
AM\1199643PL.docx PE648.371v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

2019/2213(BUD)

21.2.2020

POPRAWKI
1- 83
Projekt opinii
Robert Biedroń
(PE646.946v01-00)

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2021 – sekcja III
(2019/2213(BUD))



PE648.371v01-00 2/43 AM\1199643PL.docx

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1199643PL.docx 3/43 PE648.371v01-00

PL

Poprawka 1
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że art. 8 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
stanowi, iż „we wszystkich swoich 
działaniach Unia zmierza do zniesienia 
nierówności oraz wspierania równości 
mężczyzn i kobiet”, a co za tym idzie, 
przewiduje, że należy uwzględniać 
równouprawnienie płci we wszystkich 
strategiach politycznych UE;

A. mając na uwadze, że art. 8 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
stanowi, iż „we wszystkich swoich 
działaniach Unia zmierza do zniesienia 
nierówności oraz wspierania równości 
mężczyzn i kobiet”, a co za tym idzie, 
przewiduje, że należy uwzględniać 
równouprawnienie płci we wszystkich 
strategiach politycznych UE oraz na 
wszystkich poziomach procesu 
budżetowego przez uwzględnianie aspektu 
płci oraz sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci;

Or. en

Poprawka 2
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że art. 8 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
stanowi, iż „we wszystkich swoich 
działaniach Unia zmierza do zniesienia 
nierówności oraz wspierania równości 
mężczyzn i kobiet”, a co za tym idzie, 
przewiduje, że należy uwzględniać 
równouprawnienie płci we wszystkich 
strategiach politycznych UE;

A. mając na uwadze, że art. 8 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
stanowi, iż „we wszystkich swoich 
działaniach Unia zmierza do zniesienia 
nierówności oraz wspierania równości 
mężczyzn i kobiet”, a co za tym idzie, 
przewiduje, że należy uwzględniać 
równouprawnienie płci w strategiach 
politycznych UE, z poszanowaniem różnic 
i wzajemnej komplementarności między 
kobietami i mężczyznami;

Or. fr
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Poprawka 3
Monika Vana

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że art. 8 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
stanowi, iż „we wszystkich swoich 
działaniach Unia zmierza do zniesienia 
nierówności oraz wspierania równości 
mężczyzn i kobiet”, a co za tym idzie, 
przewiduje, że należy uwzględniać 
równouprawnienie płci we wszystkich 
strategiach politycznych UE;

A. mając na uwadze, że art. 8 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
stanowi, iż „we wszystkich swoich 
działaniach Unia zmierza do zniesienia 
nierówności oraz wspierania równości 
mężczyzn i kobiet”, a co za tym idzie, 
ustanawia zasadę uwzględniania aspektu 
płci, która przewiduje, że należy 
uwzględniać równouprawnienie płci we 
wszystkich strategiach politycznych UE;

Or. en

Poprawka 4
Monika Vana

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Rada Europy 
definiuje sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci jako „ocenę 
budżetu pod kątem aspektu płci, włączenie 
perspektywy płci na każdym poziomie 
procedury budżetowej i restrukturyzację 
dochodów i wydatków w taki sposób, aby 
promować równość płci”; mając na 
uwadze, że celem sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci jest 
promowanie rozliczalności i przejrzystości 
w planowaniu budżetowym, zwiększanie 
uwzględniającego aspekt płci uczestnictwa 
w procesie budżetowym – np. przez 
podejmowanie kroków angażujących na 
równi kobiety i mężczyzn w przygotowanie 
budżetu – a także działanie na rzecz 
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równouprawnienia płci i praw kobiet;

Or. en

Poprawka 5
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że 
uwzględnianie aspektu płci i sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci to 
ważne narzędzia służące włączaniu tej 
zasady do strategii politycznych, środków i 
działań UE w celu upowszechniania 
równości, zwalczania dyskryminacji, 
zwiększenia aktywnego udziału kobiet w 
rynku pracy oraz w działalności 
gospodarczej i społecznej;

Or. en

Poprawka 6
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że nierówność to 
coraz większy problem w UE, oraz mając 
na uwadze, że coraz większą część budżetu 
UE należy przeznaczać na rozwój praw 
socjalnych i ułatwianie dostępu do 
publicznych usług socjalnych, ze 
szczególnym naciskiem na większe 
równouprawnienie płci, w tym w 
odniesieniu do osób LGBTI, oraz na 
sytuację kobiet i dziewcząt;

B. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie muszą eliminować i 
skutecznie zwalczać dyskryminację w 
ramach prawodawstwa UE i 
ustawodawstwa krajowego, oraz mając na 
uwadze, że coraz większą część budżetu 
UE należy przeznaczać na tworzenie 
nowych możliwości na rynku pracy UE 
oraz poprawę warunków pracy i życia, a 
także dostęp do usług i umożliwianie 
godzenia życia zawodowego z życiem 
prywatnym, ze szczególnym naciskiem na 
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większe równouprawnienie płci, w tym w 
odniesieniu do osób LGBTI, oraz na 
sytuację kobiet i dziewcząt;

Or. en

Poprawka 7
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że nierówność to 
coraz większy problem w UE, oraz mając 
na uwadze, że coraz większą część budżetu 
UE należy przeznaczać na rozwój praw 
socjalnych i ułatwianie dostępu do 
publicznych usług socjalnych, ze 
szczególnym naciskiem na większe 
równouprawnienie płci, w tym w 
odniesieniu do osób LGBTI, oraz na 
sytuację kobiet i dziewcząt;

B. mając na uwadze, że nierówność to 
coraz większy problem w UE, przede 
wszystkim ze względu na rosnącą 
islamizację europejskich społeczeństw, 
oraz mając na uwadze, że coraz większą 
część budżetu UE należy przeznaczać na 
rozwój praw socjalnych i ułatwianie 
dostępu do publicznych usług socjalnych, 
ze szczególnym naciskiem na większe 
równouprawnienie płci, w tym w 
odniesieniu do osób LGBTI, oraz na 
sytuację kobiet i dziewcząt;

Or. fr

Poprawka 8
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że nierówność to 
coraz większy problem w UE, oraz mając 
na uwadze, że coraz większą część budżetu 
UE należy przeznaczać na rozwój praw 
socjalnych i ułatwianie dostępu do 
publicznych usług socjalnych, ze 
szczególnym naciskiem na większe 
równouprawnienie płci, w tym w 

