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Poprawka 1
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. mając na uwadze, że równość 
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja 
to wartości leżące u podstaw Unii 
Europejskiej, zapisane w Traktacie o Unii 
Europejskiej i w Karcie praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 2
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. mając na uwadze, że wynikającą z 
powyższych wartości równość szans należy 
nadal promować, aby ograniczać 
nierówności;

Or. en

Poprawka 3
Aušra Maldeikienė, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Projekt opinii
Ustęp -1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1b. mając na uwadze, że 
uwzględnianie aspektu płci to ważne 
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narzędzie na rzecz włączania równości 
płci do wszystkich unijnych polityk, 
środków i działań, a zatem także do 
polityki rynku pracy i polityki społecznej, 
w celu promowania równości szans i 
zwalczania wszelkich form dyskryminacji 
skierowanych przeciwko kobietom;

Or. en

Poprawka 4
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Projekt opinii
Ustęp -1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1c. mając na uwadze zalecenia 
Europejskiego filaru spraw socjalnych 
dotyczące równouprawnienia płci, 
równości szans i aktywnego wsparcia na 
rzecz zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 5
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że luka płacowa między 
kobietami a mężczyznami w 28 państwach 
członkowskich UE wynosi 15,7 %, że z 
kobietami częściej niż z mężczyznami 
zawiera się nietypowe i elastyczne umowy 
o pracę (umowy zerogodzinowe, praca 
tymczasowa, praca w niepełnym wymiarze 
czasu itd.) oraz że kobiety częściej 
doświadczają ubóstwa i w wyniku tych 

1. zauważa, że luka płacowa między 
kobietami a mężczyznami w 28 państwach 
członkowskich UE wynosi 15,7 % a 
średnia luka w zatrudnieniu między 
kobietami a mężczyznami to 11,5 %, że z 
kobietami częściej niż z mężczyznami 
zawiera się nietypowe i elastyczne umowy 
o pracę (umowy zerogodzinowe, praca 
tymczasowa, praca w niepełnym wymiarze 
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umów o niskim poziomie bezpieczeństwa 
rośnie prawdopodobieństwo ich zaliczenia 
do kategorii najuboższych pracowników;

czasu itd.) oraz że kobiety częściej 
doświadczają ubóstwa i w wyniku tych 
umów o niskim poziomie bezpieczeństwa, 
w połączeniu z innymi czynnikami 
intersekcjonalnymi, takimi jak status 
jednorodzinnego gospodarstwa 
domowego, osoby sprawującej opiekę nad 
niesamodzielnym rodzicem, kobiet 
niepełnosprawnych, kobiet o niskim 
poziomie wykształcenia czy 
niewystarczająca dostępność usług 
opiekuńczych, rośnie prawdopodobieństwo 
ich zaliczenia do kategorii najuboższych 
pracowników;

Or. en

Poprawka 6
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że luka płacowa między 
kobietami a mężczyznami w 28 państwach 
członkowskich UE wynosi 15,7 %, że z 
kobietami częściej niż z mężczyznami 
zawiera się nietypowe i elastyczne umowy 
o pracę (umowy zerogodzinowe, praca 
tymczasowa, praca w niepełnym wymiarze 
czasu itd.) oraz że kobiety częściej 
doświadczają ubóstwa i w wyniku tych 
umów o niskim poziomie bezpieczeństwa 
rośnie prawdopodobieństwo ich zaliczenia 
do kategorii najuboższych pracowników;

1. zauważa, że lukę płacową między 
kobietami a mężczyznami oblicza się jako 
różnicę między średnim wynagrodzeniem 
brutto za godzinę dla mężczyzn i kobiet, 
bez rozróżnienia między sektorami, co 
utrudnia dokładne porównanie 
czynników, które się na nią składają;

Or. es

Poprawka 7.
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że luka płacowa między 
kobietami a mężczyznami w 28 państwach 
członkowskich UE wynosi 15,7 %, że z 
kobietami częściej niż z mężczyznami 
zawiera się nietypowe i elastyczne umowy 
o pracę (umowy zerogodzinowe, praca 
tymczasowa, praca w niepełnym wymiarze 
czasu itd.) oraz że kobiety częściej 
doświadczają ubóstwa i w wyniku tych 
umów o niskim poziomie bezpieczeństwa 
rośnie prawdopodobieństwo ich zaliczenia 
do kategorii najuboższych pracowników;

1. zauważa, na podstawie danych 
sprzed brexitu, że luka płacowa między 
kobietami a mężczyznami w 28 państwach 
członkowskich UE wynosi 15,7 %, że z 
kobietami, a w szczególności z matkami 
lub kobietami w ciąży, częściej niż z 
mężczyznami zawiera się nietypowe i 
elastyczne umowy o pracę (umowy 
zerogodzinowe, praca tymczasowa, praca 
w niepełnym wymiarze czasu itd.) oraz że 
kobiety częściej doświadczają ubóstwa i w 
wyniku tych umów o niskim poziomie 
bezpieczeństwa rośnie 
prawdopodobieństwo ich zaliczenia do 
kategorii najuboższych pracowników;

Or. it

Poprawka 8
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że luka płacowa między 
kobietami a mężczyznami w 28 państwach 
członkowskich UE wynosi 15,7 %, że z 
kobietami częściej niż z mężczyznami 
zawiera się nietypowe i elastyczne umowy 
o pracę (umowy zerogodzinowe, praca 
tymczasowa, praca w niepełnym wymiarze 
czasu itd.) oraz że kobiety częściej 
doświadczają ubóstwa i w wyniku tych 
umów o niskim poziomie bezpieczeństwa 
rośnie prawdopodobieństwo ich zaliczenia 
do kategorii najuboższych pracowników;

1. zauważa, że luka płacowa między 
kobietami a mężczyznami w 28 państwach 
członkowskich UE wynosi 15,7 %, że z 
kobietami częściej niż z mężczyznami 
zawiera się nietypowe i elastyczne umowy 
o pracę (umowy zerogodzinowe, fikcyjne 
samozatrudnienie, praca tymczasowa, 
praca w niepełnym wymiarze czasu itd.) 
oraz że kobiety częściej znajdują pracę w 
mniej cenionych i gorzej opłacanych 
sektorach niż mężczyźni, doświadczają 
ubóstwa oraz niepewnego zatrudnienia i w 
wyniku tych umów o niskim poziomie 
bezpieczeństwa rośnie 
prawdopodobieństwo ich zaliczenia do 
kategorii najuboższych pracowników;
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Or. en

Poprawka 9
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że luka płacowa między 
kobietami a mężczyznami w 28 państwach 
członkowskich UE wynosi 15,7 %, że z 
kobietami częściej niż z mężczyznami 
zawiera się nietypowe i elastyczne umowy 
o pracę (umowy zerogodzinowe, praca 
tymczasowa, praca w niepełnym wymiarze 
czasu itd.) oraz że kobiety częściej 
doświadczają ubóstwa i w wyniku tych 
umów o niskim poziomie bezpieczeństwa 
rośnie prawdopodobieństwo ich zaliczenia 
do kategorii najuboższych pracowników;

1. zauważa, że luka płacowa między 
kobietami a mężczyznami w 28 państwach 
członkowskich UE wynosi 15,7 %, że z 
kobietami częściej niż z mężczyznami 
zawiera się nietypowe i elastyczne umowy 
o pracę (umowy zerogodzinowe, praca 
tymczasowa, praca w niepełnym wymiarze 
czasu itd.) oraz że kobiety, w szczególności 
niezamężne matki lub matki samotnie 
wychowujące dzieci, częściej doświadczają 
ubóstwa i w wyniku tych umów o niskim 
poziomie bezpieczeństwa rośnie 
prawdopodobieństwo ich zaliczenia do 
kategorii najuboższych pracowników;

Or. fr

Poprawka 10
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Radka 
Maxová, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zauważa, że luka płacowa między 
kobietami a mężczyznami w 28 państwach 
członkowskich UE wynosi 15,7 %, że z 
kobietami częściej niż z mężczyznami 
zawiera się nietypowe i elastyczne umowy 
o pracę (umowy zerogodzinowe, praca 
tymczasowa, praca w niepełnym wymiarze 
czasu itd.) oraz że kobiety częściej 
doświadczają ubóstwa i w wyniku tych 

1. zauważa, że średnia luka płacowa 
między kobietami a mężczyznami w UE 
wynosi 16 %, że z kobietami częściej niż z 
mężczyznami zawiera się nietypowe i 
elastyczne umowy o pracę (umowy 
zerogodzinowe, praca tymczasowa, praca 
w niepełnym wymiarze czasu itd.) oraz że 
kobiety częściej doświadczają ubóstwa, a 
prawdopodobieństwo ich zaliczenia do 
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umów o niskim poziomie bezpieczeństwa 
rośnie prawdopodobieństwo ich zaliczenia 
do kategorii najuboższych pracowników;

kategorii najuboższych pracowników jest 
większe;

Or. en

Poprawka 11
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. odnotowuje, że luka płacowa 
między kobietami a mężczyznami 
odzwierciedla większy wyzysk kobiet na 
rynku pracy oraz uważa, że dyskryminacja 
między kobietami a mężczyznami jest 
promowana z rozmysłem w celu 
ułatwienia i intensyfikacji realizacji 
strategii politycznych zmierzających do 
narzucania niskich wynagrodzeń i 
deregulacji rynku pracy, które wpływają 
zarówno na kobiety, jak i na mężczyzn, 
aczkolwiek na różne sposoby; uważa, że 
podstawowe przyczyny dyskryminacji 
płacowej między mężczyznami a kobietami 
wynikają z tej szerszej rzeczywistości 
deregulacji i dewaluacji pracy, lecz także z 
braku środków umożliwiających 
osiągnięcie należytej równowagi między 
życiem zawodowym, rodzinnym i 
osobistym kobiet, w wyniku jeszcze 
silniejszego promowania niepewnych 
warunków zatrudnienia, czego skutkiem 
są krótsze okresy pracy w życiu 
zawodowym, bardziej niepewna sytuacja 
kobiet pod względem zatrudnienia, np. 
praca w niepełnym wymiarze czasu lub 
praca tymczasowa za niższe 
wynagrodzenia i coraz mniej regulowane 
godziny pracy;

