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Poprawka 1
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Umocowanie 1

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 2 i art. 3 ust. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz 
art. 6 i 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając art. 2 i art. 3 ust. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz 
art. 6, 8, 10, 83, 153 i 157 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE),

Or. en

Poprawka 2
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Umocowanie 2

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 23 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 21 i 23 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Agendę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i cele 
zrównoważonego rozwoju ONZ, w 
szczególności cel 5 wraz z jego zadaniami 
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i wskaźnikami,

Or. en

Poprawka 4
Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt rezolucji
Umocowanie 6

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wniosek Komisji z 
dnia 14 marca 2012 r. dotyczący 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie poprawy równowagi płci 
wśród dyrektorów niewykonawczych 
spółek, których akcje są notowane na 
giełdzie, i odnośnych środków (dyrektywa 
w sprawie kobiet w zarządach) 
(COM(2012)0614),

skreśla się

Or. pl

Poprawka 5
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Umocowanie 9 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie 
priorytetów UE na 64. sesję Komisji ONZ 
ds. Statusu Kobiet,

Or. en

Poprawka 6
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová
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Projekt rezolucji
Umocowanie 9 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć,

Or. en

Poprawka 7
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Umocowanie 12

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie 
pogorszenia sytuacji w zakresie praw 
kobiet i równouprawnienia w UE10,

skreśla się

_________________
10 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0111.

Or. pl

Poprawka 8
Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt rezolucji
Umocowanie 12

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie 
pogorszenia sytuacji w zakresie praw 
kobiet i równouprawnienia w UE10 ,

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie 
pogorszenia sytuacji w zakresie praw 
kobiet i równouprawnienia w UE10 ,

_________________ _________________



PE652.642v01-00 6/197 AM\1206793PL.docx

PL

10 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0111. 10 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0111. Ww. 
rezolucja PE mówi o SRHR, które 
zgodnie, Pekińską Platformą są 
regulowane i określane na poziomie 
państw członkowskich, co potwierdzają 
same traktaty UE.

Or. pl

Poprawka 9
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie 
równouprawnienia płci w sektorze 
mediów w UE,

Or. en

Poprawka 10
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu 
na płeć,

Or. en

Poprawka 11
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Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie 
priorytetów UE na 64. sesję Komisji ONZ 
ds. Statusu Kobiet,

Or. en

Poprawka 12
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Projekt rezolucji
Umocowanie 18 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie 
równouprawnienia płci w sektorze 
mediów w UE,

Or. en

Poprawka 13
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 10 
grudnia 2013 r. ws. zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw 
w tej dziedzinie1a,
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1a P7_TA(2013)0548

Or. pl

Poprawka 14
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
wykorzystywania seksualnego i prostytucji 
oraz ich wpływu na równouprawnienie 
płci,

Or. en

Poprawka 15
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
wykorzystywania seksualnego i prostytucji 
oraz ich wpływu na równouprawnienie 
płci,

Or. en

Poprawka 16
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider
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Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 
czynników zewnętrznych utrudniających 
przedsiębiorczość kobiet w Europie,

Or. en

Poprawka 17
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 8 marca 2017 r. w sprawie kobiet i 
ich roli na obszarach wiejskich,

Or. en

Poprawka 18
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 24 października 2018 r. w sprawie 
usług opieki w UE na rzecz poprawy 
sytuacji w zakresie równouprawnienia 
płci,
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Or. en

Poprawka 19
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Projekt rezolucji
Umocowanie 22 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie 
skoordynowanych działań UE na rzecz 
walki z pandemią COVID-19 i jej 
skutkami,

Or. en

Poprawka 20
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Umocowanie 23

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Europejski filar 
praw socjalnych, w szczególności jego 
zasady 2 i 9,

– uwzględniając Europejski filar 
praw socjalnych, w szczególności jego 
zasady 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12 i 15,

Or. en

Poprawka 21
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Umocowanie 23
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Europejski filar 
praw socjalnych, w szczególności jego 
zasady 2 i 9,

– uwzględniając Europejski filar 
praw socjalnych, w szczególności jego 
zasady 2, 3, 9 i 15,