B. mając na uwadze, że nierówność to 
coraz większy problem w UE, oraz mając 
na uwadze, że coraz większą część budżetu 
UE należy przeznaczać na rozwój praw 
socjalnych i ułatwianie dostępu do 
publicznych usług socjalnych, ze 
szczególnym naciskiem na większe 
równouprawnienie płci oraz na sytuację 
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odniesieniu do osób LGBTI, oraz na 
sytuację kobiet i dziewcząt;

kobiet i dziewcząt;

Or. fr

Poprawka 9
Monika Vana

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że nierówność to 
coraz większy problem w UE, oraz mając 
na uwadze, że coraz większą część budżetu 
UE należy przeznaczać na rozwój praw 
socjalnych i ułatwianie dostępu do 
publicznych usług socjalnych, ze 
szczególnym naciskiem na większe 
równouprawnienie płci, w tym w 
odniesieniu do osób LGBTI, oraz na 
sytuację kobiet i dziewcząt;

B. mając na uwadze, że nierówność to 
coraz większy problem w UE, oraz mając 
na uwadze, że coraz większą część budżetu 
UE należy przeznaczać na rozwój praw 
socjalnych i ułatwianie dostępu do 
publicznych usług socjalnych, ze 
szczególnym naciskiem na większe 
równouprawnienie płci, w tym w 
odniesieniu do osób LGBTI+, oraz na 
sytuację kobiet i dziewcząt;

Or. en

Poprawka 10
Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że nierówność to 
coraz większy problem w UE, oraz mając 
na uwadze, że coraz większą część budżetu 
UE należy przeznaczać na rozwój praw 
socjalnych i ułatwianie dostępu do 
publicznych usług socjalnych, ze 
szczególnym naciskiem na większe 
równouprawnienie płci, w tym w 
odniesieniu do osób LGBTI, oraz na 
sytuację kobiet i dziewcząt;

B. mając na uwadze, że nierówność to 
coraz większy problem w UE, oraz mając 
na uwadze, że coraz większą część budżetu 
UE należy przeznaczać na wspieranie praw 
socjalnych i ułatwianie dostępu do 
publicznych usług socjalnych, ze 
szczególnym naciskiem na większe 
równouprawnienie, w tym w odniesieniu 
do kobiet i dziewcząt oraz osób LGBTI;
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Or. en

Poprawka 11
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że segregacja 
rynku pracy, brak odpowiednich usług 
społecznych, stereotypy i brak zachęt 
nadal stanowią barierę dla większej 
obecności kobiet na stanowiskach 
kierowniczych, na rynku pracy i w 
obszarze przedsiębiorczości; mając na 
uwadze, że wspieranie równowagi między 
życiem zawodowym i prywatnym przynosi 
korzyści pod względem zarówno 
wzmocnienia pozycji kobiet, jak i rozwoju 
gospodarki UE;

Or. en

Poprawka 12
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że kobiety są 
nadal niedostatecznie reprezentowane na 
stanowiskach kierowniczych i poświęcają 
więcej czasu niż mężczyźni na niepłatną 
pracę domową i opiekę;

C. mając na uwadze, że kobiety są 
nadal niedostatecznie reprezentowane na 
stanowiskach kierowniczych, a zarazem są 
nadmiernie reprezentowane w sektorach 
nisko płatnych, takich jak środowiskowa 
praca socjalna, opieka, edukacja i usługi, 
a także poświęcają więcej czasu niż 
mężczyźni na niepłatną pracę domową i 
opiekę; mając na uwadze, że potrzebne są 
szczególne środki wsparcia dla kobiet, a 
zwłaszcza kobiet powracających po długiej 
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przerwie na rynek pracy, aby zwiększyć 
ich potencjał na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 13
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że kobiety są 
nadal niedostatecznie reprezentowane na 
stanowiskach kierowniczych i poświęcają 
więcej czasu niż mężczyźni na niepłatną 
pracę domową i opiekę;

C. mając na uwadze, że kobiety są 
słabiej reprezentowane na stanowiskach 
kierowniczych i poświęcają więcej czasu 
niż mężczyźni na niepłatną pracę domową 
i opiekę; mając na uwadze, że jest 
korzystne dla równowagi psychicznej 
dzieci i rodzin oraz że potrzebne jest 
uznanie statusu matki pozostającej w 
domu, w szczególności poprzez specjalne 
zasiłki macierzyńskie oraz wliczanie 
okresów opieki nad dziećmi do praw 
emerytalnych;

Or. fr

Poprawka 14
Monika Beňová

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że kobiety są 
nadal niedostatecznie reprezentowane na 
stanowiskach kierowniczych i poświęcają 
więcej czasu niż mężczyźni na niepłatną 
pracę domową i opiekę;

C. mając na uwadze, że kobiety są 
nadal niedostatecznie reprezentowane na 
stanowiskach kierowniczych i poświęcają 
więcej czasu niż mężczyźni na niepłatną 
pracę domową i opiekę; podkreśla, że 
przeznaczenie zasobów na wsparcie 
wzmacniania pozycji kobiet przez 
włączenie cyfrowe może prowadzić do 
upowszechniania równości w erze 
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cyfrowej, a w priorytecie „Europa na 
miarę ery cyfrowej” powinien być 
uwzględniany aspekt płci;

Or. en

Poprawka 15
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że kobiety są 
nadal niedostatecznie reprezentowane na 
stanowiskach kierowniczych i poświęcają 
więcej czasu niż mężczyźni na niepłatną 
pracę domową i opiekę;

C. mając na uwadze, że kobiety są 
nadal niedostatecznie reprezentowane na 
stanowiskach kierowniczych oraz 
decyzyjnych i poświęcają więcej czasu niż 
mężczyźni na niepłatną pracę domową i 
obowiązki opiekuńcze;

Or. en

Poprawka 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. Mając na uwadze, że wskaźniki 
ubóstwa i wykluczenia społecznego wśród 
kobiet w wieku starszym są zdecydowanie 
wyższe niż wskaźniki ubóstwa wśród 
mężczyzn; mając na uwadze, że przez 
dyskryminację ze względu na płeć i 
segregację na rynku pracy a także przez 
różnice w wynagrodzeniach i czasie pracy 
oraz wcześniejszy wiek emerytalny kobiety 
w wieku starszym są dużo bardziej 
narażone na ubóstwo i wykluczenie 
społeczne;