Or. pt
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Poprawka 12
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. stwierdza, że osobiste i zawodowe 
cele kobiet i mężczyzn są często odmienne 
oraz że w przypadku większości stanowisk 
dążenie do równej reprezentacji obu płci 
przynosi efekty odwrotne do 
zamierzonych, ponieważ kobiety i 
mężczyźni nie zawsze mają takie same 
aspiracje i istnieją zawody przyciągające 
głównie kobiety lub głównie mężczyzn;

Or. fr

Poprawka 13
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. apeluje o wspólny wysiłek na rzecz 
zapewnienia równego dostępu do miejsc 
pracy gwarantujących prawa pracownicze 
kobietom; potwierdza, że układy zbiorowe 
to czynnik decydujący dla odwrócenia i 
przezwyciężenia nierówności oraz że 
powinno być zagwarantowane równe 
wynagrodzenie za równą pracę o równej 
wartości;

Or. pt

Poprawka 14
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla, że długofalowe skutki 
polityki neoliberalnej narzucanej przez 
UE mają niekorzystny wpływ na pozycję 
kobiet we wszystkich sferach życia, z 
gospodarczego i społecznego punktu 
widzenia, a także na osiągnięcie równości 
między mężczyznami a kobietami, przy 
czym rosnące bezrobocie, deregulacja 
rynku pracy, coraz większa niepewność 
zatrudnienia i niskie płace dotykają w 
szczególności kobiet, podczas gdy cięcia w 
usługach publicznych, zwłaszcza w 
dziedzinie zdrowia i edukacji, idą coraz 
dalej, a na cel brane są uprawnienia i 
świadczenia socjalne, co dodatkowo 
prowadzi do nasilenia się różnych form 
dyskryminacji i nierówności, z którymi 
borykają się kobiety;

Or. pt

Poprawka 15
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego i 
finansowego w 2008 r. ubóstwo osób 
pracujących w UE wzrosło z 8 do 10 % 
oraz że obecna bezprecedensowa światowa 
pandemia COVID-19 pociągnie za sobą 
jeszcze poważniejsze skutki gospodarcze i 
finansowe, co bezpośrednio wpłynie na 
wzrost ubóstwa, zwłaszcza kobiet i innych 
najsłabszych grup społecznych, ponieważ 
jego skutki odczują przede wszystkim 
pracownicy zatrudnieni w sektorze usług, 
osoby samozatrudnione, pracownicy 
tymczasowi oraz sezonowi itd., wśród 

2. zauważa, że w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego i 
finansowego w 2008 r. ubóstwo osób 
pracujących w UE wzrosło z 8 do 10 % 
oraz że obecna bezprecedensowa światowa 
pandemia COVID-19 pociągnie za sobą 
jeszcze poważniejsze skutki gospodarcze i 
finansowe, co bezpośrednio wpłynie na 
wzrost ubóstwa, zwłaszcza kobiet i innych 
najsłabszych grup społecznych, ponieważ 
jego skutki odczują przede wszystkim 
pracownicy zatrudnieni w sektorze usług, 
osoby samozatrudnione, pracownicy 
tymczasowi oraz sezonowi itd., wśród 
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których większy odsetek stanowią kobiety; których większy odsetek stanowią kobiety; 
zwraca uwagę na fakt, że nasilenie się 
ubóstwa kobiet oznacza większe zubożenie 
całego społeczeństwa, ponieważ kobiety 
zwykle zajmują się zakupem dóbr 
pierwszej potrzeby i mają kluczowe 
znaczenie dla utrzymania gospodarstwa 
domowego; wyraża obawy w związku ze 
skutkami tego zjawiska pod względem 
ubóstwa dzieci i alarmuje, że w 2017 r. w 
UE dzieci były narażone na ubóstwo lub 
wykluczenie społeczne w największym 
stopniu z wszystkich kategorii wiekowych;

Or. en

Poprawka 16
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego i 
finansowego w 2008 r. ubóstwo osób 
pracujących w UE wzrosło z 8 do 10 % 
oraz że obecna bezprecedensowa światowa 
pandemia COVID-19 pociągnie za sobą 
jeszcze poważniejsze skutki gospodarcze i 
finansowe, co bezpośrednio wpłynie na 
wzrost ubóstwa, zwłaszcza kobiet i innych 
najsłabszych grup społecznych, ponieważ 
jego skutki odczują przede wszystkim 
pracownicy zatrudnieni w sektorze usług, 
osoby samozatrudnione, pracownicy 
tymczasowi oraz sezonowi itd., wśród 
których większy odsetek stanowią kobiety;

2. zauważa, że w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego i 
finansowego w 2008 r. ubóstwo osób 
pracujących w UE wzrosło z 8 do 10 % 
oraz że obecna bezprecedensowa światowa 
pandemia COVID-19 pociągnie za sobą 
jeszcze poważniejsze skutki gospodarcze i 
finansowe, co bezpośrednio wpłynie na 
wzrost ubóstwa, zwłaszcza kobiet i 
najsłabszych grup społecznych, ponieważ 
jego skutki odczują przede wszystkim 
pracownicy zatrudnieni w sektorze usług, 
osoby samozatrudnione, pracownicy 
tymczasowi oraz sezonowi itd., wśród 
których większy odsetek stanowią kobiety, 
a także pracownicy w różnych innych 
sektorach gospodarki, których dotknie 
utrata miejsc pracy, redukcje 
wynagrodzeń lub czasu pracy, jak również 
zwiększone zapotrzebowanie na usługi 
opiekuńcze podczas pandemii;
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Or. en

Poprawka 17
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego i 
finansowego w 2008 r. ubóstwo osób 
pracujących w UE wzrosło z 8 do 10 % 
oraz że obecna bezprecedensowa światowa 
pandemia COVID-19 pociągnie za sobą 
jeszcze poważniejsze skutki gospodarcze i 
finansowe, co bezpośrednio wpłynie na 
wzrost ubóstwa, zwłaszcza kobiet i innych 
najsłabszych grup społecznych, ponieważ 
jego skutki odczują przede wszystkim 
pracownicy zatrudnieni w sektorze usług, 
osoby samozatrudnione, pracownicy 
tymczasowi oraz sezonowi itd., wśród 
których większy odsetek stanowią kobiety;

2. zauważa, że w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego i 
finansowego w 2008 r. ubóstwo osób 
pracujących w UE wzrosło z 8 do 10 % 
oraz że obecna bezprecedensowa światowa 
pandemia COVID-19 pociągnie za sobą 
jeszcze poważniejsze skutki gospodarcze i 
finansowe, co bezpośrednio wpłynie na 
wzrost ubóstwa, zwłaszcza kobiet i innych 
najsłabszych grup społecznych, ponieważ 
jego skutki odczują przede wszystkim 
pracownicy zatrudnieni w sektorze usług, 
osoby samozatrudnione, pracownicy 
tymczasowi oraz sezonowi itd., wśród 
których większy odsetek stanowią kobiety; 
oraz osoby, które z uwagi na pełnione 
funkcje są w bardziej bezpośredni sposób 
narażone na ryzyko, w szczególności 
pracownicy opieki medycznej i organów 
porządku publicznego;

Or. fr

Poprawka 18
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego i 
finansowego w 2008 r. ubóstwo osób 
pracujących w UE wzrosło z 8 do 10 % 

2. zauważa, że w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego i 
finansowego w 2008 r. ubóstwo osób 
pracujących w UE wzrosło z 8 do 10 % 
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oraz że obecna bezprecedensowa światowa 
pandemia COVID-19 pociągnie za sobą 
jeszcze poważniejsze skutki gospodarcze i 
finansowe, co bezpośrednio wpłynie na 
wzrost ubóstwa, zwłaszcza kobiet i innych 
najsłabszych grup społecznych, ponieważ 
jego skutki odczują przede wszystkim 
pracownicy zatrudnieni w sektorze usług, 
osoby samozatrudnione, pracownicy 
tymczasowi oraz sezonowi itd., wśród 
których większy odsetek stanowią kobiety;

oraz że obecna bezprecedensowa światowa 
pandemia COVID-19 pociągnie za sobą 
jeszcze poważniejsze skutki gospodarcze i 
finansowe, co bezpośrednio wpłynie na 
wzrost ubóstwa, zwłaszcza kobiet, w 
szczególności niezamężnych matek lub 
matek samotnie wychowujących dzieci, i 
innych najsłabszych grup społecznych, 
ponieważ jego skutki odczują przede 
wszystkim pracownicy zatrudnieni w 
sektorze usług, osoby samozatrudnione, 
pracownicy tymczasowi oraz sezonowi 
itd., wśród których większy odsetek 
stanowią kobiety;

Or. fr

Poprawka 19
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego i 
finansowego w 2008 r. ubóstwo osób 
pracujących w UE wzrosło z 8 do 10 % 
oraz że obecna bezprecedensowa światowa 
pandemia COVID-19 pociągnie za sobą 
jeszcze poważniejsze skutki gospodarcze i 
finansowe, co bezpośrednio wpłynie na 
wzrost ubóstwa, zwłaszcza kobiet i innych 
najsłabszych grup społecznych, ponieważ 
jego skutki odczują przede wszystkim 
pracownicy zatrudnieni w sektorze usług, 
osoby samozatrudnione, pracownicy 
tymczasowi oraz sezonowi itd., wśród 
których większy odsetek stanowią kobiety;