Or. en

Poprawka 22
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Umocowanie 25

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając deklarację pekińską 
i pekińską platformę działania, jak 
również deklaracje przyjęte w ramach 
szczytów ONZ Pekin +5, Pekin +10, Pekin 
+15 i Pekin +20,

skreśla się

Or. pl

Poprawka 23
Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt rezolucji
Umocowanie 25

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając deklarację pekińską i 
pekińską platformę działania, jak również 
deklaracje przyjęte w ramach szczytów 
ONZ Pekin +5, Pekin +10, Pekin +15 i 
Pekin +20,

– uwzględniając deklarację pekińską i 
pekińską platformę działania,

Or. pl

Poprawka 24
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani



PE652.642v01-00 12/197 AM\1206793PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Umocowanie 25

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając deklarację pekińską i 
pekińską platformę działania, jak również 
deklaracje przyjęte w ramach szczytów 
ONZ Pekin +5, Pekin +10, Pekin +15 i 
Pekin +20,

– uwzględniając deklarację pekińską i 
pekińską platformę działania oraz wyniki 
ich konferencji przeglądowych,

Or. en

Poprawka 25
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Umocowanie 25

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając deklarację pekińską i 
pekińską platformę działania, jak również 
deklaracje przyjęte w ramach szczytów 
ONZ Pekin +5, Pekin +10, Pekin +15 i 
Pekin +20,

– uwzględniając deklarację pekińską i 
pekińską platformę działania oraz wyniki 
ich konferencji przeglądowych,

Or. en

Poprawka 26
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Umocowanie 25 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Międzynarodową 
Konferencję na temat Ludności i 
Rozwoju, jej program działania oraz 
wyniki jej konferencji przeglądowych,

Or. en
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Poprawka 27
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Umocowanie 25 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Agendę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 
Organizacji Narodów Zjednoczonych i 
powiązane cele zrównoważonego rozwoju,

Or. en

Poprawka 28
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Umocowanie 25 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając porozumienie 
paryskie w ramach UNFCCC z 2016 r. 
oraz wzmocniony program prac w sprawie 
płci z Limy i jego plan działania w sprawie 
równości płci z grudnia 2019 r.,

Or. en

Poprawka 29
Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt rezolucji
Umocowanie 27

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z 
dnia 5 marca 2020 r. zatytułowany „Unia 
równości: strategia na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–2025” 

– uwzględniając komunikat Komisji z 
dnia 5 marca 2020 r. zatytułowany „Unia 
równości: strategia na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–2025” 
(COM(2020)0152), które należy 
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(COM(2020)0152), interpretować z należytym 
uwzględnieniem kompetencji krajowych i 
szczególnych okoliczności w każdym 
państwie członkowskim,

Or. pl

Poprawka 30
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Umocowanie 29 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego z 7 maja 2020 r. „Wyzwania 
demograficzne w UE w świetle 
nierówności gospodarczych i 
rozwojowych”,

Or. pl

Poprawka 31
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Projekt rezolucji
Umocowanie 29 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Europejską kartę 
równości kobiet i mężczyzn w życiu 
lokalnym,

Or. en

Poprawka 32
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 



AM\1206793PL.docx 15/197 PE652.642v01-00

PL

Picierno

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że prawo do 
równego traktowania jest prawem 
podstawowym uznanym w traktatach i w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej;

A. mając na uwadze, że prawo do 
równego traktowania jest prawem 
podstawowym uznanym w traktatach i w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz ma zasadnicze 
znaczenie dla jej dalszego rozwoju;

Or. en

Poprawka 33
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że luka płacowa 
odzwierciedla większy wyzysk i 
dyskryminację kobiet na rynku pracy oraz 
że to zróżnicowanie między kobietami a 
mężczyznami jest celowo propagowane, 
aby ułatwić wprowadzanie strategii 
politycznych narzucających niskie płace i 
deregulujących pracę oraz wzmacniać te 
strategie; mając na uwadze, że przyczyny 
dyskryminacji płacowej między 
mężczyznami i kobietami wynikają z 
deregulacji i dewaluacji pracy, ale także z 
braku środków zapewniających 
odpowiednią równowagę między życiem 
zawodowym, rodzinnym i prywatnym 
kobiet, w wyniku coraz bardziej 
niepewnych warunków zatrudnienia, 
które prowadzą do krótszych okresów 
pracy w ciągu życia oraz narzucają 
kobietom niepewne formy zatrudnienia 
takie jak praca w niepełnym wymiarze 
czasu lub na czas określony i niższe płace;
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Or. pt