Or. pl
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Poprawka 17
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że kobiety, które 
chcą pracować na stanowiskach 
kierowniczych, powinny mieć do nich taki 
sam dostęp jak mężczyźni i otrzymywać za 
taką samą pracę takie samo 
wynagrodzenie;

Or. fr

Poprawka 18
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że kobiety są 
nadal niedostatecznie reprezentowane w 
gospodarce cyfrowej oraz sektorach 
sztucznej inteligencji, technologii 
informacyjno-komunikacyjnych oraz 
nauk przyrodniczych, technologii, 
inżynierii i matematyki, jeśli chodzi o 
kształcenie, szkolenia i zatrudnienie, w 
tym na stanowiskach kierowniczych;

Or. en

Poprawka 19
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że nie we 
wszystkich państwach członkowskich UE 
zagwarantowane jest powszechne 
poszanowanie zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego oraz praw w tym zakresie i 
dostęp do nich; mając na uwadze, że na 
całym świecie i w UE widoczne są 
niepokojące negatywne reakcje związane z 
prawami kobiet, w szczególności jeśli 
chodzi o brak dostępu lub ograniczony 
dostęp do zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego oraz praw w tym zakresie w 
Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt opinii
Motyw C b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Cb. mając na uwadze, że kobiety 
doświadczają skutków zmiany klimatu i 
kryzysów humanitarnych dotkliwiej niż 
mężczyźni i zmagają się z większymi 
trudnościami z tym związanymi, pomimo 
że nie uczestniczą w tym samym stopniu 
co mężczyźni w podejmowaniu 
kluczowych decyzji politycznych;

Or. pl

Poprawka 21
Monika Beňová

Projekt opinii
Motyw D
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Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że Komisja 
powinna utrzymać wystarczające poziomy 
finansowania programów mających na celu 
wspieranie praw kobiet, takich jak program 
„Prawa, równość i obywatelstwo”, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
instrumentów niedyskryminacji i 
zapobiegania przemocy na tle płciowym;

D. mając na uwadze, że Komisja 
powinna utrzymać wystarczające poziomy 
finansowania programów mających na celu 
wspieranie praw kobiet, takich jak program 
„Prawa, równość i obywatelstwo”, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
instrumentów niedyskryminacji i 
zapobiegania przemocy na tle płciowym; 
podkreśla stanowisko Parlamentu 
Europejskiego, który opowiada się za 
przeznaczeniem specjalnych środków na 
działania służące zapobieganiu i 
przeciwdziałaniu wszystkim formom 
przemocy ze względu na płeć, a także za 
promowaniem pełnego wdrożenia 
konwencji stambulskiej w programie 
„Prawa i Wartości”;

Or. en

Poprawka 22
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że Komisja 
powinna utrzymać wystarczające poziomy 
finansowania programów mających na celu 
wspieranie praw kobiet, takich jak program 
„Prawa, równość i obywatelstwo”, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
instrumentów niedyskryminacji i 
zapobiegania przemocy na tle płciowym;

D. mając na uwadze, że Komisja 
powinna zapewnić wystarczające poziomy 
finansowania programów mających na celu 
wspieranie praw kobiet, takich jak program 
„Prawa, równość i obywatelstwo”, na 
poziomie co najmniej takim jak obecnie, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
instrumentów niedyskryminacji i 
zapobiegania przemocy na tle płciowym;

Or. en

Poprawka 23
Monika Vana
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Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że Komisja 
powinna utrzymać wystarczające poziomy 
finansowania programów mających na celu 
wspieranie praw kobiet, takich jak program 
„Prawa, równość i obywatelstwo”, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
instrumentów niedyskryminacji i 
zapobiegania przemocy na tle płciowym;

D. mając na uwadze, że Komisja 
powinna utrzymać wystarczające poziomy 
finansowania programów mających na celu 
wspieranie praw kobiet, takich jak program 
„Prawa i Wartości”, ze szczególnym 
uwzględnieniem instrumentów na rzecz 
równouprawnienia płci oraz 
uwzględniania aspektu płci i zapobiegania 
przemocy na tle płciowym;

Or. en

Poprawka 24
Virginie Joron

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając ma uwadze negatywny 
wpływ islamskiego separatyzmu na 
sytuację kobiet w europejskim 
społeczeństwie, należy zwalczać jego 
przejawy we wszystkich działaniach 
finansowanych przez Unię Europejską;

Or. fr

Poprawka 25
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że sporządzanie budżetu 
z uwzględnieniem aspektu płci musi stać 

1. podkreśla znaczenie obrony 
równouprawnienia płci przy jednoczesnym 



AM\1199643PL.docx 15/43 PE648.371v01-00

PL

się nieodłączną częścią procedury 
budżetowej na wszystkich jej etapach i we 
wszystkich pozycjach budżetowych, tak 
aby wydatki budżetowe stały się 
skutecznym narzędziem propagowania 
równouprawnienia płci; apeluje o 
konsekwentne uwzględnianie aspektu płci 
we wszystkich unijnych programach i 
instrumentach finansowych oraz w 
Europejskim Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych (EFIS);

poszanowaniu różnic i 
komplementarności między płciami; 
apeluje o zakazanie jakiegokolwiek 
wsparcia dla tak zwanej teorii płci 
kulturowej, mającej na celu całkowitą 
rezygnację z rozróżnienia między 
mężczyznami i kobietami, we wszystkich 
formach finansowania ze środków Unii 
Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 26
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że sporządzanie budżetu 
z uwzględnieniem aspektu płci musi stać 
się nieodłączną częścią procedury 
budżetowej na wszystkich jej etapach i we 
wszystkich pozycjach budżetowych, tak 
aby wydatki budżetowe stały się 
skutecznym narzędziem propagowania 
równouprawnienia płci; apeluje o 
konsekwentne uwzględnianie aspektu płci 
we wszystkich unijnych programach i 
instrumentach finansowych oraz w 
Europejskim Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych (EFIS);