2. zauważa, że w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego i 
finansowego w 2008 r. ubóstwo osób 
pracujących w UE wzrosło z 8 do 10 % 
oraz że obecna bezprecedensowa światowa 
pandemia COVID-19 pociągnie za sobą 
jeszcze poważniejsze skutki gospodarcze i 
finansowe, co bezpośrednio wpłynie na 
wzrost wskaźnika bezrobocia i ubóstwa, 
zwłaszcza najsłabszych grup społecznych; 
podkreśla, że skutki zamrożenia 
działalności gospodarczej i niepewności 
co do jej wznowienia przyniosą poważne 
konsekwencje między innymi w sektorze 
usług, hotelarstwa, turystyki, a także dla 
osób prowadzących działalność na własny 
rachunek i wykonujących pracę najemną;

Or. es
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Poprawka 20
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego i 
finansowego w 2008 r. ubóstwo osób 
pracujących w UE wzrosło z 8 do 10 % 
oraz że obecna bezprecedensowa światowa 
pandemia COVID-19 pociągnie za sobą 
jeszcze poważniejsze skutki gospodarcze i 
finansowe, co bezpośrednio wpłynie na 
wzrost ubóstwa, zwłaszcza kobiet i innych 
najsłabszych grup społecznych, ponieważ 
jego skutki odczują przede wszystkim 
pracownicy zatrudnieni w sektorze usług, 
osoby samozatrudnione, pracownicy 
tymczasowi oraz sezonowi itd., wśród 
których większy odsetek stanowią kobiety;

2. zauważa, że w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego i 
finansowego w 2008 r. ubóstwo osób 
pracujących w UE wzrosło z 8 do 10 % 
oraz że obecna bezprecedensowa światowa 
pandemia COVID-19 pociągnie za sobą 
jeszcze poważniejsze skutki gospodarcze i 
finansowe, co bezpośrednio wpłynie na 
wzrost ubóstwa, zwłaszcza kobiet i innych 
najsłabszych grup społecznych, ponieważ 
jego skutki odczują przede wszystkim 
pracownicy zatrudnieni w sektorze usług, 
osoby samozatrudnione, pracownicy 
znajdujący się w niepewnym stosunku 
zatrudnienia, tymczasowi oraz sezonowi 
itd., wśród których większy odsetek 
stanowią kobiety;

Or. pt

Poprawka 21
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego i 
finansowego w 2008 r. ubóstwo osób 
pracujących w UE wzrosło z 8 do 10 % 
oraz że obecna bezprecedensowa światowa 
pandemia COVID-19 pociągnie za sobą 
jeszcze poważniejsze skutki gospodarcze i 
finansowe, co bezpośrednio wpłynie na 
wzrost ubóstwa, zwłaszcza kobiet i innych 
najsłabszych grup społecznych, ponieważ 

2. zauważa, że w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego i 
finansowego w 2008 r. ubóstwo osób 
pracujących w UE wzrosło z 8 do 10 % 
oraz że obecna bezprecedensowa światowa 
pandemia COVID-19 pociągnie za sobą 
jeszcze poważniejsze skutki gospodarcze i 
finansowe, co bezpośrednio wpłynie na 
wzrost ubóstwa, zwłaszcza kobiet i innych 
najsłabszych grup społecznych, ponieważ 
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jego skutki odczują przede wszystkim 
pracownicy zatrudnieni w sektorze usług, 
osoby samozatrudnione, pracownicy 
tymczasowi oraz sezonowi itd., wśród 
których większy odsetek stanowią kobiety;

jego skutki odczują przede wszystkim 
pracownicy zatrudnieni w sektorach usług, 
turystyki, hotelarsko-gastronomicznym i 
opiekuńczym, osoby samozatrudnione, 
pracownicy tymczasowi oraz sezonowi 
itd., wśród których większy odsetek 
stanowią kobiety;

Or. en

Poprawka 22
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego i 
finansowego w 2008 r. ubóstwo osób 
pracujących w UE wzrosło z 8 do 10 % 
oraz że obecna bezprecedensowa światowa 
pandemia COVID-19 pociągnie za sobą 
jeszcze poważniejsze skutki gospodarcze i 
finansowe, co bezpośrednio wpłynie na 
wzrost ubóstwa, zwłaszcza kobiet i innych 
najsłabszych grup społecznych, ponieważ 
jego skutki odczują przede wszystkim 
pracownicy zatrudnieni w sektorze usług, 
osoby samozatrudnione, pracownicy 
tymczasowi oraz sezonowi itd., wśród 
których większy odsetek stanowią kobiety;

2. zauważa, że w następstwie 
światowego kryzysu gospodarczego i 
finansowego w 2008 r. ubóstwo osób 
pracujących w UE wzrosło z 8 do 10 % 
oraz że obecna światowa pandemia 
COVID-19 pociągnie za sobą skutki 
gospodarcze i finansowe, co bezpośrednio 
wpłynie na wzrost ubóstwa, zwłaszcza 
kobiet, ponieważ jego skutki odczują 
przede wszystkim pracownicy zatrudnieni 
w sektorze usług i turystyki, oraz, między 
innymi, osoby samozatrudnione, 
pracownicy tymczasowi oraz sezonowi 
itd., wśród których wysoki odsetek 
stanowią kobiety;

Or. it

Poprawka 23
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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2a. zauważa, że, jak pokazuje obecny 
kryzys związany z COVID-19, płatna i 
niepłatna praca opiekuńcza ma 
zasadnicze znaczenie dla dobrostanu i 
funkcjonowania naszych społeczeństw i 
planety; podkreśla, że kobiety są liderami 
pod względem świadczenia usług 
najpilniejszych i podstawowych oraz 
stanowią 70 % pracowników opieki 
zdrowotnej w UE oraz 83 % zawodowych 
opiekunów pracujących z osobami 
niepełnosprawnymi lub starszymi oraz że 
znaczny ich odsetek pochodzi ze środowisk 
migracyjnych; ubolewa, że pracownicy w 
tym sektorze są tradycyjnie przepracowani 
i otrzymują zaniżone wynagrodzenia, nasz 
system gospodarczy zapewnia im niski 
stopień uznania społecznego, a 
pracownicy świadczący opiekę domową 
często są wyłączeni z podstawowych 
zabezpieczeń prawa pracy; apeluje do UE 
o przyjęcie ładu opiekuńczego dla Europy, 
który wiązałby się z dużymi inwestycjami 
w gospodarkę opiekuńczą i 
wzmacnianiem polityki na rzecz 
równowagi między pracą a obowiązkami 
opiekuńczymi w całym cyklu życia oraz 
uzupełnienia niedoborów pracowników, w 
szczególności przez szkolenie, uznawanie 
umiejętności i programy godnej pracy 
oraz zapewnienie lepszych warunków 
pracy w tych sektorach;

Or. en

Poprawka 24
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. apeluje do Komisji o wstrzymanie 
się od promowania jakichkolwiek zaleceń 
politycznych sprzyjających niepewnym 
stosunkom zatrudnienia, deregulacji 
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godzin pracy, obniżkom wynagrodzeń, 
atakom na układy zbiorowe czy 
prywatyzacji usług publicznych i usług 
zabezpieczenia społecznego;

Or. pt

Poprawka 25
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie 
uwzględniania aspektu płci i 
dostosowania reakcji w zakresie polityki 
gospodarczej na pandemię COVID-19 do 
szczególnych potrzeb kobiet i do struktury 
ich aktywności ekonomicznej, np. przez 
wzmocnienie mikrofinansowania dla 
kobiet-przedsiębiorców;

Or. en

Poprawka 26
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. apeluje do UE i państw 
członkowskich o promowanie 
proaktywnych strategii na rzecz 
równouprawnienia płci i poważnych 
inwestycji w usługi publiczne; apeluje do 
UE i państw członkowskich o 
wzmocnienie świadczenia opieki w 
zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego, a także ochrony 
macierzyństwa i ojcostwa, zwłaszcza przez 
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przedłużenie okresów urlopu, 
uwzględnienie zalecanego przez Światową 
Organizację Zdrowia sześciomiesięcznego 
okresu karmienia piersią jako wyłącznej 
formy żywienia dziecka oraz 
zagwarantowania osobom korzystającym z 
tych uprawnień 100 % wynagrodzenia, 
bez żadnych strat; zapewnienie, po 
zakończeniu urlopu macierzyńskiego, 
prawa do skrócenia godzin pracy w celu 
umożliwienia karmienia piersią dziecka 
do czasu ukończenia przez nie co 
najmniej dwóch lat, a także podjęcie 
konkretnych kroków w celu 
zagwarantowania takiej ochrony, jak 
również o inwestycję w ustanowienie 
bezpłatnej sieci publicznej usług opieki 
nad dziećmi i edukacji; odrzuca 
promowanie tzw. „elastycznych” 
stosunków zatrudnienia, które sprzyjają 
deregulacji rynku pracy, zmuszając 
kobiety do pozostawania w domu i w ten 
sposób podbudowują logikę dyskryminacji 
kobiet;

Or. pt

Poprawka 27
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. apeluje do Komisji Europejskiej o 
uwzględnienie perspektywy płci i różnych 
doświadczeń, które są udziałem kobiet i 
grup znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnej sytuacji, we wszystkich 
inicjatywach oraz o dodatkowe środki 
unijne na walkę z kryzysem związanym z 
COVID-19, a także o przygotowanie 
specjalnego programu finansowania na 
cele wsparcia kobiet objętych niepewnymi 
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i nieformalnymi formami zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 28
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że choć wskaźniki 
ubóstwa kobiet znacznie się różnią w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
zagrożenie ubóstwem w grupach ryzyka, 
do których należą starsze i samotne kobiety 
oraz samotne matki, kobiety 
homoseksualne, biseksualne i transpłciowe 
oraz kobiety z niepełnosprawnościami, jest 
takie samo;