Poprawka 34
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w art. 16 ust. 
1 i ust. 3 Powszechnej deklaracji praw 
człowieka potwierdza się, że mężczyźni i 
kobiety mają równe prawa w odniesieniu 
do zawierania małżeństwa, podczas jego 
trwania i po jego ustaniu oraz rolę rodziny 
jako podstawowej komórki społeczeństwa, 
mającej prawo do ochrony ze strony 
społeczeństwa i państwa;

Or. es

Poprawka 35
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że rozwój 
polityki równości powinien opierać się na 
dostępie kobiet i mężczyzn do równych 
szans, a jednocześnie wspierać kobiety w 
godzeniu ich pracy z życiem rodzinnym;

Or. pl

Poprawka 36
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider
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Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w unijnym 
wskaźniku równouprawnienia płci z 2019 
r. państwa członkowskie uzyskały średnio 
67,4 pkt na 100, co oznacza, że w 
porównaniu z 2005 r. wynik ten poprawił 
się zaledwie o 5,4 pkt;

Or. en

Poprawka 37
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że działania na 
rzecz równości kobiet i mężczyzn muszą 
uwzględniać różnice między kobietami a 
mężczyznami, a sama równość polega na 
dostępie do równych szans;

Or. pl

Poprawka 38
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że struktury i 
stereotypy na całym świecie utrwalają 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, 
oraz mając na uwadze, że przezwyciężenie 
tych struktur i stereotypów pogłębi 

B. mając na uwadze, że struktury i 
stereotypy na całym świecie utrwalają 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, 
oraz mając na uwadze, że przezwyciężenie 
tych struktur i stereotypów pogłębi 
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równość płci; mając na uwadze, że silny 
ruch na rzecz praw kobiet jest potrzebny, 
by stać na straży wartości 
demokratycznych, praw podstawowych, w 
szczególności praw kobiet, oraz mając na 
uwadze, że zagrożenia dla praw kobiet 
stanowią również zagrożenia dla 
demokracji;

równość płci; mając na uwadze, że kobiety 
doświadczają krzyżowych nierówności i 
dyskryminacji, w tym powiązanych z rasą, 
pochodzeniem etnicznym lub społecznym, 
orientacją seksualną, tożsamością i 
ekspresją płciową, religią lub 
przekonaniami oraz statusem rezydenta; 
mając na uwadze, że pogłębianie 
równouprawnienia płci oraz inwestowanie 
w kobiety i dziewczęta nie tylko przynosi 
korzyści całemu społeczeństwu, ale jest 
również celem samym w sobie; mając na 
uwadze, że silny ruch na rzecz praw kobiet 
jest potrzebny, by stać na straży wartości 
demokratycznych, praw podstawowych, w 
szczególności praw kobiet, oraz mając na 
uwadze, że zagrożenia dla praw kobiet 
stanowią również zagrożenia dla 
demokracji;

Or. en

Poprawka 39
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że struktury i 
stereotypy na całym świecie utrwalają 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, 
oraz mając na uwadze, że przezwyciężenie 
tych struktur i stereotypów pogłębi 
równość płci; mając na uwadze, że silny 
ruch na rzecz praw kobiet jest potrzebny, 
by stać na straży wartości 
demokratycznych, praw podstawowych, w 
szczególności praw kobiet, oraz mając na 
uwadze, że zagrożenia dla praw kobiet 
stanowią również zagrożenia dla 
demokracji;

B. mając na uwadze, że struktury i 
stereotypy opierające się na równości płci, 
wolności i wspólnym dobru sprzyjają 
prawu kobiet do obrony praw 
podstawowych i wartości 
demokratycznych;

Or. es
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Poprawka 40
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że struktury i 
stereotypy na całym świecie utrwalają 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, 
oraz mając na uwadze, że przezwyciężenie 
tych struktur i stereotypów pogłębi 
równość płci; mając na uwadze, że silny 
ruch na rzecz praw kobiet jest potrzebny, 
by stać na straży wartości 
demokratycznych, praw podstawowych, w 
szczególności praw kobiet, oraz mając na 
uwadze, że zagrożenia dla praw kobiet 
stanowią również zagrożenia dla 
demokracji;