1. podkreśla, że uwzględnianie 
aspektu płci i sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci z ocenami 
wpływu w aspekcie płci muszą mieć 
zastosowanie w całej procedurze 
budżetowej, tak aby wydatki budżetowe 
stały się skutecznym narzędziem 
propagowania równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 27
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
w dziale II proponowanych WRF, 
„Spójność i wartości”, skupiono się na 
równouprawnieniu płci i przeznaczono 
specjalne środki na promowanie 
równouprawnienia kobiet i zwalczanie 
przemocy wobec nich; ubolewa nad 
brakiem takiego podejścia we wszystkich 
siedmiu działach;

Or. en

Poprawka 28
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potrzebę zwiększenia 
finansowania działań w dziedzinie 
równouprawnienia płci, w tym w zakresie 
zatrudnienia, aby uporać się z 
dyskryminacją płacową między 
mężczyznami i kobietami oraz skutecznie 
zwalczać brak bezpieczeństwa 
zatrudnienia, który w szczególności dotyka 
kobiety; stwierdza, że wszelkie 
wykorzystanie środków finansowych UE 
na tworzenie miejsc pracy powinno 
prowadzić do powstawania miejsc pracy z 
umowami na czas nieokreślony i 
godziwymi wynagrodzeniami; zaleca w 
szczególności zwiększenie środków na 
propagowanie ochrony macierzyństwa, 
rodzicielstwa i wczesnego dzieciństwa za 
pomocą odpowiednich programów; 
domaga się m.in. zapewnienia 
odpowiedniego czasu trwania urlopów 
macierzyńskich i ojcowskich oraz 
odpowiedniego wynagrodzenia za nie;

Or. pt
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Poprawka 29
Lina Gálvez Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa również państwa 
członkowskie do wprowadzenia najpierw 
budżetu uwzględniającego aspekt płci, a 
następnie wydatków uwzględniających 
aspekt płci, jako przydatnych narzędzi 
sprzyjających postępom w niezbędnej 
reorientacji polityki makroekonomicznej i 
pieniężnej w Unii Europejskiej na 
równość; stwierdza, że uwzględnianie 
aspektu płci nie może ograniczać się do 
społecznych aspektów polityki UE, lecz 
powinno być obecne we wszystkich 
aspektach, które kształtują inne obszary 
działań politycznych, w tym w polityce 
gospodarczej i pieniężnej;

Or. en

Poprawka 30
Monika Vana

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. 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 w całym cyklu 
polityki;

Or. en
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Poprawka 31
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Vilija 
Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. apeluje o odpowiednie 
finansowanie służące promowaniu 
równouprawnienia osób LGBTI oraz 
ułatwieniu wdrażania przygotowywanej 
strategii UE na rzecz osób LGBTI;

Or. en

Poprawka 32
Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. stwierdza, że teoria płci kulturowej 
nie stanowi kryterium przydzielania 
środków z budżetu Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 33
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponownie apeluje o zwiększenie 
inwestycji na rzecz ochrony praw kobiet i 
dziewcząt; wzywa do przyznania środków 
budżetowych na wsparcie niezależności 
ekonomicznej kobiet za pośrednictwem 
programów i funduszy UE, takich jak 

2. ponownie apeluje o zwiększenie 
inwestycji na rzecz ochrony praw kobiet i 
dziewcząt; wzywa do przyznania środków 
budżetowych na wsparcie niezależności 
ekonomicznej kobiet, w tym w 
szczególności kobiet starszych najbardziej 
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COSME, „Horyzont 2020” i EFIS; zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, za pośrednictwem programów 
i funduszy UE, takich jak COSME, 
„Horyzont 2020” i EFIS;

Or. pl

Poprawka 34
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponownie apeluje o zwiększenie 
inwestycji na rzecz ochrony praw kobiet i 
dziewcząt; wzywa do przyznania środków 
budżetowych na wsparcie niezależności 
ekonomicznej kobiet za pośrednictwem 
programów i funduszy UE, takich jak 
COSME, „Horyzont 2020” i EFIS;

2. ponownie apeluje o zwiększenie 
inwestycji na rzecz ochrony praw kobiet i 
dziewcząt; wzywa do przyznania środków 
budżetowych na wsparcie aktywnej roli 
kobiet i podejmowania odpowiedzialności 
kobiet w erze cyfrowej oraz walki z 
przepaścią cyfrową między kobietami i 
mężczyznami za pośrednictwem 
programów i funduszy UE, takich jak 
COSME, „Horyzont 2020” i EFIS;

Or. en

Poprawka 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. ponownie apeluje o zwiększenie 
inwestycji na rzecz ochrony praw kobiet i 
dziewcząt; wzywa do przyznania środków 
budżetowych na wsparcie niezależności 
ekonomicznej kobiet za pośrednictwem 
programów i funduszy UE, takich jak 
COSME, „Horyzont 2020” i EFIS;

2. apeluje o zwiększenie inwestycji na 
rzecz ochrony praw kobiet i dziewcząt, a 
także na rzecz prawdziwego zwalczania 
przemocy i dyskryminacji wobec kobiet, w 
szczególności aktów wynikających ze 
zwyczajów i norm społecznych obcych dla 
cywilizacji europejskiej;

Or. fr
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Poprawka 36
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. apeluje o przeznaczanie środków 
finansowych na programy, które 
wspierają przedsiębiorczość kobiet, w tym 
MŚP zakładane i prowadzone przez 
kobiety, w ramach programu COSME, a 
także o zapewnienie kobietom dostępu do 
finansowania w postaci pożyczek i 
kapitału oraz promowanie dostępu kobiet 
do tego rodzaju finansowania; apeluje o 
wsparcie przedsiębiorczych matek, 
ponieważ ich przedsiębiorczość może nie 
tylko służyć jako przykład pomyślnego 
pogodzenia życia zawodowego z 
rodzinnym, ale także przyczynić się do 
pobudzenia nowych możliwości w zakresie 
zatrudnienia oraz powstania nowych 
wzorów do naśladowania zachęcających 
inne kobiety do realizowania własnych 
projektów;

Or. en

Poprawka 37
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję i Radę do 
uwzględnienia celów w zakresie 
równouprawnienia płci w 
rozporządzeniach dotyczących funduszy 
strukturalnych, a także w najważniejszych 
programach finansowych UE (zdrowie i 
ochrona środowiska, edukacja, młodzież, 
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gospodarka itp.), jak i do zadbania o to, 
aby towarzyszyły im odpowiednie środki 
finansowe;