3. zauważa, że choć wskaźniki 
ubóstwa kobiet znacznie się różnią w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
zagrożenie ubóstwem w grupach ryzyka, 
do których należą starsze i samotne kobiety 
oraz samotne matki, kobiety 
homoseksualne, biseksualne i transpłciowe 
oraz kobiety z niepełnosprawnościami, jest 
tak samo wysokie, zaś średnio kobiety są 
narażone bardziej od mężczyzn na 
ubóstwo i wykluczenie społeczne (22,8 % 
w 2018 r. w UE), co w połączeniu z 
innymi intersekcjonalnymi czynnikami 
ryzyka, takimi jak bierność zawodowa 
oraz brak usług opiekuńczych dla dzieci i 
niesamodzielnych członków rodziny 
sprawia, że niektóre konkretne kategorie 
są narażone na ubóstwo w większym 
stopniu;

Or. en

Poprawka 29
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że choć wskaźniki 
ubóstwa kobiet znacznie się różnią w 

3. zauważa, że choć wskaźniki 
ubóstwa kobiet znacznie się różnią w 
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poszczególnych państwach członkowskich, 
zagrożenie ubóstwem w grupach ryzyka, 
do których należą starsze i samotne 
kobiety oraz samotne matki, kobiety 
homoseksualne, biseksualne i 
transpłciowe oraz kobiety z 
niepełnosprawnościami, jest takie samo;

poszczególnych państwach członkowskich, 
kobiety wnoszą wkład w gospodarkę i 
ograniczanie ubóstwa, wykonując pracę 
zarobkową i niezarobkową w 
gospodarstwie domowym, w społeczności i 
w miejscu pracy; stwierdza, że 
zapewnienie kobietom środków 
koniecznych do tego, by mogły 
wykorzystywać swój potencjał, stanowi 
czynnik o decydującym znaczeniu dla 
wyeliminowania ubóstwa;

Or. es

Poprawka 30
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że choć wskaźniki 
ubóstwa kobiet znacznie się różnią w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
zagrożenie ubóstwem w grupach ryzyka, 
do których należą starsze i samotne kobiety 
oraz samotne matki, kobiety 
homoseksualne, biseksualne i transpłciowe 
oraz kobiety z niepełnosprawnościami, jest 
takie samo;

3. zauważa, że choć wskaźniki 
ubóstwa kobiet znacznie się różnią w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
zagrożenie ubóstwem w grupach ryzyka, 
do których należą starsze i samotne kobiety 
oraz samotne matki, kobiety 
homoseksualne, biseksualne i transpłciowe 
oraz kobiety z niepełnosprawnościami, jest 
takie samo, czyli bardzo wysokie, a poziom 
tego zagrożenia może dodatkowo wzrastać 
w przypadku osób, które należą do więcej 
niż jednej z tych kategorii;

Or. es

Poprawka 31
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że choć wskaźniki 
ubóstwa kobiet znacznie się różnią w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
zagrożenie ubóstwem w grupach ryzyka, 
do których należą starsze i samotne kobiety 
oraz samotne matki, kobiety 
homoseksualne, biseksualne i transpłciowe 
oraz kobiety z niepełnosprawnościami, jest 
takie samo;

3. zauważa, że choć wskaźniki 
ubóstwa kobiet znacznie się różnią w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym w grupach ryzyka, do których 
należą starsze i samotne kobiety oraz 
samotne matki, uchodźczynie i migrantki, 
kobiety rasy innej niż biała i 
homoseksualne, biseksualne i transpłciowe 
oraz kobiety z niepełnosprawnościami, jest 
takie samo;

Or. en

Poprawka 32
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że choć wskaźniki 
ubóstwa kobiet znacznie się różnią w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
zagrożenie ubóstwem w grupach ryzyka, 
do których należą starsze i samotne 
kobiety oraz samotne matki, kobiety 
homoseksualne, biseksualne i 
transpłciowe oraz kobiety z 
niepełnosprawnościami, jest takie samo;

3. zauważa, że choć wskaźniki 
ubóstwa kobiet znacznie się różnią w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
istnieje zagrożenie ubóstwem, które może 
dotknąć starsze kobiety, matki oraz 
kobiety z niepełnosprawnościami;

Or. it

Poprawka 33
Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że choć wskaźniki 3. zauważa, że choć wskaźniki 
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ubóstwa kobiet znacznie się różnią w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
zagrożenie ubóstwem w grupach ryzyka, 
do których należą starsze i samotne kobiety 
oraz samotne matki, kobiety 
homoseksualne, biseksualne i 
transpłciowe oraz kobiety z 
niepełnosprawnościami, jest takie samo;

ubóstwa kobiet znacznie się różnią w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
zagrożenie ubóstwem w grupach ryzyka, 
do których należą starsze i samotne kobiety 
oraz samotne matki, kobiety długotrwale 
bezrobotne i bierne zawodowo, imigrantki, 
kobiety należące do mniejszości 
etnicznych oraz kobiety z 
niepełnosprawnościami, jest takie samo;

Or. en

Poprawka 34
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że choć wskaźniki 
ubóstwa kobiet znacznie się różnią w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
zagrożenie ubóstwem w grupach ryzyka, 
do których należą starsze i samotne kobiety 
oraz samotne matki, kobiety 
homoseksualne, biseksualne i transpłciowe 
oraz kobiety z niepełnosprawnościami, jest 
takie samo;

3. zauważa, że choć wskaźniki 
ubóstwa kobiet znacznie się różnią w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
zagrożenie ubóstwem w grupach ryzyka, 
do których należą starsze i samotne kobiety 
oraz kobiety z dziećmi, samotne matki, 
kobiety homoseksualne, biseksualne i 
transpłciowe oraz kobiety z 
niepełnosprawnościami, jest takie samo;

Or. en

Poprawka 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że choć wskaźniki 
ubóstwa kobiet znacznie się różnią w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
zagrożenie ubóstwem w grupach ryzyka, 
do których należą starsze i samotne kobiety 

3. zauważa, że choć wskaźniki 
ubóstwa kobiet znacznie się różnią w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
zagrożenie ubóstwem w grupach ryzyka, 
do których należą starsze i samotne kobiety 
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oraz samotne matki, kobiety 
homoseksualne, biseksualne i 
transpłciowe oraz kobiety z 
niepełnosprawnościami, jest takie samo;

oraz samotne matki oraz kobiety z 
niepełnosprawnościami, jest takie samo;

Or. fr

Poprawka 36
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że jedna na dwie osoby 
ze środowisk migracyjnych spoza UE jest 
zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, że poziomy niepewnego 
zatrudnienia są szczególnie wysokie wśród 
migrantek i uchodźczyń oraz że w 
przypadku kobiet o statusie 
niesamodzielnym lub nieuregulowanym 
wskaźnik ubóstwa jest skrajnie wysoki; 
podkreśla, że czterech na pięciu członków 
społeczności romskich ma dochody 
poniżej progu ubóstwa, a mniej niż co 
piąta romska kobieta (od 16. roku życia) 
jest zatrudniona; zwraca uwagę, że do 
tych realiów przyczynia się dyskryminacja 
w zakresie dostępu do edukacji, szkolenia 
i zatrudnienia, a także ich jakości; apeluje 
do UE o pracę z państwami 
członkowskimi nad zapewnieniem pełnego 
wdrożenia unijnych i krajowych norm 
zatrudnienia bez dyskryminacji żadnego 
rodzaju, w tym przez monitorowanie oraz 
mechanizmy wnoszenia skarg i 
dochodzenia roszczeń, które są skuteczne, 
niezależne i dostępne dla wszystkich 
pracowników;

Or. en
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Poprawka 37
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że według Eurostatu 
obecnie 64,6 mln kobiet i 57,6 mln 
mężczyzn w państwach członkowskich UE 
jest dotkniętych ubóstwem, co wskazuje na 
różny wpływ tego zjawiska na kobiety i 
mężczyzn;

4. zwraca uwagę, że według Eurostatu 
obecnie 64,6 mln kobiet i 57,6 mln 
mężczyzn w państwach członkowskich UE 
jest dotkniętych ubóstwem, co wskazuje na 
różny wpływ tego zjawiska na kobiety i 
mężczyzn; podkreśla, że poziom narażenia 
kobiet na ubóstwo określony na podstawie 
dostępnych danych jest prawdopodobnie 
zaniżony, ponieważ obecne podejścia do 
pomiaru ubóstwa zwykle przewidują 
gromadzenie danych na szczeblu 
gospodarstw domowych, zakładając równy 
podział zasobów między mężczyznami a 
kobietami w gospodarstwach domowych; 
apeluje do państw członkowskich o 
gromadzenie danych dotyczących ubóstwa 
w ujęciu indywidualnym, a nie tylko na 
szczeblu gospodarstw domowych oraz o 
uwzględnienie w statystykach dotyczących 
ubóstwa dodatkowych danych dotyczących 
równości i analizy dotyczącej aspektu płci;

Or. en

Poprawka 38
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że według Eurostatu 
obecnie 64,6 mln kobiet i 57,6 mln 
mężczyzn w państwach członkowskich UE 
jest dotkniętych ubóstwem, co wskazuje na 
różny wpływ tego zjawiska na kobiety i 
mężczyzn;

4. zwraca uwagę, że według 
Eurostatu, bez precyzowania, czy 
dostarczone dane pochodzą sprzed 
brexitu, obecnie 64,6 mln kobiet i 57,6 mln 
mężczyzn w państwach członkowskich UE 
jest dotkniętych ubóstwem, co wskazuje, że 



AM\1204404PL.docx 25/54 PE650.656v01-00

PL

zjawisko to może w różnym stopniu 
dotyczyć kobiet i mężczyzn, w związku z 
czym konieczne jest podjęcie przez 
państwa członkowskie działań mających 
na celu przyjęcie polityki podatkowej 
ukierunkowanej na wzrost i usunięcie 
ograniczeń wynikających z polityki 
oszczędnościowej, aby zwalczać ubóstwo i 
wspierać zatrudnienie;