B. mając na uwadze, że silny ruch na 
rzecz praw kobiet jest potrzebny, by stać 
na straży wartości demokratycznych, praw 
podstawowych, w szczególności praw 
kobiet, oraz mając na uwadze, że 
zagrożenia dla praw kobiet stanowią 
również zagrożenia dla demokracji;

Or. it

Poprawka 41
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że struktury i 
stereotypy na całym świecie utrwalają 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, 
oraz mając na uwadze, że przezwyciężenie 
tych struktur i stereotypów pogłębi 
równość płci; mając na uwadze, że silny 
ruch na rzecz praw kobiet jest potrzebny, 
by stać na straży wartości 
demokratycznych, praw podstawowych, w 
szczególności praw kobiet, oraz mając na 
uwadze, że zagrożenia dla praw kobiet 
stanowią również zagrożenia dla 
demokracji;

B. mając na uwadze, że szkodliwe 
stereotypy utrwalają różnice w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn; mając na uwadze, że 
społeczeństwo demokratyczne powinno 
stać na straży praw człowieka, w tym praw 
kobiet, i umożliwiać realizację dążeń 
zawodowych i rodzinnych zarówno przez 
kobiety, jak i przez mężczyzn;

Or. pl
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Poprawka 42
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że struktury i 
stereotypy na całym świecie utrwalają 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, 
oraz mając na uwadze, że przezwyciężenie 
tych struktur i stereotypów pogłębi 
równość płci; mając na uwadze, że silny 
ruch na rzecz praw kobiet jest potrzebny, 
by stać na straży wartości 
demokratycznych, praw podstawowych, w 
szczególności praw kobiet, oraz mając na 
uwadze, że zagrożenia dla praw kobiet 
stanowią również zagrożenia dla 
demokracji;

B. mając na uwadze, że struktury i 
stereotypy na całym świecie oraz coraz 
powszechniejsze stosowanie prawa 
islamskiego w wielu krajach i warstwach 
społeczeństwa utrwalają różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn, oraz mając 
na uwadze, że przezwyciężenie tych 
struktur i stereotypów pogłębi równość 
płci; mając na uwadze, że silny ruch na 
rzecz praw kobiet jest potrzebny, by stać 
na straży wartości demokratycznych, praw 
podstawowych, w szczególności praw 
kobiet, oraz mając na uwadze, że 
zagrożenia dla praw kobiet stanowią 
również zagrożenia dla demokracji;

Or. fr

Poprawka 43
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że struktury i 
stereotypy na całym świecie utrwalają 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, 
oraz mając na uwadze, że przezwyciężenie 
tych struktur i stereotypów pogłębi 
równość płci; mając na uwadze, że silny 
ruch na rzecz praw kobiet jest potrzebny, 
by stać na straży wartości 
demokratycznych, praw podstawowych, w 

B. mając na uwadze, że struktury i 
stereotypy na całym świecie utrwalają 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, 
oraz mając na uwadze, że przezwyciężenie 
tych struktur i stereotypów pogłębi 
równość płci; mając na uwadze, że ważne 
jest zbadanie występowania i przyczyn 
zjawiska odchodzenia kobiet z sektorów 
technologii, badań i nauki; mając na 
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szczególności praw kobiet, oraz mając na 
uwadze, że zagrożenia dla praw kobiet 
stanowią również zagrożenia dla 
demokracji;

uwadze, że silny ruch na rzecz praw kobiet 
jest potrzebny, by stać na straży wartości 
demokratycznych, praw podstawowych, w 
szczególności praw kobiet, oraz mając na 
uwadze, że zagrożenia dla praw kobiet 
stanowią również zagrożenia dla 
demokracji;

Or. en

Poprawka 44
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że struktury i 
stereotypy na całym świecie utrwalają 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, 
oraz mając na uwadze, że przezwyciężenie 
tych struktur i stereotypów pogłębi 
równość płci; mając na uwadze, że silny 
ruch na rzecz praw kobiet jest potrzebny, 
by stać na straży wartości 
demokratycznych, praw podstawowych, w 
szczególności praw kobiet, oraz mając na 
uwadze, że zagrożenia dla praw kobiet 
stanowią również zagrożenia dla 
demokracji;