Or. pt

Poprawka 38
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie wykorzystania 
europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych dla promowania 
równouprawnienia płci, zatrudnienia 
kobiet i ich dostępu do rynku pracy, opieki 
nad dziećmi i zakładów opieki 
długoterminowej;

Or. en

Poprawka 39
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. opowiada się za bardziej 
strategicznym wykorzystywaniem EFS na 
promowanie równości kobiet i mężczyzn, 
dostępu do rynku pracy i reintegrację 
zawodową, walkę z bezrobociem, 
ubóstwem, wykluczeniem społecznym i 
wszelkimi formami dyskryminacji; wzywa 
Komisję do przyjęcia aktywnych środków 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w celu wspierania zatrudnienia 
kobiet na obszarach wiejskich;
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Or. pt

Poprawka 40
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. apeluje o budżet, który będzie 
zachęcał kobiety do zaangażowania się w 
gospodarkę cyfrową, działalność w 
sektorach sztucznej inteligencji, 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz nauk 
przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki, budził ich zainteresowanie 
tymi obszarami oraz wspierał rozwój 
zawodowy kobiet przez programy unijne, 
w tym inicjatywę na rzecz zatrudnienia 
ludzi młodych;

Or. en

Poprawka 41
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. ponownie zwraca uwagę na 
potrzebę zwiększenia w budżecie UE 
środków na eliminację luki płacowej 
między kobietami a mężczyznami i 
stosowanie w ten sposób zasady równości 
wynagrodzeń za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości;

Or. pt
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Poprawka 42
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje o większą synergię między 
dostępnymi instrumentami, aby wspierać 
równouprawnienie płci i zwiększyć 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym; podkreśla potrzebę wzmożenia 
wysiłków na rzecz wspierania kobiet 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, 
w tym kobiet niepełnosprawnych, 
samotnych matek i migrantek oraz kobiet 
należących do mniejszości etnicznych i 
seksualnych;

3. apeluje o większą synergię między 
dostępnymi instrumentami, aby wspierać 
równouprawnienie płci i zwiększyć 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym; podkreśla potrzebę wzmożenia 
wysiłków na rzecz wspierania kobiet 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, 
w tym kobiet niepełnosprawnych, 
samotnych matek i migrantek, kobiet 
mieszkających na terenach wiejskich i 
oddalonych oraz kobiet należących do 
mniejszości etnicznych i seksualnych;

Or. pl

Poprawka 43
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje o większą synergię między 
dostępnymi instrumentami, aby wspierać 
równouprawnienie płci i zwiększyć 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym; podkreśla potrzebę wzmożenia 
wysiłków na rzecz wspierania kobiet 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, 
w tym kobiet niepełnosprawnych, 
samotnych matek i migrantek oraz kobiet 
należących do mniejszości etnicznych i 
seksualnych;

3. apeluje o większą synergię między 
dostępnymi instrumentami, aby wspierać 
równouprawnienie płci i zwiększyć 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym; podkreśla potrzebę wzmożenia 
wysiłków na rzecz wspierania kobiet 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, 
w szczególności kobiet niepełnosprawnych 
i samotnych matek;

Or. fr
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Poprawka 44
Monika Vana

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje o większą synergię między 
dostępnymi instrumentami, aby wspierać 
równouprawnienie płci i zwiększyć 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym; podkreśla potrzebę wzmożenia 
wysiłków na rzecz wspierania kobiet 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji, w tym kobiet niepełnosprawnych, 
samotnych matek i migrantek oraz kobiet 
należących do mniejszości etnicznych i 
seksualnych;

3. apeluje o większą synergię między 
dostępnymi instrumentami, aby wspierać 
równouprawnienie płci i zwiększyć 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym; podkreśla potrzebę wzmożenia 
wysiłków na rzecz wspierania kobiet 
znajdujących się w trudniejszej sytuacji, w 
tym kobiet niepełnosprawnych, samotnych 
matek i migrantek oraz kobiet należących 
do mniejszości etnicznych i społeczności 
LGBTI+;

Or. en

Poprawka 45
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje o większą synergię między 
dostępnymi instrumentami, aby wspierać 
równouprawnienie płci i zwiększyć 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym; podkreśla potrzebę wzmożenia 
wysiłków na rzecz wspierania kobiet 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, 
w tym kobiet niepełnosprawnych, 
samotnych matek i migrantek oraz kobiet 
należących do mniejszości etnicznych i 
seksualnych;

3. apeluje o większą synergię między 
dostępnymi instrumentami, aby wspierać 
równouprawnienie płci i zwiększyć 
równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym; podkreśla potrzebę wzmożenia 
wysiłków na rzecz wspierania kobiet 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, 
w tym kobiet niepełnosprawnych, kobiet o 
innym kolorze skóry, samotnych matek i 
migrantek oraz kobiet należących do 
mniejszości etnicznych i seksualnych;

Or. en
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Poprawka 46
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. ponownie podkreśla potrzebę, by 
budżet UE odgrywał bardziej aktywną rolę 
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 lepszej integracji na 
rynku pracy, wyeliminowanie nierówności 
między kobietami a mężczyznami na 
rynku pracy i w zakresie płac, poprawę 
dostępu do opieki zdrowotnej i poprawę 
świadczenia usług zdrowotnych oraz 
zwalczanie przemocy wobec kobiet, dzieci 
i młodzieży; 

Or. pt

Poprawka 47
Monika Vana

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. ubolewa, że we wniosku Komisji 
dotyczącym rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów nie uwzględniono 
równouprawnienia płci jako warunku 
wstępnego, jak w funduszach 
strukturalnych UE w poprzednim okresie 
programowania; domaga się, aby budżet 
przydzielony na 2021 r. na unijne 
fundusze podlegające rozporządzeniu w 
sprawie wspólnych przepisów ściśle 
respektował i promował 
równouprawnienie płci;

Or. en
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Poprawka 48
Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa do wprowadzenia zasady 
preferencji europejskiej do budżetu 
unijnego, by w pierwszej kolejności 
wspierać kobiety niepełnosprawne i 
samotne matki pochodzenia 
europejskiego, przed migrantkami 
niemającymi obywatelstwa europejskiego;

Or. fr

Poprawka 49
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje o większe inwestycje w 
europejskie podstawowe usługi społeczne, 
aby umożliwić obu płciom osiągnięcie 
większej równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym;

