne, mobbing i mowa nienawiści, a 
jednocześnie zachęcać do udziału w nich 
na równych zasadach dziewczęta, młode 
kobiety oraz chłopców i młodych 
mężczyzn;

Or. en

Poprawka 42
Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przyjmuje z zadowoleniem 
kontynuowanie finansowania Inicjatywy 

5. ubolewa, że kontynuuje się 
finansowanie Inicjatywy na rzecz 
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na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; 
wzywa do zapewnienia równego udziału 
dziewcząt i młodych kobiet w działaniach 
objętych tą inicjatywą i do zwrócenia 
szczególnej uwagi na odpowiedniej 
jakości oferty kształcenia i zatrudnienia 
dla dziewcząt i młodych kobiet, w tym w 
sektorach gospodarki cyfrowej, ICT i 
STEM;

zatrudnienia ludzi młodych, ponieważ tego 
rodzaju działania lepiej realizować na 
szczeblu państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 43
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przyjmuje z zadowoleniem 
kontynuowanie finansowania Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych; wzywa 
do zapewnienia równego udziału dziewcząt 
i młodych kobiet w działaniach objętych tą 
inicjatywą i do zwrócenia szczególnej 
uwagi na odpowiedniej jakości oferty 
kształcenia i zatrudnienia dla dziewcząt i 
młodych kobiet, w tym w sektorach 
gospodarki cyfrowej, ICT i STEM;

5. przyjmuje z zadowoleniem 
kontynuowanie finansowania Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych; wzywa 
do zapewnienia równego udziału dziewcząt 
i młodych kobiet w działaniach objętych tą 
inicjatywą i do zwrócenia szczególnej 
uwagi na odpowiedniej jakości oferty 
kształcenia i zatrudnienia dla dziewcząt i 
młodych kobiet, szczególnie w sektorach 
gospodarki cyfrowej, ICT i STEM, w 
których kobiety są zdecydowanie 
niedostatecznie reprezentowane zarówno 
pod względem kształcenia i szkolenia, jak i 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 44
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. przyjmuje z zadowoleniem 
kontynuowanie finansowania Inicjatywy 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; 
wzywa do zapewnienia równego udziału 
dziewcząt i młodych kobiet w działaniach 
objętych tą inicjatywą i do zwrócenia 
szczególnej uwagi na odpowiedniej jakości 
oferty kształcenia i zatrudnienia dla 
dziewcząt i młodych kobiet, w tym w 
sektorach gospodarki cyfrowej, ICT i 
STEM;

5. podkreśla znaczenie 
odpowiedniego finansowania Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych, aby 
walczyć ze szczególnie wysokim 
bezrobociem wśród młodzieży ; wzywa do 
zapewnienia równego udziału dziewcząt i 
młodych kobiet w działaniach objętych tą 
inicjatywą i do zwrócenia szczególnej 
uwagi na odpowiedniej jakości oferty 
kształcenia i zatrudnienia dla dziewcząt i 
młodych kobiet, w tym w sektorach 
gospodarki cyfrowej, ICT i STEM;

Or. lt

Poprawka 45
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że duża liczba 
przybywających do Unii uchodźców i osób 
ubiegających się o azyl to kobiety i dzieci; 
podkreśla, że uwzględnianie aspektu płci 
jest również jedną z zasad, na których 
opiera się Fundusz Azylu, Migracji i 
Integracji, oraz ponawia apel o branie pod 
uwagę aspektu płci również w polityce 
migracyjnej i azylowej poprzez 
przydzielenie specjalnych środków 
finansowych na zapobieganie przemocy ze 
względu na płeć oraz zapewnienie dostępu 
do opieki zdrowotnej, a także do zdrowia 
reprodukcyjnego i praw w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 46
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Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę likwidacji luki 
cyfrowej między kobietami i mężczyznami, 
która przyczynia się do istotnych 
dysproporcji na rynku pracy, poprzez 
przeznaczanie środków na edukację oraz 
szkolenia, a także wspieranie kobiet 
prowadzących działalność gospodarczą;

Or. pl

Poprawka 47
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, jak ważne jest 
wykorzystywanie europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych (EFRR i 
EFS), aby wspierać zatrudnienie kobiet, 
również poprzez finansowanie wysokiej 
jakości placówek opieki, do których dostęp 
leży w zasięgu ich możliwości 
finansowych;

Or. en

Poprawka 48
Maria Noichl

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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5a. przypomina o znaczeniu 
wspierania praw seksualnych i 
reprodukcyjnych w Unii i państwach 
trzecich, zwłaszcza zważywszy na wpływ 
tzw. zasady globalnego knebla.

