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Poprawka 1
Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci 
jest jednym ze sposobów uwzględniania 
aspektu płci w procesie budżetowym i 
oznacza ocenę budżetów pod kątem płci, 
przez stosowanie perspektywy płci na 
wszystkich szczeblach procesu 
budżetowego oraz restrukturyzację 
dochodów i wydatków w celu promowania 
równouprawnienia płci1;

skreśla się

_________________
1 https://rm.coe.int/1680596143

Or. pl

Poprawka 2
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci jest 
jednym ze sposobów uwzględniania 
aspektu płci w procesie budżetowym i 
oznacza ocenę budżetów pod kątem płci, 
przez stosowanie perspektywy płci na 
wszystkich szczeblach procesu 
budżetowego oraz restrukturyzację 
dochodów i wydatków w celu promowania 
równouprawnienia płci1;

B. mając na uwadze, że sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci jest 
jednym ze sposobów uwzględniania 
aspektu płci w procesie budżetowym i 
oznacza ocenę budżetów pod kątem płci, 
przez stosowanie perspektywy płci na 
wszystkich szczeblach procesu 
budżetowego oraz restrukturyzację 
dochodów i wydatków w celu promowania 
równouprawnienia płci1; mając na uwadze, 
że Komisja i Trybunał Obrachunkowy 
powinny zapewnić uwzględnianie aspektu 
płci we wszystkich procedurach 
budżetowych i ustawodawczych Unii;
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_________________ _________________
1 https://rm.coe.int/1680596143 1 https://rm.coe.int/1680596143

Or. en

Poprawka 3
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że Europejski Instytut 
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) 
został utworzony w celu wniesienia wkładu 
na rzecz równości płci i jej lepszego 
propagowania w Unii, w tym włączania 
problematyki płci do głównego nurtu we 
wszystkich odnośnych obszarach polityki 
Unii oraz w wynikających z nich 
krajowych strategiach politycznych, w celu 
zwalczania dyskryminacji ze względu na 
płeć i podnoszenia poziomu świadomości 
obywateli Unii w zakresie problematyki 
równości płci;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
 

Or. en

Poprawka 4
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. przypomina, że Europejski Instytut 
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) 
został utworzony w celu wniesienia wkładu 
na rzecz równości płci i jej lepszego 
propagowania w Unii, w tym włączania 
problematyki płci do głównego nurtu we 
wszystkich odnośnych obszarach polityki 

1. przypomina, że Europejski Instytut 
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) 
został utworzony w celu wniesienia wkładu 
na rzecz równości płci i jej lepszego 
propagowania w Unii, w tym włączania 
problematyki płci do głównego nurtu we 
wszystkich obszarach polityki Unii oraz w 
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Unii oraz w wynikających z nich 
krajowych strategiach politycznych, w celu 
zwalczania dyskryminacji ze względu na 
płeć i podnoszenia poziomu świadomości 
obywateli Unii w zakresie problematyki 
równości płci;

wynikających z nich krajowych strategiach 
politycznych, w celu zwalczania 
dyskryminacji ze względu na płeć i 
podnoszenia poziomu świadomości 
obywateli Unii w zakresie problematyki 
równości płci;

Or. en

Poprawka 5
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje bieżącą 
współpracę między EIGE a Komisją Praw 
Kobiet i Równouprawnienia oraz wkład 
EIGE w bieżące wysiłki komisji, w tym w 
zakresie zróżnicowanej sytuacji kobiet i 
mężczyzn w dostępie do technologii 
cyfrowych, równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym, zróżnicowania 
wynagrodzeń i emerytur ze względu na 
płeć, sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci, zwalczania 
przemocy wobec kobiet oraz opracowania 
narzędzia parlamentarnego 
uwzględniającego aspekt płci;

2. z zadowoleniem przyjmuje bieżącą 
współpracę między EIGE a Komisją Praw 
Kobiet i Równouprawnienia oraz wkład 
EIGE w bieżące wysiłki komisji, w tym w 
zakresie zróżnicowanej sytuacji kobiet i 
mężczyzn w dostępie do technologii 
cyfrowych, równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym, zróżnicowania 
wynagrodzeń i emerytur ze względu na 
płeć, sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci, zwalczania 
przemocy wobec kobiet oraz opracowania 
narzędzia parlamentarnego 
uwzględniającego aspekt płci; zwraca 
uwagę na cenny wkład, jaki EIGE może 
wnieść w prace wszystkich komisji 
Parlamentu Europejskiego w celu 
lepszego horyzontalnego uwzględnienia 
perspektywy płci w kształtowaniu polityki 
UE;