Or. en

Poprawka 50
Monika Vana

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. ponownie domaga się zwiększenia 
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w ramach funduszy strukturalnych UE 
zasobów przeznaczonych na ochronę praw 
gospodarczych i społecznych kobiet, 
zwłaszcza dzięki środkom służącym 
zapewnieniu większego udziału kobiet w 
rynku pracy oraz dzięki inwestycjom w 
wysokiej jakości publiczne usługi opieki;

Or. en

Poprawka 51
Monika Vana

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. ponawia apel o utrzymanie 
podprogramu „Kobiety na obszarach 
wiejskich” we wspólnej polityce rolnej 
oraz o przyznanie specjalnych środków 
budżetowych na ten cel;

Or. en

Poprawka 52
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do śledzenia wydatków na 
równouprawnienie płci oraz do 
ustanowienia właściwych wskaźników i 
specjalnej metodologii, w szczególności w 
odniesieniu do walki z dyskryminacją ze 
względu na płeć, przemocą i 
molestowaniem seksualnym oraz w 
odniesieniu do dostępu kobiet do zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw z 

4. wzywa do śledzenia wydatków na 
równouprawnienie płci oraz do 
ustanowienia właściwych wskaźników, 
ocen wpływu i specjalnej metodologii, w 
szczególności w odniesieniu do walki z 
dyskryminacją ze względu na płeć, 
przemocą i molestowaniem seksualnym 
oraz w odniesieniu do dostępu kobiet do 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz praw z nim związanych; apeluje o 
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nim związanych; opracowanie i stosowanie odpowiednich 
mechanizmów rozliczalności i 
przejrzystości, a także składania 
sprawozdań z efektów, aby usprawnić 
proces uwzględniania aspektu płci oraz 
podnieść efektywność wdrażanych 
programów;

Or. en

Poprawka 53
Monika Vana

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do śledzenia wydatków na 
równouprawnienie płci oraz do 
ustanowienia właściwych wskaźników i 
specjalnej metodologii, w szczególności w 
odniesieniu do walki z dyskryminacją ze 
względu na płeć, przemocą i 
molestowaniem seksualnym oraz w 
odniesieniu do dostępu kobiet do zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw z 
nim związanych;

4. wzywa do śledzenia wydatków na 
równouprawnienie płci oraz do 
ustanowienia właściwych wskaźników i 
specjalnej metodologii, w szczególności w 
odniesieniu do walki z dyskryminacją ze 
względu na płeć, przemocą i 
molestowaniem seksualnym oraz w 
odniesieniu do dostępu kobiet do zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw z 
nim związanych; apeluje o regularne 
monitorowanie, z wykorzystaniem tych 
wskaźników, a także o uwzględniające 
aspekt płci przeglądy programów i 
wydatków;

Or. en

Poprawka 54
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do śledzenia wydatków na 
równouprawnienie płci oraz do 

4. wzywa do śledzenia wydatków na 
równouprawnienie płci; przypomina, że 
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ustanowienia właściwych wskaźników i 
specjalnej metodologii, w szczególności w 
odniesieniu do walki z dyskryminacją ze 
względu na płeć, przemocą i 
molestowaniem seksualnym oraz w 
odniesieniu do dostępu kobiet do zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw 
z nim związanych;

wydatki związane z dostępem do praw 
reprodukcyjnych i seksualnych powinny 
odbywać się ze ścisłym poszanowaniem 
ustawodawstwa i suwerenności państw 
członkowskich;

Or. fr

Poprawka 55
Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do śledzenia wydatków na 
równouprawnienie płci oraz do 
ustanowienia właściwych wskaźników i 
specjalnej metodologii, w szczególności w 
odniesieniu do walki z dyskryminacją ze 
względu na płeć, przemocą i 
molestowaniem seksualnym oraz w 
odniesieniu do dostępu kobiet do zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw z 
nim związanych;

4. wzywa do monitorowania – z 
wykorzystaniem niezależnych linii 
budżetowych przeznaczonych na 
ukierunkowane działania – wydatków na 
równouprawnienie płci oraz do 
ustanowienia właściwych wskaźników i 
specjalnej metodologii, w szczególności w 
odniesieniu do walki z dyskryminacją ze 
względu na płeć, przemocą i 
molestowaniem seksualnym oraz w 
odniesieniu do dostępu kobiet do zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw z 
nim związanych;

Or. en

Poprawka 56
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do śledzenia wydatków na 
równouprawnienie płci oraz do 

4. wzywa do śledzenia wydatków na 
równouprawnienie płci oraz do 



PE648.371v01-00 30/43 AM\1199643PL.docx

PL

ustanowienia właściwych wskaźników i 
specjalnej metodologii, w szczególności w 
odniesieniu do walki z dyskryminacją ze 
względu na płeć, przemocą i 
molestowaniem seksualnym oraz w 
odniesieniu do dostępu kobiet do zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw z 
nim związanych;

ustanowienia właściwych wskaźników i 
specjalnej metodologii, w szczególności w 
odniesieniu do walki z dyskryminacją ze 
względu na płeć, przemocą psychiczną, 
seksualną i fizyczną, molestowaniem 
seksualnym oraz w odniesieniu do dostępu 
kobiet do zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz praw z nim 
związanych;

Or. pl

Poprawka 57
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę zwiększenia w 
budżecie UE środków umożliwiających 
państwom członkowskim świadczenie 
publicznych usług socjalnych na rzecz 
ofiar handlu ludźmi lub wykorzystywania 
seksualnego, z uwzględnieniem pomocy 
psychologicznej i socjalnej ze strony 
specjalistów, a także potrzebę wdrażania 
polityki społecznej i gospodarczej mającej 
na celu pomaganie narażonym kobietom i 
dziewczętom w wychodzeniu z prostytucji, 
w tym przez zagwarantowanie miejsc 
pracy skutecznie prowadzących do ich 
włączenia społecznego;

Or. pt

Poprawka 58
Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę zwiększenia 
zasobów przydzielanych na działania 
skupiające się na zapobieganiu i 
przeciwdziałaniu przemocy ze względu na 
płeć w programie, który zastąpi program 
„Prawa, równość i obywatelstwo” w 
kolejnych WRF, w postaci niezależnej 
linii budżetowej przeznaczonej na walkę z 
wszystkimi formami przemocy wobec 
kobiet;