B. mając na uwadze, że szkodliwe 
struktury i stereotypy dotyczące płci na 
całym świecie utrwalają różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn, oraz mając 
na uwadze, że wyeliminowanie tych 
struktur i stereotypów pogłębi równość 
płci; mając na uwadze, że silny ruch na 
rzecz praw kobiet jest potrzebny, by stać 
na straży wartości demokratycznych, praw 
podstawowych, w szczególności praw 
kobiet, oraz mając na uwadze, że 
zagrożenia dla praw kobiet stanowią 
również zagrożenia dla demokracji;

Or. en

Poprawka 45
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że kobiety 
doświadczają krzyżowych nierówności i 
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dyskryminacji, w tym powiązanych z rasą, 
pochodzeniem etnicznym lub społecznym, 
orientacją seksualną, tożsamością i 
ekspresją płciową, religią lub 
przekonaniami, statusem rezydenta i 
niepełnosprawnością oraz że należy 
podjąć wysiłki w celu uwzględnienia 
wszelkich form dyskryminacji w celu 
osiągnięcia równouprawnienia płci dla 
wszystkich kobiet; mając na uwadze, że w 
unijnych strategiach politycznych nie 
przyjęto dotychczas podejścia 
intersekcjonalnego oraz skupiano się 
jedynie na indywidualnym wymiarze 
dyskryminacji, co skutkuje 
bagatelizowaniem jej wymiaru 
instytucjonalnego, strukturalnego i 
historycznego; mając na uwadze, że 
analiza intersekcjonalna nie tylko 
umożliwia zrozumienie barier 
strukturalnych, ale oferuje także dowody 
na potrzeby ustanawiania wskaźników 
referencyjnych i określania rozwiązań 
prowadzących do strategicznej i 
skutecznej polityki zwalczania 
dyskryminacji systemowej, wykluczenia i 
nierówności społecznych;

Or. en

Poprawka 46
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w ujęciu 
długoterminowym neoliberalne strategie 
polityczne UE przyczyniają się do 
nierówności między mężczyznami a 
kobietami, przy czym wzrost bezrobocia, 
deregulacja rynku pracy, coraz bardziej 
niepewne zatrudnienie i niskie płace 
dotykają w szczególności kobiet, a cięcia w 
usługach publicznych, zwłaszcza w 
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obszarze zdrowia i kształcenia, pogłębiają 
dyskryminację z wielu przyczyn 
jednocześnie i nierówności doświadczane 
przez kobiety;

Or. pt

Poprawka 47
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że 
dyskryminacja ze względu na płeć jest 
często powiązana z dyskryminacją ze 
względu na kwestie tożsamości, takie jak 
rasa lub pochodzenie etniczne, religia lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek, 
orientacja seksualna, klasa lub status 
imigracyjny, co prowadzi do 
dyskryminacji z dwóch lub wielu przyczyn 
jednocześnie; mając na uwadze, że 
horyzontalna perspektywa 
intersekcjonalna ma zasadnicze znaczenie 
w każdej polityce równości płci, aby 
identyfikować i uwzględniać te 
różnorodne zagrożenia dyskryminacją;

Or. en

Poprawka 48
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że UE przyjęła 
ważne przepisy i zapewniła kluczowe 
bodźce do osiągnięcia równości płci; 

skreśla się
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mając jednak na uwadze, że w ostatnich 
latach wysiłki te uległy spowolnieniu, a 
jednocześnie rozkwitły ruchy 
sprzeciwiające się polityce równości płci i 
prawom kobiet; mając na uwadze, że 
ruchy te próbują wywierać wpływ na 
politykę krajową i europejską;

Or. fr

Poprawka 49
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że UE przyjęła 
ważne przepisy i zapewniła kluczowe 
bodźce do osiągnięcia równości płci; mając 
jednak na uwadze, że w ostatnich latach 
wysiłki te uległy spowolnieniu, a 
jednocześnie rozkwitły ruchy 
sprzeciwiające się polityce równości płci i 
prawom kobiet; mając na uwadze, że ruchy 
te próbują wywierać wpływ na politykę 
krajową i europejską;