Or. en

Poprawka 6
Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Ustęp 2



PE643.135v02-00 6/13 AM\1193869PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje bieżącą 
współpracę między EIGE a Komisją Praw 
Kobiet i Równouprawnienia oraz wkład 
EIGE w bieżące wysiłki komisji, w tym w 
zakresie zróżnicowanej sytuacji kobiet i 
mężczyzn w dostępie do technologii 
cyfrowych, równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym, zróżnicowania 
wynagrodzeń i emerytur ze względu na 
płeć, sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci, zwalczania 
przemocy wobec kobiet oraz opracowania 
narzędzia parlamentarnego 
uwzględniającego aspekt płci;

2. z zadowoleniem przyjmuje bieżącą 
współpracę między EIGE a Komisją Praw 
Kobiet i Równouprawnienia oraz wkład 
EIGE w bieżące wysiłki komisji, w tym w 
zakresie zróżnicowanej sytuacji kobiet i 
mężczyzn w dostępie do technologii 
cyfrowych, równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym oraz 
zróżnicowania wynagrodzeń i emerytur ze 
względu na płeć;

Or. pl

Poprawka 7
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje bieżącą 
współpracę między EIGE a Komisją Praw 
Kobiet i Równouprawnienia oraz wkład 
EIGE w bieżące wysiłki komisji, w tym w 
zakresie zróżnicowanej sytuacji kobiet i 
mężczyzn w dostępie do technologii 
cyfrowych, równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym, zróżnicowania 
wynagrodzeń i emerytur ze względu na 
płeć, sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci, zwalczania 
przemocy wobec kobiet oraz opracowania 
narzędzia parlamentarnego 
uwzględniającego aspekt płci;

2. z zadowoleniem przyjmuje bieżącą 
współpracę między EIGE a Komisją Praw 
Kobiet i Równouprawnienia oraz wkład 
EIGE w bieżące wysiłki komisji, w tym w 
zakresie zróżnicowanej sytuacji kobiet i 
mężczyzn w dostępie do technologii 
cyfrowych, równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym, zróżnicowania 
wynagrodzeń i emerytur ze względu na 
płeć, sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci, zwalczania 
przemocy wobec kobiet, zdrowia kobiet, w 
tym zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz związanych z nim 
praw, praw kobiet, a także opracowania 
narzędzia parlamentarnego 
uwzględniającego aspekt płci;

Or. en
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Poprawka 8
Isabella Tovaglieri

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje bieżącą 
współpracę między EIGE a Komisją Praw 
Kobiet i Równouprawnienia oraz wkład 
EIGE w bieżące wysiłki komisji, w tym w 
zakresie zróżnicowanej sytuacji kobiet i 
mężczyzn w dostępie do technologii 
cyfrowych, równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym, zróżnicowania 
wynagrodzeń i emerytur ze względu na 
płeć, sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci, zwalczania 
przemocy wobec kobiet oraz opracowania 
narzędzia parlamentarnego 
uwzględniającego aspekt płci;

2. odnotowuje bieżącą współpracę 
między EIGE a Komisją Praw Kobiet i 
Równouprawnienia oraz wkład EIGE w 
bieżące wysiłki komisji, w tym w zakresie 
zróżnicowanej sytuacji kobiet i mężczyzn 
w dostępie do technologii cyfrowych, 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, zróżnicowania wynagrodzeń i 
emerytur między mężczyznami a 
kobietami, zwalczania przemocy wobec 
kobiet oraz opracowania narzędzia 
parlamentarnego uwzględniającego prawa 
kobiet;

Or. it

Poprawka 9
Isabella Tovaglieri

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje wyniki 
uczestnictwa i niedawnego przewodnictwa 
EIGE w sieci europejskich agencji ds. 
wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych, w szczególności 
promowanie działań mających na celu 
zwalczanie molestowania seksualnego2 w 
miejscu pracy;

3. przyjmuje do wiadomości wyniki 
uczestnictwa i niedawnego przewodnictwa 
EIGE w sieci europejskich agencji ds. 
wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych, w szczególności 
promowanie działań mających na celu 
zwalczanie molestowania seksualnego w 
miejscu pracy2;

_________________ _________________
2 https://eige.europa.eu/news/joint-
statement-jha-agencies-sexual-harassment

2 https://eige.europa.eu/news/joint-
statement-jha-agencies-sexual-harassment
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Or. it

Poprawka 10
Isabella Tovaglieri

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wyraża ubolewanie z powodu stale 
powtarzających się uchybień w 
odniesieniu do zgodności z prawem i 
prawidłowości umów zawieranych przez 
EIGE i inne agencje, na co zwrócił uwagę 
Europejski Trybunał Obrachunkowy, w 
szczególności w odniesieniu do zawierania 
umów bez odpowiednich dowodów 
dotyczących kryteriów wykluczenia 
oferentów;

Or. it

Poprawka 11
Isabella Tovaglieri

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Agencję do rozwiązania 
kwestii nieprawidłowości zgłoszonych już 
przez Europejski Trybunał 
Obrachunkowy w audytach 
przeprowadzonych w ostatnich latach, 
również w związku ze wzrostem 
dodatkowych kosztów prawnych 
wynikających z wykonania udzielonych 
zamówień;