Or. en

Poprawka 59
Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. stwierdza, że każdy mężczyzna 
uczestniczący w działaniu finansowanym 
z budżetu unijnego powinien zobowiązać 
się, że zaakceptuje możliwość, by 
działaniem lub spotkaniem związanym z 
tym działaniem kierowały kobiety, i że 
nigdy nie odmówi podania ręki kobiecie 
lub zajęcia miejsca obok niej;

Or. fr

Poprawka 60
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla potrzebę zwiększenia 
przydziałów budżetowych wspierających 
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powszechne poszanowanie i dostęp do 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego 
oraz praw w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 61
Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. stwierdza, że każda osoba 
uczestnicząca w działaniu finansowanym 
z budżetu unijnego powinna zobowiązać 
się do uczestnictwa w miejscu realizacji 
działania bez rzucających się w oczy 
symboli religijnych;

Or. fr

Poprawka 62
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. podkreśla potrzebę 
przeciwdziałania okaleczaniu narządów 
płciowych kobiet oraz wczesnym i 
przymusowym małżeństwom, a także 
promowania równouprawnienia płci i 
wzmacniania pozycji kobiet, w tym ich 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego 
oraz praw w tym zakresie, przez nowy 
Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej 
(ISWMR);

Or. en
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Poprawka 63
Monika Vana

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa UE do przydziału 
większych środków budżetowych na 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
promujące prawa kobiet w Europie i w 
krajach globalnego Południa;

5. wzywa UE do przydziału 
większych środków budżetowych na 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
promujące prawa kobiet w Europie i w 
krajach globalnego Południa z 
komponentu „Wartości” w programie 
„Prawa i wartości”, a także z ISWMR; 
podkreśla, że należy zapewnić 
finansowanie działających w tym obszarze 
małych organizacji pozarządowych;

Or. en

Poprawka 64
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa UE do przydziału 
większych środków budżetowych na 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
promujące prawa kobiet w Europie i w 
krajach globalnego Południa;

5. w kontekście brexitu i 
konieczności zmniejszenia budżetu 
unijnego wzywa UE do utrzymania 
środków budżetowych na organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego promujące 
prawa kobiet w Europie, pod warunkiem 
że organizacje te przestrzegają 
ustawodawstwa i szanują suwerenność 
państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 65
Monika Beňová
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa UE do przydziału 
większych środków budżetowych na 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
promujące prawa kobiet w Europie i w 
krajach globalnego Południa;

5. wzywa UE do przydziału 
większych środków budżetowych na 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
promujące prawa kobiet w Europie i w 
krajach globalnego Południa; zwraca 
uwagę na potrzebę przeznaczenia w 
budżecie na 2021 r. wystarczających 
zasobów na wdrożenie europejskiej 
strategii na rzecz równouprawnienia płci 
na okres 2020–2024;

Or. en

Poprawka 66
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa UE do przydziału 
większych środków budżetowych na 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
promujące prawa kobiet w Europie i w 
krajach globalnego Południa;

5. wzywa UE do promowania praw 
kobiet oraz wzmacniania pozycji kobiet i 
dziewcząt poza UE przez pomoc 
rozwojową UE;

Or. en

Poprawka 67
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje do państw członkowskich o 
mobilizację środków finansowych na 
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wzmocnienie ochrony macierzyństwa i 
rodzicielstwa, w tym przez inwestycje w 
zapewnienie bezpłatnej publicznej sieci 
usług w zakresie wczesnej edukacji i 
opieki nad dzieckiem oraz usług opieki 
długoterminowej; zauważa, że 
niedostępność, wygórowane koszty i brak 
wystarczającej infrastruktury 
zapewniającej wysokiej jakości usługi 
opieki nad dziećmi wciąż stanowią istotną 
barierę dla równego udziału kobiet we 
wszystkich aspektach życia społecznego, w 
tym w zatrudnieniu;

Or. pt

Poprawka 68
Monika Vana

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę na nasilające się 
negatywne reakcje związane z 
równouprawnieniem płci i prawami 
kobiet, a także na znaczenie ISWMR dla 
przeciwdziałania temu zjawisku; ubolewa, 
że do swojego wniosku Komisja nie 
włączyła programu szczegółowego w 
zakresie równouprawnienia płci, oraz 
apeluje o ambitny przydział specjalnych 
środków budżetowych na wsparcie 
obrońców praw kobiet i praw człowieka 
oraz na ochronę i promowanie zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw 
w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 69
Virginie Joron
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. stwierdza, że organizacja 
pozarządowa nienastawiona na zysk nie 
może mieć dostępu do finansowania 
unijnego, jeśli znacząca liczba jej 
pracowników najemnych lub 
wolontariuszy została skazana za 
sutenerstwo lub przemoc seksualną w 
poprzednim roku;

Or. fr

Poprawka 70
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że UE zobowiązała się 
do przydzielenia co najmniej 20 % 
całkowitej oficjalnej pomocy rozwojowej 
(ODA) na rozwój społeczny i włączenie 
społeczne, obejmujące działania 
zmierzające do zwiększenia 
równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 71
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę przydzielenia 
odpowiednich zasobów na wdrożenie 
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projektu pilotażowego w zakresie 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci w instytucjach UE, aby 
budować zdolności wśród decydentów i 
osób odpowiedzialnych za wyznaczanie 
kierunków polityki;

Or. en

Poprawka 72
Monika Vana

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. powtarza apel o przydzielenie 20 % 
środków ISWMR na projekty, w których 
jako główny cel wskazano 
równouprawnienie płci, oraz 85 % 
środków na projekty, w których cel główny 
lub cele istotne mają związek z 
równouprawnieniem płci;

Or. en

Poprawka 73
Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. stwierdza, że w celu unikania 
nadużyć organizacja pozarządowa 
nienastawiona na zysk, finansowana przez 
Unię Europejską, nie może przekazywać 
wynagrodzenia w wysokości powyżej 5 000 
EUR miesięcznie żadnemu z jej 
pracowników najemnych, z wyjątkiem 
lekarzy;

Or. fr
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Poprawka 74
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Vilija 
Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. ponawia apel o potrojenie środków 
przeznaczonych w długoterminowym 
budżecie UE (na lata 2021–2027) na 
program „Prawa i Wartości”, do poziomu 
1,834 mld EUR;

Or. en

Poprawka 75
Monika Vana

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. przypomina, że znaczna liczba 
napływających do UE 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 (FAMI), oraz ponawia apel o 
branie pod uwagę aspektu płci również w 
polityce migracyjnej i azylowej przez 
przydzielenie specjalnych środków 
finansowych na zapobieganie przemocy ze 
względu na płeć oraz przez zapewnienie 
dostępu do opieki zdrowotnej, również 
jeśli chodzi o zdrowie reprodukcyjne i 
seksualne, i poszanowania praw w tym 
zakresie;

Or. en
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Poprawka 76
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina o ważnej roli 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn (EIGE) oraz o 
potrzebie zwiększenia budżetu na 
gromadzenie danych i pozyskiwanie 
fachowej wiedzy w dziedzinie 
równouprawnienia płci; wzywa do 
utrzymania budżetu, planu zatrudnienia 
oraz niezależności EIGE na stałym 
poziomie.