C. mając na uwadze, że UE przyjęła 
ważne przepisy i zapewniła kluczowe 
bodźce do osiągnięcia równości płci; mając 
jednak na uwadze, że w ostatnich latach 
wysiłki te uległy spowolnieniu, a 
jednocześnie rozkwitły ruchy 
sprzeciwiające się polityce równości płci i 
prawom kobiet, dążące do ponownego 
ustanowienia tradycyjnych ról związanych 
z płcią jako normy, kwestionujące status 
quo i blokujące dalsze postępy; mając na 
uwadze, że ruchy te, sprzeciwiające się 
polityce równości płci, różnorodności 
rodzin, małżeństwom osób tej samej płci, 
prawom i zdrowiu reprodukcyjnemu i 
seksualnemu oraz uwzględnianiu aspektu 
płci, próbują wywierać wpływ na 
kształtowanie polityki krajowej i 
europejskiej, a także mając na uwadze, że 
zagrożenia dla praw kobiet zawsze 
oznaczają także zagrożenia dla 
demokracji oraz postępu społecznego i 
gospodarczego;

Or. en
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Poprawka 50
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że UE przyjęła 
ważne przepisy i zapewniła kluczowe 
bodźce do osiągnięcia równości płci; 
mając jednak na uwadze, że w ostatnich 
latach wysiłki te uległy spowolnieniu, a 
jednocześnie rozkwitły ruchy 
sprzeciwiające się polityce równości płci i 
prawom kobiet; mając na uwadze, że 
ruchy te próbują wywierać wpływ na 
politykę krajową i europejską;

C. mając na uwadze, że strategie 
polityczne UE pogłębiły nierówności 
między mężczyznami a kobietami, a 
jednocześnie rozkwitły ruchy 
sprzeciwiające się polityce równości płci i 
prawom kobiet;

Or. pt

Poprawka 51
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że UE przyjęła 
ważne przepisy i zapewniła kluczowe 
bodźce do osiągnięcia równości płci; mając 
jednak na uwadze, że w ostatnich latach 
wysiłki te uległy spowolnieniu, a 
jednocześnie rozkwitły ruchy 
sprzeciwiające się polityce równości płci i 
prawom kobiet; mając na uwadze, że ruchy 
te próbują wywierać wpływ na politykę 
krajową i europejską;

C. mając na uwadze, że UE przyjęła 
ważne przepisy i zapewniła zasadnicze 
postępy na rzecz osiągnięcia równości płci; 
mając jednak na uwadze, że w ostatnich 
latach wysiłki te uległy spowolnieniu, a 
jednocześnie rozkwitły ruchy 
sprzeciwiające się polityce równości płci i 
prawom kobiet; mając na uwadze, że ruchy 
te próbują wywierać wpływ na politykę 
krajową i europejską, aby blokować stałe 
postępy w dziedzinie równości płci oraz 
niepokojąco ograniczać już ustanowione 
prawa podstawowe;

Or. en
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Poprawka 52
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że UE przyjęła 
ważne przepisy i zapewniła kluczowe 
bodźce do osiągnięcia równości płci; mając 
jednak na uwadze, że w ostatnich latach 
wysiłki te uległy spowolnieniu, a 
jednocześnie rozkwitły ruchy 
sprzeciwiające się polityce równości płci i 
prawom kobiet; mając na uwadze, że 
ruchy te próbują wywierać wpływ na 
politykę krajową i europejską;

C. mając na uwadze, że UE przyjęła 
ważne przepisy i zapewniła kluczowe 
bodźce do osiągnięcia równości kobiet i 
mężczyzn; mając jednak na uwadze rozkwit 
ruchów promujących wiktymizację kobiet 
oraz takich, które odeszły od swoich 
szlachetnych celów lub powstały 
specjalnie po to, by stać się częścią 
mechanizmu niektórych partii 
politycznych służącego wyłącznie do 
zdobywania głosów wyborców i dotacji, 
dzieląc społeczeństwo i zagrażając 
równowadze między kobietami i 
mężczyznami;

Or. es

Poprawka 53
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że UE przyjęła 
ważne przepisy i zapewniła kluczowe 
bodźce do osiągnięcia równości płci; mając 
jednak na uwadze, że w ostatnich latach 
wysiłki te uległy spowolnieniu, a 
jednocześnie rozkwitły ruchy 
sprzeciwiające się polityce równości płci i 
prawom kobiet; mając na uwadze, że 
ruchy te próbują wywierać wpływ na 
politykę krajową i europejską;