Or. it

Poprawka 39
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że według Eurostatu 
obecnie 64,6 mln kobiet i 57,6 mln 
mężczyzn w państwach członkowskich UE 
jest dotkniętych ubóstwem, co wskazuje na 
różny wpływ tego zjawiska na kobiety i 
mężczyzn;

4. zwraca uwagę, że według Eurostatu 
obecnie 64,6 mln kobiet i 57,6 mln 
mężczyzn w państwach członkowskich UE 
jest dotkniętych ubóstwem, co wskazuje na 
różny wpływ tego zjawiska na kobiety i 
mężczyzn, przy czym liczby te świadczą o 
jego skali wśród kobiet i należy je 
analizować łącznie z innymi wskaźnikami 
(takimi jak wiek, średnie trwanie życia, 
nierówności dochodowe, luka płacowa 
między kobietami a mężczyznami, typ 
gospodarstwa domowego, transfery 
socjalne), aby zrozumieć ich pełne 
znaczenie oraz aby znaleźć sposoby 
odniesienia się do nich z uwzględnieniem 
każdej składowej;

Or. en

Poprawka 40
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. zwraca uwagę, że według 
Eurostatu obecnie 64,6 mln kobiet i 57,6 
mln mężczyzn w państwach 
członkowskich UE jest dotkniętych 
ubóstwem, co wskazuje na różny wpływ 
tego zjawiska na kobiety i mężczyzn;

4. zwraca uwagę, że z uwagi na 
obecną sytuację związaną z 
koronawirusem mamy do czynienia z 
zupełnie nowymi danymi statystycznymi 
dotyczącymi takich wyzwań jak ubóstwo 
czy luka płacowa;

Or. es

Poprawka 41
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa prostytucję za poważną 
formę przemocy i wykorzystywania, 
dotykającą głównie kobiet i dzieci; apeluje 
do państw członkowskich o przyjęcie 
specjalnych środków na rzecz zwalczania 
gospodarczych, społecznych i kulturowych 
przyczyn prostytucji oraz poparcia 
środków na rzecz osób zmuszanych do 
prostytucji, aby umożliwić ich ponowną 
integrację społeczną i zawodową;

Or. pt

Poprawka 42
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zaniepokojeniem zauważa, że 
ubóstwo kobiet nasila się wraz z wiekiem, 
a luka emerytalna między kobietami a 
mężczyznami utrzymuje się na poziomie 

skreśla się
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około 39 %;

Or. es

Poprawka 43
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zaniepokojeniem zauważa, że 
ubóstwo kobiet nasila się wraz z wiekiem, 
a luka emerytalna między kobietami a 
mężczyznami utrzymuje się na poziomie 
około 39 %;

5. z zaniepokojeniem zauważa, że 
ubóstwo kobiet nasila się wraz z wiekiem, 
a luka emerytalna między kobietami a 
mężczyznami utrzymuje się na poziomie 
około 39 %; apeluje do państw 
członkowskich o wdrożenie specjalnych 
środków walki z ubóstwem kobiet 
starszych przez podnoszenie emerytur i 
rozwijanie świadczeń socjalnych; uważa 
za niezbędne przezwyciężenie nierówności 
emerytalnych, a zarazem podniesienie 
poziomu emerytur oraz, aby można było to 
osiągnąć, utrzymanie publicznych, 
powszechnych i opartych na solidarności 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
mających redystrybucyjny charakter i 
zapewniających sprawiedliwy i godziwy 
dochód po zakończeniu życia 
zawodowego, a także zabezpieczenie 
zrównoważonego charakteru publicznych 
systemów zabezpieczenia społecznego 
przez tworzenie miejsc pracy 
gwarantujących prawa pracownicze oraz 
podnoszenie wynagrodzeń;

Or. pt

Poprawka 44
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. z zaniepokojeniem zauważa, że 
ubóstwo kobiet nasila się wraz z wiekiem, 
a luka emerytalna między kobietami a 
mężczyznami utrzymuje się na poziomie 
około 39 %;

5. z zaniepokojeniem zauważa, że 
ubóstwo kobiet nasila się wraz z wiekiem, 
a luka emerytalna między kobietami a 
mężczyznami utrzymuje się na poziomie 
około 39 %; ubolewa, że wiele starszych 
kobiet musi utrzymywać się z 
nieadekwatnych emerytur, ponieważ 
systemy emerytalne zakładają wnoszenie 
składek przez cały okres aktywności 
zawodowej i nie są wystarczająco 
elastyczne, aby rekompensować 
przerywane, nietypowe lub odznaczające 
się niepełnym wymiarem czasu pracy 
kariery; apeluje do państw członkowskich 
i Komisji Europejskiej o działania na 
rzecz ustanowienia dochodu minimalnego 
oraz przyjęcia zorientowanego na cały 
cykl życia podejścia w polityce 
emerytalnej, z uwzględnieniem 
szczególnych środków zapewniających 
osobom wykonującym pracę w oparciu o 
nietypowe lub niestandardowe formy 
zatrudnienia świadczenia emerytalne na 
równi ze świadczeniami otrzymywanymi 
przez pozostałych pracowników;

Or. en

Poprawka 45
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zaniepokojeniem zauważa, że 
ubóstwo kobiet nasila się wraz z wiekiem, 
a luka emerytalna między kobietami a 
mężczyznami utrzymuje się na poziomie 
około 39 %;

5. z zaniepokojeniem zauważa, że 
ubóstwo kobiet nasila się wraz z wiekiem, 
a luka emerytalna między kobietami a 
mężczyznami utrzymuje się na poziomie 
około 39 %, na co składa się akumulacja 
różnych nierówności doświadczanych 
przez cały okres aktywności zawodowej 
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(intensywność zatrudnienia, czas trwania 
zatrudnienia, luka płacowa między 
kobietami a mężczyznami, okresy 
nieobecności na rynku pracy), a jest to 
jeden z czynników odpowiedzialnych za 
wyższy poziom ubóstwa dotykającego 
kobiety w ogóle; podkreśla w związku z 
tym , że potrzebna jest świadomość tego, 
jakie konsekwencje mają wybory 
dokonywane przez kobiety na rynku pracy 
oraz zwraca uwagę na znaczenie ich 
niezależności ekonomicznej dla 
zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu;

Or. en

Poprawka 46
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, Susana 
Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zaniepokojeniem zauważa, że 
ubóstwo kobiet nasila się wraz z wiekiem, 
a luka emerytalna między kobietami a 
mężczyznami utrzymuje się na poziomie 
około 39 %;

5. z zaniepokojeniem zauważa, że 
ubóstwo kobiet nasila się wraz z wiekiem, 
głównie ze względu na efekt niepłatnych 
obowiązków opiekuńczych związanych z 
płcią, utrzymujących się całe życie różnic 
w wynagrodzeniach i czasie pracy oraz 
będących ich skutkiem niższych świadczeń 
emerytalnych, zróżnicowania wieku 
emerytalnego mężczyzn i kobiet w 
niektórych państwach członkowskich oraz 
faktu, że więcej starszych kobiet żyje 
samotnie; odnotowuje z ubolewaniem, że 
luka emerytalna między kobietami a 
mężczyznami wynosi około 39 %, a zatem 
jest ponad dwukrotnie większa niż luka 
płacowa między kobietami a mężczyznami, 
co świadczy o stopniowo kumulującym się 
wpływie nierówności w wynagrodzeniach;

Or. en
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Poprawka 47
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zaniepokojeniem zauważa, że 
ubóstwo kobiet nasila się wraz z wiekiem, 
a luka emerytalna między kobietami a 
mężczyznami utrzymuje się na poziomie 
około 39 %;

5. z zaniepokojeniem zauważa, że 
ubóstwo kobiet nasila się wraz z wiekiem, 
a luka emerytalna między kobietami a 
mężczyznami utrzymuje się na poziomie 
około 39 %; wzywa do rewaloryzacji 
zasadniczej roli odgrywanej przez matki w 
edukacji dzieci, w szczególności pod 
względem wysokości emerytur;

Or. fr

Poprawka 48
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zaniepokojeniem zauważa, że 
ubóstwo kobiet nasila się wraz z wiekiem, 
a luka emerytalna między kobietami a 
mężczyznami utrzymuje się na poziomie 
około 39 %;

5. z zaniepokojeniem zauważa, że 
ubóstwo kobiet nasila się wraz z wiekiem, 
a luka emerytalna między kobietami a 
mężczyznami utrzymuje się na poziomie 
około 39 % oraz podkreśla, że wynika to z 
utraty wynagrodzeń przez pracujące 
kobiety z dziećmi, zwanej „macierzyńską 
luką płacową”;

Or. en

Poprawka 49
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. z zaniepokojeniem zauważa, że 
ubóstwo kobiet nasila się wraz z wiekiem, 
a luka emerytalna między kobietami a 
mężczyznami utrzymuje się na poziomie 
około 39 %;

5. z zaniepokojeniem zauważa, że 
ubóstwo kobiet nasila się wraz z wiekiem, 
a luka emerytalna między kobietami a 
mężczyznami utrzymuje się na poziomie 
około 39 %; wzywa do umożliwienia 
owdowiałym małżonkom korzystania z 
emerytury wcześniej wypłacanej ich 
małżonkowi;

Or. fr

Poprawka 50
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zaniepokojeniem zauważa, że 
ubóstwo kobiet nasila się wraz z wiekiem, 
a luka emerytalna między kobietami a 
mężczyznami utrzymuje się na poziomie 
około 39 %;

5. zauważa, że ubóstwo kobiet, tak 
samo jak ubóstwo mężczyzn, nasila się 
wraz z wiekiem, a luka emerytalna między 
kobietami a mężczyznami utrzymuje się na 
poziomie około 39 %;