Or. it
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Poprawka 12
Isabella Tovaglieri

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża ubolewanie z powodu 
faktu, że EIGE oraz sześć innych agencji 
korzystało ze wsparcia pracowników 
tymczasowych udostępnianych przez 
zarejestrowane agencje pracy 
tymczasowej, nie przestrzegając 
wszystkich zasad przewidzianych zarówno 
we wspomnianej dyrektywie, jak i w 
odpowiednich przepisach krajowych, na 
przykład w odniesieniu do warunków 
pracy personelu tymczasowego;

Or. it

Poprawka 13
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. odnotowuje, że EIGE poczynił 
postępy w realizacji niektórych zaleceń z 
oceny zewnętrznej (z 2015 r.), i z 
zadowoleniem przyjmuje wysiłki na rzecz 
wdrożenia planu działania będącego 
odpowiedzią na zalecenia oraz wzywa 
Instytut do kontynuowania tego procesu w 
celu poprawy zarządzania i skuteczności;

Or. en

Poprawka 14
Isabella Tovaglieri

Projekt opinii
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Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa Agencję do 
przeprowadzenia wraz z władzami 
budżetowymi oceny, czy korzystanie z 
personelu zewnętrznego jest racjonalne 
pod względem kosztów w porównaniu z 
korzystaniem z personelu statutowego 
oraz do zapewnienia zgodności z unijnymi 
i krajowymi ramami prawnymi;

Or. it

Poprawka 15
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wspiera pracę EIGE, który – za 
pośrednictwem analiz i badań – przekazuje 
komisji FEMM dane niezbędne do 
właściwego funkcjonowania komisji dzięki 
otrzymywaniu oficjalnych danych 
wysokiej jakości;

6. wspiera pracę EIGE, który – za 
pośrednictwem analiz i badań – przekazuje 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
dane niezbędne do właściwego 
funkcjonowania komisji dzięki 
otrzymywaniu oficjalnych danych 
wysokiej jakości; wskazuje na potrzebę 
ścisłej współpracy EIGE nie tylko z 
Komisją Praw Kobiet i 
Równouprawnienia, ale również z innymi 
komisjami parlamentarnymi w celu 
lepszego uwzględniania aspektu płci w 
politykach i działaniach (np. poprzez 
zapewnienie innym komisjom szkoleń i 
dostarczenie danych);

Or. en

Poprawka 16
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Projekt opinii
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Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wspiera pracę EIGE, który – za 
pośrednictwem analiz i badań – przekazuje 
komisji FEMM dane niezbędne do 
właściwego funkcjonowania komisji dzięki 
otrzymywaniu oficjalnych danych 
wysokiej jakości;

6. zdecydowanie wspiera pracę EIGE, 
który – za pośrednictwem analiz i badań – 
przekazuje komisji FEMM dane niezbędne 
do właściwego funkcjonowania komisji 
dzięki otrzymywaniu oficjalnych, 
obiektywnych danych wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 17
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje 
osiągnięcia EIGE w 2018 r. i zwraca się z 
wnioskiem o coroczne aktualizowanie, 
począwszy od roku 2019, wskaźnika 
równouprawnienia płci za 2017 r. 
(wskaźnik); wzywa do opracowania 
bardziej metodycznych narzędzi, aby w 
większym stopniu zapewnić uwzględnianie 
aspektu płci we wszystkich strategiach 
politycznych i działaniach;

Or. en

Poprawka 18
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. podkreśla rolę EIGE – jako 
ośrodka wiedzy specjalistycznej Unii 
Europejskiej w dziedzinie równości płci – 
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w monitorowaniu wdrażania konwencji 
stambulskiej;

Or. en

Poprawka 19
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wyraża zaniepokojenie w związku 
ze skargami złożonymi przez byłych 
pracowników tymczasowych oraz w 
związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w 
Wilnie i wyrokiem Sądu Okręgowego w 
Wilnie; wzywa do przejrzystego procesu 
rekrutacji i zwraca się do EIGE o 
przyjęcie środków służących 
uregulowaniu tej sytuacji;

Or. en

Poprawka 20
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. wzywa do przydzielenia EIGE 
dodatkowych środków finansowych z 
przeznaczeniem na zwiększenie liczby i 
podniesienie kwalifikacji pracowników 
statutowych (zastąpienie umów na czas 
określony umowami statutowymi); oraz 
wyraża ubolewanie w związku z atmosferą 
ciągłego ryzyka cięć budżetowych i braku 
zasobów kadrowych, w której musi działać 
EIGE1; 
____________
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1 W oparciu o wcześniejszą uwagę 
(kwestia nierównego traktowania 
pracowników tymczasowych, zwłaszcza w 
odniesieniu do wynagrodzenia i praw 
pracowniczych)

Or. en