6. wzywa, aby każda polityka na rzecz 
kobiet miała następujące główne cele:

– walkę z przemocą i nierównościami 
wywodzącymi się z norm społecznych 
dyktowanych przez grupy społeczne i 
religijne oraz wspólnoty wykazujące 
wrogie nastawienie do poszanowania 
kobiet właściwego dla cywilizacji 
europejskiej,
– równe wynagrodzenie dla kobiet i 
mężczyzn za równą pracę i kompetencje,
– walkę z przemocą domową,
– uznanie statusu matki pozostającej w 
domu, w szczególności przez specjalne 
zasiłki macierzyńskie oraz wliczanie 
opieki nad dziećmi do uprawnień 
emerytalno-rentowych;

Or. fr

Poprawka 77
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina o ważnej roli 6. przypomina o ważnej roli 
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Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn (EIGE) oraz o 
potrzebie zwiększenia budżetu na 
gromadzenie danych i pozyskiwanie 
fachowej wiedzy w dziedzinie 
równouprawnienia płci; wzywa do 
utrzymania budżetu, planu zatrudnienia 
oraz niezależności EIGE na stałym 
poziomie.

Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn (EIGE) oraz o 
potrzebie zwiększenia budżetu na 
gromadzenie danych i pozyskiwanie 
fachowej wiedzy w dziedzinie 
równouprawnienia płci; wzywa do 
utrzymania budżetu, planu zatrudnienia 
oraz niezależności EIGE co najmniej na 
obecnym poziomie.

Or. en

Poprawka 78
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. przypomina o ważnej roli 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn (EIGE) oraz o potrzebie 
zwiększenia budżetu na gromadzenie 
danych i pozyskiwanie fachowej wiedzy w 
dziedzinie równouprawnienia płci; wzywa 
do utrzymania budżetu, planu zatrudnienia 
oraz niezależności EIGE na stałym 
poziomie.

6. przypomina o ważnej roli EIGE 
oraz o potrzebie zwiększenia budżetu na 
gromadzenie danych segregowanych 
według kryterium płci i pozyskiwanie 
fachowej wiedzy w dziedzinie 
równouprawnienia płci, wzywa do 
utrzymania budżetu, planu zatrudnienia 
oraz niezależności EIGE na stałym 
poziomie.

Or. en

Poprawka 79
Lina Gálvez Muñoz, Robert Biedroń

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. apeluje do państw członkowskich i 
Komisji o usprawnienie gromadzenia 
danych segregowanych według kryterium 
płci – zwłaszcza dotyczących 
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podstawowych przyczyn przemocy ze 
względu na płeć oraz zróżnicowania 
sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, 
w tym w zakresie przejrzystości 
wynagrodzeń i wykorzystania różnych 
rodzajów urlopów opiekuńczych bądź 
porównywalnych danych dotyczących 
poszczególnych przyczyn istnienia luki 
płacowej między kobietami a mężczyznami 
w państwach członkowskich UE – jak 
również o usprawnienie badań nad 
budżetem czasu, które powinny być 
prowadzone na próbie wystarczającej 
wielkości w celu pozyskania informacji o 
różnicach między płciami pod względem 
niepłatnej opieki i pracy domowej; 
podkreśla również znaczenie poprawy 
jakości danych statystycznych dotyczących 
płci w Eurostacie i krajowych urzędach 
statystycznych, aby udoskonalić wskaźniki 
służące do monitorowania i oceny 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci oraz kontroli budżetowej 
uwzględniającej aspekt płci w całym cyklu 
polityki;

Or. en

Poprawka 80
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. apeluje o śródokresowy przegląd 
proponowanych WRF (na lata 2021–
2027) w celu zapewnienia, by priorytety w 
zakresie wydatków pozostały adekwatne; 
ubolewa, że śródokresowa rewizja WRF 
na lata 2014–2020 nie obejmowała 
przeglądu uwzględniania aspektu płci;

Or. en
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Poprawka 81
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że w ostatnim 
dziesięcioleciu, wraz z pogorszeniem 
sytuacji i wdrażaniem polityk 
neoliberalnych, pogłębiły się nierówności 
gospodarcze, społeczne, w dziedzinie 
zatrudnienia oraz między płciami w 
państwach członkowskich i pomiędzy 
nimi;

Or. pt

Poprawka 82
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. przypomina o ważnej roli 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn pod względem 
uświadamiania skali i przyczyn 
nierówności płci w UE; w związku z tym 
wzywa do zwiększenia budżetu, poziomu 
zatrudnienia i niezależności Instytutu, a 
także puli środków zapisanych w linii 
budżetowej „Promowanie 
niedyskryminacji i równości”;

Or. pt

Poprawka 83
Sandra Pereira
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Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. apeluje o zwiększenie środków 
budżetowych niezbędnych do wsparcia 
państw członkowskich we wzmacnianiu 
zdolności służb zatrudnienia, na poziomie 
kadrowym, technicznym i strukturalnym, 
aby zapewnić konieczne działania na rzecz 
stosowania praw pracowniczych 
wynikających z ustawodawstwa lub 
układu zbiorowego, w szczególności przez 
nakładanie na przedsiębiorstwa kar w 
przypadku niezgodności; apeluje również 
o ocenę wdrożenia warunkowości w 
przydzielaniu unijnych środków 
finansowych przedsiębiorstwom o 
wysokich standardach pracy oraz 
niestosującym dyskryminacyjnych praktyk 
wobec kobiet; 

Or. pt