Or. it

Poprawka 51
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że z ubóstwem 
pracujących można walczyć, podejmując 
działania odnoszące się do niektórych z 
jego podstawowych przyczyn i 
składowych, takich jak edukacja, 
szkolenia i usługi opiekuńcze, które mają 
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znaczenie warunkujące i w związku z tym 
powinny być uwzględniane w 
kształtowaniu polityki;

Or. en

Poprawka 52
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zaznacza, jak ważne jest 
promowanie wzmacniania pozycji kobiet 
przez ich edukację, szkolenie i uczenie się 
przez całe życie, które mają zasadnicze 
znaczenie dla walki ze stereotypami i 
utrzymującymi się nierównościami, a 
także dla działań odnoszących się do 
wskaźnika zatrudnienia wśród kobiet oraz 
ich niewystarczającej reprezentacji w 
niektórych sektorach, takich jak nauki 
przyrodnicze, technologia, inżynieria i 
matematyka oraz sztuczna inteligencja;

Or. en

Poprawka 53
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że ubóstwo kobiet jest 
problemem wieloaspektowym, na który 
bezpośredni wpływ ma nierówny dostęp 
do własności, przerwy w karierze związane 
z wychowywaniem dzieci i opieką nad 
nimi, opieka nad osobami chorymi i 
niesamodzielnymi oraz segregacja w 

6. podkreśla, że ubóstwo kobiet jest 
problemem wieloaspektowym, na który 
wpływ mają między innymi przerwy w 
karierze związane z wychowywaniem 
dzieci i opieką nad nimi, opieka nad 
osobami chorymi i niesamodzielnymi; 
przypomina, że odpowiedzialność w tym 



AM\1204404PL.docx 33/54 PE650.656v01-00

PL

kształceniu, a następnie na rynku pracy, 
co oznacza, że kobiety stanowią 
największą grupę nisko opłacanych 
pracowników;

zakresie jest zabezpieczona i 
zagwarantowana w świetle praw 
podstawowych uznanych w Karcie 
Narodów Zjednoczonych i Statucie 
Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości, gdzie w preambule 
podkreśla się, że jednym z podstawowych 
celów Organizacji Narodów 
Zjednoczonych jest „przywrócić wiarę w 
podstawowe prawa człowieka, w 
dostojeństwo i wartość jego osoby, w 
równouprawnienie mężczyzn i kobiet oraz 
w równość praw narodów wielkich i 
małych”; przypomina ponadto, że ta 
ochrona rozciąga się na instytucję 
rodziny, o czym świadczy Powszechna 
deklaracja praw człowieka z 1948 r., 
której art. 16 ust. 3 stanowi, że „rodzina 
jest naturalną i podstawową komórką 
społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze 
strony społeczeństwa i Państwa”;

Or. es

Poprawka 54
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, Susana 
Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że ubóstwo kobiet jest 
problemem wieloaspektowym, na który 
bezpośredni wpływ ma nierówny dostęp do 
własności, przerwy w karierze związane z 
wychowywaniem dzieci i opieką nad nimi, 
opieka nad osobami chorymi i 
niesamodzielnymi oraz segregacja w 
kształceniu, a następnie na rynku pracy, co 
oznacza, że kobiety stanowią największą 
grupę nisko opłacanych pracowników;

6. podkreśla, że ubóstwo kobiet jest 
problemem wieloaspektowym, na który 
bezpośredni wpływ ma zaniżona wycena 
pracy zwykle wykonywanej przez kobiety, 
nierówny dostęp do własności, przerwy w 
karierze związane z wychowywaniem 
dzieci i opieką nad nimi, mające wpływ na 
awanse i wysokość emerytur, nierówny 
podział obowiązków w zakresie niepłatnej 
opieki nad osobami chorymi i 
niesamodzielnymi i pracy w gospodarstwie 
domowym oraz segregacja w kształceniu, a 
następnie na rynku pracy, co oznacza, że 
kobiety stanowią największą grupę nisko 
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opłacanych pracowników; podkreśla, że 
potrzebna jest dostępna i przystępna 
cenowo opieka nad dziećmi; ponownie 
wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia pełnego wdrożenia dyrektywy 
w sprawie równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym;

Or. en

Poprawka 55
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że ubóstwo kobiet jest 
problemem wieloaspektowym, na który 
bezpośredni wpływ ma nierówny dostęp 
do własności, przerwy w karierze związane 
z wychowywaniem dzieci i opieką nad 
nimi, opieka nad osobami chorymi i 
niesamodzielnymi oraz segregacja w 
kształceniu, a następnie na rynku pracy, co 
oznacza, że kobiety stanowią największą 
grupę nisko opłacanych pracowników;

6. podkreśla, że ubóstwo kobiet jest 
problemem wieloaspektowym, na który 
bezpośredni wpływ mają przerwy w 
karierze związane z wychowywaniem 
dzieci i opieką nad nimi, opieka nad 
osobami chorymi i niesamodzielnymi oraz 
segregacja w kształceniu, a następnie na 
rynku pracy, co oznacza, że kobiety 
stanowią największą grupę nisko 
opłacanych pracowników, w związku z 
czym w celu ograniczenia utrzymujących 
się nierówności i feminizacji ubóstwa 
należy promować działania i strategie 
polityczne w różnych dziedzinach i na 
różnych etapach, zaczynając od edukacji i 
szkolenia po systematyczne 
przeciwdziałanie segregacji na rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 56
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że ubóstwo kobiet jest 
problemem wieloaspektowym, na który 
bezpośredni wpływ ma nierówny dostęp do 
własności, przerwy w karierze związane z 
wychowywaniem dzieci i opieką nad nimi, 
opieka nad osobami chorymi i 
niesamodzielnymi oraz segregacja w 
kształceniu, a następnie na rynku pracy, co 
oznacza, że kobiety stanowią największą 
grupę nisko opłacanych pracowników;

6. podkreśla, że ubóstwo kobiet, tak 
samo jak ubóstwo mężczyzn, jest 
problemem wieloaspektowym, na który 
bezpośredni wpływ ma nierówny dostęp do 
własności, opieka nad osobami chorymi i 
niesamodzielnymi oraz segregacja w 
kształceniu, a następnie na rynku pracy, co 
oznacza, że kobiety muszą być chronione 
przez promowanie prawdziwej kultury 
merytokracji, która będzie uwzględniać 
wartość i zdolności, wspierając 
mechanizmy zachęt dla struktur 
przedsiębiorczości i produkcji w celu 
zlikwidowania istniejących nierówności;

Or. it

Poprawka 57
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że ubóstwo kobiet jest 
problemem wieloaspektowym, na który 
bezpośredni wpływ ma nierówny dostęp do 
własności, przerwy w karierze związane z 
wychowywaniem dzieci i opieką nad nimi, 
opieka nad osobami chorymi i 
niesamodzielnymi oraz segregacja w 
kształceniu, a następnie na rynku pracy, co 
oznacza, że kobiety stanowią największą 
grupę nisko opłacanych pracowników;

6. podkreśla, że ubóstwo kobiet jest 
problemem wieloaspektowym, na który 
bezpośredni wpływ ma nierówny dostęp do 
własności, przerwy w karierze związane z 
wychowywaniem dzieci i opieką nad nimi, 
opieka nad osobami chorymi i 
niesamodzielnymi oraz segregacja w 
kształceniu, a następnie na rynku pracy, a 
także rosnący wpływ prawa islamskiego w 
wymiarze politycznym, socjalnym i 
społecznym, co oznacza, że kobiety 
stanowią największą grupę nisko 
opłacanych pracowników;

Or. fr

Poprawka 58
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Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że ubóstwo kobiet jest 
problemem wieloaspektowym, na który 
bezpośredni wpływ ma nierówny dostęp do 
własności, przerwy w karierze związane z 
wychowywaniem dzieci i opieką nad nimi, 
opieka nad osobami chorymi i 
niesamodzielnymi oraz segregacja w 
kształceniu, a następnie na rynku pracy, co 
oznacza, że kobiety stanowią największą 
grupę nisko opłacanych pracowników;

6. podkreśla, że ubóstwo kobiet jest 
problemem wieloaspektowym, na który 
bezpośredni wpływ ma nierówny dostęp do 
własności, przerwy w karierze związane z 
wychowywaniem dzieci i opieką nad nimi, 
w stosownych przypadkach 
niepełnosprawność, opieka nad osobami 
chorymi i niesamodzielnymi oraz 
segregacja w kształceniu, a następnie na 
rynku pracy, co oznacza, że kobiety 
stanowią największą grupę nisko 
opłacanych pracowników;

Or. es

Poprawka 59
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że ubóstwo kobiet jest 
problemem wieloaspektowym, na który 
bezpośredni wpływ ma nierówny dostęp do 
własności, przerwy w karierze związane z 
wychowywaniem dzieci i opieką nad nimi, 
opieka nad osobami chorymi i 
niesamodzielnymi oraz segregacja w 
kształceniu, a następnie na rynku pracy, co 
oznacza, że kobiety stanowią największą 
grupę nisko opłacanych pracowników;

6. podkreśla, że ubóstwo kobiet jest 
problemem wieloaspektowym, na który 
bezpośredni wpływ ma nierówny dostęp do 
własności, miejsc pracy gwarantujących 
prawa pracownicze, przerwy w karierze 
związane z wychowywaniem dzieci i 
opieką nad nimi, opieka nad osobami 
chorymi i niesamodzielnymi oraz 
segregacja w kształceniu, a następnie na 
rynku pracy, co oznacza, że kobiety 
stanowią największą grupę nisko 
opłacanych pracowników;

Or. pt
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Poprawka 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że ubóstwo kobiet jest 
problemem wieloaspektowym, na który 
bezpośredni wpływ ma nierówny dostęp do 
własności, przerwy w karierze związane z 
wychowywaniem dzieci i opieką nad nimi, 
opieka nad osobami chorymi i 
niesamodzielnymi oraz segregacja w 
kształceniu, a następnie na rynku pracy, co 
oznacza, że kobiety stanowią największą 
grupę nisko opłacanych pracowników;