Or. en

Poprawka 49
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że ogromne znaczenie 
ma zapewnienie odpowiedniego budżetu 
na rozwój społeczny w celu realizacji 
agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030 i celów zrównoważonego rozwoju, w 
tym celu zrównoważonego rozwoju nr 5; 
przypomina o zobowiązaniu Unii do 
zainwestowania 20 % oficjalnej pomocy 
rozwojowej w rozwój społeczny i wzywa do 
przeznaczenia odpowiednich środków na 
ten cel, aby osiągnąć poprawę zdrowia, w 
tym zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw w tej 
dziedzinie, edukacji, większą równość płci 
i lepszą ochronę socjalną w ramach 
programu dotyczącego globalnych dóbr 
publicznych i wyzwań;

Or. en

Poprawka 50
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla potrzebę przeznaczania 
środków mających na celu 
zachęcanie kobiet do zainteresowania się 
gospodarką cyfrową oraz sektorami, 
takimi jak ICT i nauki ścisłe, technologia, 
inżynieria i matematyka, a także 
wspieranie ich w tym zakresie;

Or. pl

Poprawka 51
Jessica Stegrud

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina o ważnej roli 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn oraz wzywa do 
utrzymania budżetu, planu zatrudnienia i 
niezależności Instytutu.

skreśla się

Or. en

Poprawka 52
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina o ważnej roli 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn oraz wzywa do 
utrzymania budżetu, planu zatrudnienia i 
niezależności Instytutu.

6. podkreśla, że w ostatnim 
dziesięcioleciu od czasu wybuchu kryzysu 
finansowego i gospodarczego pogłębiły się 
nierówności gospodarcze, społeczne, w 
zakresie zatrudnienia i traktowania płci 
wewnątrz państw członkowskich i między 
nimi; przypomina o ważnej roli 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
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Kobiet i Mężczyzn w uświadamianiu skali 
i przyczyn nierówności płci w UE; w 
związku z tym wzywa do zwiększenia 
budżetu, planu zatrudnienia i niezależności 
Instytutu, a także do zwiększenia puli 
środków zapisanych w linii budżetowej 
„Promowanie niedyskryminacji i 
równości”.

Or. pt

Poprawka 53
Robert Biedroń

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina o ważnej roli 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn oraz wzywa do 
utrzymania budżetu, planu zatrudnienia i 
niezależności Instytutu.

6. przypomina o ważnej roli 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn oraz wzywa do 
utrzymania budżetu Instytutu, który 
umożliwi mu realizację ambitnych 
projektów, a także jego planu zatrudnienia 
i niezależności.

Or. en

Poprawka 54
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina o ważnej roli 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn oraz wzywa do 
utrzymania budżetu, planu zatrudnienia i 
niezależności Instytutu.

6. przypomina o ważnej roli 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn oraz wzywa do 
utrzymania budżetu, planu zatrudnienia i 
niezależności Instytutu, co umożliwi jego 
prawidłowe funkcjonowanie.
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Or. lt

Poprawka 55
Irène Tolleret, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina o ważnej roli 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn oraz wzywa do 
utrzymania budżetu, planu zatrudnienia i 
niezależności Instytutu.

6. przypomina o ważnej roli 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn oraz wzywa do 
przekazania odpowiednich środków 
finansowych na potrzeby jego budżetu i 
planu zatrudnienia oraz utrzymania jego 
niezależności.

Or. en

Poprawka 56
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do przeznaczania środków 
finansowych na rzecz walki z 
okaleczaniem narządów płciowych kobiet 
w całym okresie realizacji programów 
działań zewnętrznych, w tym Instrumentu 
Finansowania Współpracy na rzecz 
Rozwoju;

Or. en

Poprawka 57
Sandra Pereira

Projekt opinii
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Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. ponownie podkreśla potrzebę 
odgrywania przez budżet UE bardziej 
aktywnej roli w realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ; w 
związku z tym wzywa do wspierania 
działań i projektów mających na celu 
eliminację ubóstwa wśród kobiet i dzieci, 
promowanie większej i lepszej integracji 
na rynku pracy, wyeliminowanie 
nierówności między kobietami a 
mężczyznami na rynku pracy i zakresie 
płac, poprawę dostępu do opieki 
zdrowotnej i poprawę świadczenia usług 
zdrowotnych oraz zwalczanie przemocy 
wobec kobiet, dzieci i młodzieży;

Or. pt

Poprawka 58
Jackie Jones

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. Europejski Instytut ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn ustalił w 2019 r., że 
uwzględnianie aspektu płci "stanowi 
jeden z tematów, które mają niewielki 
wpływ na rzeczywistą treść programów 
finansowania”; w związku z tym wzywa do 
podjęcia zdecydowanych i kompleksowych 
działań na rzecz poprawy uwzględniania 
aspektu płci, a także do ponownego 
skupienia uwagi na kwestii propagowania 
odpowiedzialności i przejrzystości w 
planowaniu budżetowym oraz do 
zwiększenia udziału kobiet i mężczyzn w 
procesie budżetowym;

Or. en
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Poprawka 59
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zaleca w szczególności zwiększenie 
środków pozwalających na propagowanie 
za pomocą odpowiednich programów 
ochrony macierzyństwa, rodzicielstwa i 
wczesnego dzieciństwa; wzywa w związku 
z tym, aby w budżecie UE na 2020 r. 
zwrócono szczególną uwagę na zdrowie 
matek i dzieci; zaleca ponadto 
zapewnienie środków na ochronę, 
promowanie i wspieranie karmienia 
piersią, aby przyczynić się w ten sposób do 
osiągnięcia celu wyznaczonego przez 
Światową Organizację Zdrowia 
dotyczącego zapewnienia, aby do 2025 r. 
odsetek matek na świecie karmiących 
swoje dzieci w ciągu pierwszych sześciu 
miesięcy życia wyłącznie piersią wynosił 
co najmniej 50 %, co wymaga, między 
innymi, dostosowania długości i 
odpłatności urlopu macierzyńskiego i 
ojcowskiego;

Or. pt

Poprawka 60
Jackie Jones

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa państwa członkowskie, by 
niezwłocznie ratyfikowały konwencję 
stambulską o zapobieganiu i zwalczaniu 
przemocy wobec kobiet i przemocy 
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domowej, w szczególności uwzględniając 
rolę konwencji w ochronie kobiet i 
dziewcząt przed przemocą oraz jej wpływ 
ekonomiczny na ofiary przemocy i 
społeczeństwa; wzywa do wykorzystania 
odpowiednich funduszy unijnych na 
pomoc w przygotowaniu lub 
kontynuowanie działań na rzecz 
wdrożenia konwencji stambulskiej w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 61
Jackie Jones

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa do przeznaczenia środków 
budżetowych na zaspokojenie 
szczególnych potrzeb różnych grup kobiet 
zmagających się z rozmaitymi 
wyzwaniami ekonomicznymi, przykładowo 
takimi jak: ubóstwo wśród dziewcząt, 
deprywacja ekonomiczna samotnych 
kobiet na emeryturze lub rencie oraz 
różnice w wysokości świadczeń 
emerytalno-rentowych ze względu na płeć, 
nieodpłatne wykonywanie obowiązków 
opiekuńczych oraz ubóstwo czasowe 
wśród matek i kobiet pełniących funkcje 
opiekuńcze, a także wykluczenie 
społeczno-ekonomiczne i dyskryminacja w 
zakresie zatrudnienia kobiet 
czarnoskórych, pochodzenia azjatyckiego 
i kobiet należących do mniejszości 
etnicznych;

Or. en