6. podkreśla, że ubóstwo kobiet jest 
problemem wieloaspektowym, na który 
bezpośredni wpływ ma nierówny dostęp do 
własności, konieczne przerwy w karierze 
związane z wychowywaniem dzieci i 
opieką nad nimi, ale również opieka nad 
osobami chorymi i niesamodzielnymi oraz 
segregacja w kształceniu, a następnie na 
rynku pracy, co oznacza, że kobiety 
stanowią największą grupę nisko 
opłacanych pracowników;

Or. fr

Poprawka 61
Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że ubóstwo kobiet jest 
problemem wieloaspektowym, na który 
bezpośredni wpływ ma nierówny dostęp 
do własności, przerwy w karierze związane 
z wychowywaniem dzieci i opieką nad 
nimi, opieka nad osobami chorymi i 
niesamodzielnymi oraz segregacja w 
kształceniu, a następnie na rynku pracy, 
co oznacza, że kobiety stanowią 
największą grupę nisko opłacanych 
pracowników;

6. podkreśla, że ubóstwo kobiet jest 
problemem wieloaspektowym, na który 
bezpośredni wpływ mają przerwy w 
karierze związane z wychowywaniem 
dzieci i opieką nad nimi, opieka nad 
osobami chorymi i niesamodzielnymi, luka 
płacowa między kobietami a mężczyznami, 
dłuższe średnie trwanie życia kobiet i 
zajmowanie przez nie gorzej płatnych 
stanowisk, co oznacza, że kobiety stanowią 
największą grupę nisko opłacanych 
pracowników;

Or. en
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Poprawka 62
Sandra Pereira

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. apeluje do państw członkowskich o 
stworzenie warunków dla eliminacji i 
odwrócenia strukturalnych przyczyn 
ubóstwa i wykluczenia społecznego; o 
promowanie dostępu do różnego rodzaju 
zabezpieczeń społecznych dla m.in. takich 
grup społecznych jak dzieci, młodzież, 
dorośli, osoby starsze, niepełnosprawne, 
przez dążenie do zapewnienia reakcji 
publicznych tam, gdzie ich brakuje; o 
zapewnienie lepszych warunków pod 
względem mieszkalnictwa i mobilności 
oraz o interwencję w różnych dziedzinach 
warunkujących włączenie społeczne, 
takich jak środowisko rodzinne, 
przestrzenie miejskie, edukacja i promocja 
zdrowia, czas i przestrzeń na rekreację 
oraz dostęp do kultury, sportu, informacji 
i wiedzy;

Or. pt

Poprawka 63
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się do Komisji o wyraźne i 
trwałe uznanie podstawowej roli, jaką 
instytucja rodziny odgrywa we wszystkich 
państwach członkowskich jako główny 
czynnik wspierający i gwarantujący 
realizację strategii regulacyjnych 
podyktowanych skutkami izolacji w 
trakcie poważnego kryzysu zdrowotnego 
związanego z koronawirusem i jako 
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instytucja, na którą ta sytuacja wywiera 
wpływ w pierwszej kolejności; wskazuje 
na konieczność wspierania i 
uwzględniania rodziny w procesie 
opracowania kierunków polityki po 
zakończeniu kryzysu;

Or. es

Poprawka 64
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. apeluje do Komisji o 
podejmowanie dalszych inicjatyw 
mających na celu ułatwianie tworzenia 
miejsc pracy dla kobiet, zwłaszcza dla 
kobiet dotkniętych wieloma formami 
dyskryminacji, w celu nie tylko 
ograniczenia ubóstwa, lecz także 
promowania wysokiej jakości 
zatrudnienia i niezależności finansowej 
kobiet, przy jednoczesnym uniknięciu 
dalszego uelastyczniania i niepewności 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 65
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie mężczyznom 
i kobietom równego uczestnictwa w rynku 
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pracy i równych możliwości na nim oraz o 
wprowadzanie inicjatyw promujących 
dostęp kobiet do finansowania, 
przedsiębiorczość kobiet, reprezentację 
kobiet w zorientowanych na przyszłość 
sektorach, takich jak nauki przyrodnicze, 
technologia, inżynieria i matematyka, a 
także niezależność finansową kobiet;

Or. en

Poprawka 66
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Robert 
Biedroń, Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wyraża obawę, że pandemia 
COVID-19 i następujące po niej 
załamanie gospodarki w stopniu 
nieproporcjonalnym dotkną znajdujące 
się w niekorzystnej sytuacji grupy kobiet, 
w tym m.in. samotne matki, migrantki, 
kobiety o niskich dochodach, objęte 
niepewnymi formami zatrudnienia i 
zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu 
pracy, stawiając je w sytuacji zagrożenia 
ubóstwem, bezrobociem, wykluczeniem 
społecznym czy bezdomnością;

Or. en

Poprawka 67
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że często to kobiety 
działają na pierwszej linii walki z 
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kryzysem COVID-19, co będzie prowadzić 
do uznania i docenienia kluczowej roli 
kobiet we wszystkich segmentach naszych 
społeczeństw;

Or. fr

Poprawka 68
Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca uwagę na regularny dialog 
między kobietami zagrożonymi ubóstwem 
a decydentami odbywający się na forach 
na szczeblu krajowym, regionalnym i 
europejskim w celu monitorowania 
skuteczności obecnych polityk/usług i 
sugerowania rozwiązań;

Or. en

Poprawka 69
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. apeluje do państw członkowskich o 
zwalczanie segregacji płciowej na rynku 
pracy przez inwestowanie w formalną, 
nieformalną i pozaformalną edukację i 
uczenie się przez całe życie oraz szkolenie 
zawodowe dla kobiet i grup 
dyskryminowanych w celu zapewnienia, 
aby miały dostęp do wysokiej jakości 
zatrudnienia i możliwości w celu zmiany i 
podnoszenia kwalifikacji na potrzeby 
przyszłych zmian na rynku pracy; apeluje 
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w szczególności o szersze promowanie 
nauk przyrodniczych, technologii, 
inżynierii i matematyki, edukacji cyfrowej, 
sztucznej inteligencji i wiedzy finansowej 
w celu zwalczania istniejących 
stereotypów edukacyjnych oraz 
zapewnienia, aby więcej kobiet trafiało do 
tych sektorów i wnosiło wkład w ich 
rozwój;

Or. en

Poprawka 70
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Monika Beňová, Robert Biedroń, Rovana Plumb, 
Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. odnotowuje, że 70 % globalnej siły 
roboczej w sektorach opieki zdrowotnej i 
socjalnej, takiej jak lekarze, pielęgniarki i 
opiekuni to kobiety; apeluje do Komisji i 
państw członkowskich o ukierunkowanie 
inwestycji publicznych w sposób 
zaspokajający potrzeby kobiet 
świadczących usługi zdrowotne, np. 
dotyczące wyposażenia ochronnego, w tym 
produktów sanitarnych, oraz o istotną 
poprawę wynagrodzeń i warunków pracy 
w sektorach silnie zdominowanych przez 
kobiety;

Or. en

Poprawka 71
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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6b. zwraca się do Komisji o 
promowanie koniecznych środków w 
ramach opracowywania sprawozdań lub 
pracy komisji roboczych, zwracających 
uwagę na ochronę instytucji rodziny przez 
społeczeństwo i państwa członkowskie w 
celu zagwarantowania jej pełnego 
rozwoju;

Or. es

Poprawka 72
Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że konieczne jest 
zapewnienie odpowiedniego finansowania 
dla organizacji pozarządowych oraz 
zwraca uwagę, że potrzebują one dostępu 
do funduszy unijnych w celu zapewniania 
innowacyjnych i skutecznych usług 
służących walce z ubóstwem;

Or. en

Poprawka 73
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Robert 
Biedroń, Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. zauważa, ze właściciele sklepów, 
ich pracownicy i personel sprzątający to w 
zdecydowanej większości kobiety, często 
otrzymujące jedynie minimalne 
wynagrodzenie, a pandemia COVID-19 
stwarza dla nich jeszcze większe 
zagrożenie ubóstwem; podkreśla, że pilnie 
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potrzebne są rozszerzenie uprawnień do 
płatnego urlopu, telepracy i skróconego 
czasu pracy oraz poprawiona ochrona 
socjalna dla kobiet objętych niepewnym 
formami zatrudnienia lub takich, które 
straciły już pracę, a także ustanowienie 
społeczno-gospodarczych siatek 
bezpieczeństwa dla kobiet objętych 
niepewnymi formami zatrudnienia lub 
zatrudnionych na umowach 
prekaryjnych;

Or. en

Poprawka 74
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. zwraca się do Komisji, aby 
traktowała rodzinę jako element 
społeczeństwa, który przynosi mu 
najwięcej korzyści pod względem 
ograniczania nierówności, a przede 
wszystkim jako zasadnicze wsparcie w 
sytuacji ubóstwa pracowników;

Or. es

Poprawka 75
Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová, Robert 
Biedroń

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. podkreśla, że potrzebne jest 
zapewnienie dostępu do bezpłatnej opieki 
nad dziećmi dla wszystkich rodzajów 
rodziców i form rodzin osób 
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zatrudnionych w usługach podstawowych 
oraz większe wsparcie dla rodzin 
wymagających szczególnej troski, w tym 
opiekujących się niepełnosprawnymi 
członkami rodziny;

Or. en

Poprawka 76
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová, Robert Biedroń

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. apeluje do Komisji o reakcję na 
szczeblu europejskim w celu rozszerzenia 
wsparcia na kierowane przez kobiety małe 
i średnie przedsiębiorstwa podczas kryzysu 
i po nim;

Or. en

Poprawka 77
Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb, Robert Biedroń, Heléne Fritzon

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. zwraca uwagę na regularny dialog 
między kobietami zagrożonymi ubóstwem 
a decydentami odbywający się na forach 
na szczeblu krajowym, regionalnym i 
europejskim w celu monitorowania 
skuteczności obecnych polityk/usług i 
sugerowania rozwiązań;

Or. en
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Poprawka 78
Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb, Robert Biedroń

Projekt opinii
Ustęp 6 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6g. podkreśla, że konieczne jest 
zapewnienie odpowiedniego finansowania 
dla organizacji pozarządowych oraz 
zwraca uwagę, że potrzebują one dostępu 
do funduszy unijnych w celu zapewniania 
innowacyjnych i skutecznych usług 
służących walce z ubóstwem;

Or. en

Poprawka 79
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedstawienia wniosków 
dotyczących zlikwidowania luki płacowej 
między kobietami a mężczyznami.

7. wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedstawienia wniosków 
dotyczących zlikwidowania luki płacowej 
między kobietami a mężczyznami, a 
konkretniej do zaprezentowania wniosku 
dotyczącego wiążących środków w 
zakresie przejrzystości wynagrodzeń przed 
2021 r., zgodnie z europejską strategią na 
rzecz równouprawnienia płci na lata 
2020–2025; apeluje do Komisji o 
przedstawienie w odpowiednim terminie 
rewizji dyrektywy 2006/54/WE w celu 
wzmocnienia przepisów dotyczących walki 
z utrzymującą się dyskryminacją kobiet na 
rynku pracy oraz dodania zakazu 
wszelkiej dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną, tożsamość płciową 
lub zmianę płci;

Or. en
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Poprawka 80
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedstawienia wniosków 
dotyczących zlikwidowania luki płacowej 
między kobietami a mężczyznami.

7. wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedstawienia wniosków 
dotyczących zlikwidowania luki płacowej 
między kobietami a mężczyznami przez 
wspieranie zasady równego 
wynagrodzenia za równą pracę dla 
mężczyzn i kobiet oraz z zadowoleniem 
przyjmuje zobowiązanie Komisji do 
działania zawarte w ogłoszonej niedawno 
europejskiej strategii na rzecz 
równouprawnienia płci, oczekuje na 
wniosek dotyczący wiążących ram w 
zakresie przejrzystości wynagrodzeń, z 
należytym uwzględnieniem skutków 
pandemii COVID-19, a także na inne 
środki dotyczące uczestnictwa kobiet w 
rynku pracy oraz promowania równości 
szans;

Or. en

Poprawka 81
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedstawienia wniosków 
dotyczących zlikwidowania luki płacowej 
między kobietami a mężczyznami.

7. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. Unia równości: 
strategia na rzecz równouprawnienia płci 
na lata 2020–2025, w szczególności 
zawarte w nim zobowiązanie m.in. do 
rewizji celów barcelońskich z myślą o 



PE650.656v01-00 48/54 AM\1204404PL.docx

PL

zapewnieniu dalszej pozytywnej 
konwergencji w zakresie wczesnej 
edukacji i opieki nad dziećmi między 
państwami członkowskimi, do 
przedstawienia gwarancji dla dzieci, 
zaprezentowania przepisów dotyczących 
przejrzystości wynagrodzeń i rozważenia 
przypisywania lat wysługi emerytalnej z 
tytułu przerwy w pracy z powodu 
obowiązków opiekuńczych, z których to 
kroków wszystkie przyczynią się do walki z 
ubóstwem uwarunkowanym płcią;

Or. en

Poprawka 82
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedstawienia wniosków 
dotyczących zlikwidowania luki płacowej 
między kobietami a mężczyznami.

7. wzywa Komisję do wsparcia 
państw członkowskich w ich działaniach 
mających na celu zniwelowanie 
nierówności w dziedzinie pracy i 
wynagrodzeń oraz promowanie dostępu 
do zatrudnienia i stabilności gospodarczej 
mężczyzn i kobiet w celu wspierania 
gospodarstw domowych i wskaźnika 
urodzeń, również w związku z obecnym 
okresem kryzysu zdrowotnego 
spowodowanego pandemią COVID-19;

Or. it

Poprawka 83
Arba Kokalari

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka
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7. wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedstawienia wniosków 
dotyczących zlikwidowania luki płacowej 
między kobietami a mężczyznami.

7. wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedstawienia wniosków 
dotyczących zlikwidowania luki płacowej 
między kobietami a mężczyznami, przy 
jednoczesnym pełnym poszanowaniu 
zasady pomocniczości, kompetencji 
państw członkowskich w odniesieniu do 
rynku pracy i autonomii partnerów 
społecznych we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. sv

Poprawka 84
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedstawienia wniosków 
dotyczących zlikwidowania luki płacowej 
między kobietami a mężczyznami.

7. wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedstawienia wniosków 
dotyczących zlikwidowania luki płacowej 
między kobietami a mężczyznami, nie 
zapominając o tym, że zasada 
pomocniczości wymaga, aby polityka 
społeczna zależała od państw 
członkowskich i ich suwerenności;

Or. fr

Poprawka 85
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedstawienia wniosków 
dotyczących zlikwidowania luki płacowej 
między kobietami a mężczyznami.

7. wzywa Komisję do 
zagwarantowania zgodności z przepisami 
dyrektywy 2006/54/WE w celu 
zapewnienia w praktyce pełnej równości 
kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym;
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Or. es

Poprawka 86
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedstawienia wniosków 
dotyczących zlikwidowania luki płacowej 
między kobietami a mężczyznami.

7. wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedstawienia wniosków 
dotyczących zlikwidowania luki płacowej 
między kobietami a mężczyznami, z 
uwzględnieniem podejścia przekrojowego 
do praw człowieka;

Or. es

Poprawka 87
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedstawienia wniosków 
dotyczących zlikwidowania luki płacowej 
między kobietami a mężczyznami.

7. wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedstawienia wniosków 
dotyczących zlikwidowania luki płacowej 
między kobietami a mężczyznami w 
przypadku takiej samej pracy i 
kompetencji;

Or. fr

Poprawka 88
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka
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7. wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedstawienia wniosków 
dotyczących zlikwidowania luki płacowej 
między kobietami a mężczyznami.

7. wzywa Komisję do jak 
najszybszego przedstawienia wniosków 
dotyczących zlikwidowania luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami;

Or. en

Poprawka 89
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. apeluje do Komisji Europejskiej o 
jak najszybsze przedstawienie europejskiej 
strategii w sprawie niepełnosprawności na 
okres po roku 2020, obejmującej wnioski 
zapewniające, aby osoby niepełnosprawne 
miały świadomość, jakie prawa im 
przysługują, w tym prawa do pracy i 
zatrudnienia, a także środki wspierające 
ich integrację na rynku pracy i 
promowanie równości szans, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na 
sytuację, w której znajdują się kobiety 
niepełnosprawne oraz na sposoby 
przeciwdziałania intersekcjonalnym 
formom dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 90
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca się do Komisji o 
promowanie środków w zakresie 
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tworzenia odpowiednich sieci 
bezpieczeństwa mających na celu 
unikanie sytuacji opuszczenia i 
wykluczenia społecznego, aby kobiety, 
które znalazły się w niekorzystnej sytuacji 
ekonomicznej, mogły zachować środki do 
życia i dochody w czasie kryzysu;

Or. es

Poprawka 91
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do skutecznego 
przeciwdziałania nierównościom, z 
którymi borykają się kobiety, i do 
eliminacji głównych przyczyn tych 
nierówności, tj. barier na rynku pracy, jak 
również w dostępie do niedrogich i 
wysokiej jakości usług, takich jak opieka 
nad dziećmi i opieka długoterminowa;

Or. en

Poprawka 92
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. stwierdza, że pandemia, przez 
którą przechodzimy, umożliwia nam 
wypróbowanie z powodzeniem nowych 
form pracy, takich jak telepraca, 
elastyczny czas pracy czy spotkania na 
odległość; okoliczności te wskazują, że 



AM\1204404PL.docx 53/54 PE650.656v01-00

PL

można znaleźć alternatywne rozwiązania 
umożliwiające lepsze pogodzenie 
obowiązków zawodowych z życiem 
rodzinnym; dzięki postępowi 
technologicznemu dysponujemy środkami 
komunikacji interaktywnej i 
możliwościami ograniczenia 
przemieszczania się, co może pozwolić na 
zamieszkanie w większej odległości od 
wielkich miast i rewitalizację obszarów 
wyludniających się, umożliwiając 
poprawę jakości życia przy obniżeniu 
kosztów; należy wykorzystać ten postęp, 
zachęcając przedsiębiorstwa do 
utrzymania w miarę możliwości tego 
rodzaju inicjatyw i oferując wsparcie 
finansowe na potrzeby inwestowania w 
unowocześnienie infrastruktury 
gwarantującej sprawiedliwy dostęp do 
zasobów technologicznych na terytorium 
UE w celu wyrównania możliwości, jakie 
mogą generować te nowe formy pod 
względem tworzenia miejsc pracy;

Or. es

Poprawka 93
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie, aby 
wdrożono przepisy UE dotyczące 
równouprawnienia płci mające 
bezpośredni wpływ na uczestnictwo kobiet 
w rynku pracy, takie jak dyrektywa w 
sprawie równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym, i aby ściśle 
monitorowano ich wdrożenie oraz postępy 
w tym zakresie;

Or. en
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Poprawka 94
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o systematyczne 
analizowanie i uwzględnianie ubóstwa 
kobiet pracujących, wszystkich jego form i 
przyczyn;

Or. en

Poprawka 95
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. apeluje do Komisji o opracowanie 
strategii UE na rzecz opiekunów, 
uwzględniającej oddziaływanie społeczne 
zmiany lub utraty zatrudnienia, w 
szczególności w przypadku osób 
wykonujących obowiązki opiekuńcze, 
których nieproporcjonalnie dużą część 
stanowią kobiety;

Or. en