C. mając na uwadze, że UE przyjęła 
ważne przepisy i zapewniła kluczowe 
bodźce do osiągnięcia równości płci; mając 
na uwadze, że w ostatnich latach rozkwitły 
ruchy na rzecz polityki równości płci i 
praw kobiet;mając jednak na uwadze, że 
pomimo tych przepisów wciąż występuje 
wiele zjawisk szkodliwych i naruszających 
prawa kobiet, tj. przemoc, przymusowe 
małżeństwa, morderstwa honorowe, 
okaleczanie narządów płciowych, itp.;

Or. pl
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Poprawka 54
Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że UE przyjęła 
ważne przepisy i zapewniła kluczowe 
bodźce do osiągnięcia równości płci; mając 
jednak na uwadze, że w ostatnich latach 
wysiłki te uległy spowolnieniu, a 
jednocześnie rozkwitły ruchy 
sprzeciwiające się polityce równości płci i 
prawom kobiet; mając na uwadze, że ruchy 
te próbują wywierać wpływ na politykę 
krajową i europejską;

C. mając na uwadze, że UE przyjęła 
ważne przepisy i zapewniła kluczowe 
bodźce do osiągnięcia równości płci; mając 
jednak na uwadze, że w ostatnich latach 
wysiłki te uległy spowolnieniu, a 
jednocześnie rozkwitły ruchy mające 
różne spojrzenie na pojęcie równości płci; 
mając na uwadze, że ruchy te próbują 
wywierać wpływ na politykę krajową i 
europejską;

Or. pl

Poprawka 55
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że państwa 
europejskie – ze względu na ich duchowe i 
cywilizacyjne dziedzictwo – muszą bronić 
równości płci, zachowując przy tym 
własną odmienność i oryginalność, 
ponieważ stanowi to zasadniczą podstawę 
rozwoju jednostek; mając na uwadze, że w 
związku z tym należy odrzucić i zwalczać 
wszystkie tak zwane teorie płci, jak 
również wszelkie próby nadawania 
jednostkom nieokreślonej płciowości;

Or. fr
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Poprawka 56
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że jedna na trzy 
kobiety w UE w wieku 15 lat lub starszych 
doświadczyła pewnej formy przemocy 
fizycznej lub seksualnej1a, jedna na dwie 
doświadczyła molestowania seksualnego, 
zaś jedna na dziesięć spotkała się z 
nękaniem w internecie;
_________________
1a Badanie FRA z 2014 r., najbardziej 
kompleksowe na szczeblu UE w tym 
obszarze, na podstawie 28 państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 57
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przemoc 
wobec kobiet we wszelkich jej formach 
stanowi naruszenie praw człowieka i 
jedną z największych przeszkód na drodze 
do osiągnięcia równości płci; mając na 
uwadze, że życie wolne od przemocy jest 
nieodzownym warunkiem równości; mając 
na uwadze, że kampanie dezinformacyjne 
dotyczące równości płci koncentrują się 
również na kwestii przemocy wobec 
kobiet, jak miało to miejsce w związku z 
konwencją stambulską;

D. mając na uwadze, że prostytucja 
stanowi poważną formę przemocy i 
wyzysku dotykającą przede wszystkim 
kobiet i dzieci; mając na uwadze, że 
przyczyny prostytucji są ściśle powiązane z 
kontekstem społeczno-gospodarczym, w 
szczególności bezrobociem, potrzebami 
finansowymi i ubóstwem; mając na 
uwadze, że państwa członkowskie muszą 
zwiększyć finansowanie wsparcia 
społecznego oraz dostęp do usług 
publicznych dla ofiar handlu ludźmi lub 
seksualnego wykorzystywania, wraz ze 
wsparciem psychologicznym i socjalnym 
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zapewnianym przez specjalistów, a także 
wprowadzić politykę społeczną i 
gospodarczą pomagającą podatnym na 
zagrożenia kobietom i dziewczętom w 
wyjściu z prostytucji, w tym dzięki 
zapewnianiu miejsc pracy, które 
faktycznie prowadzą do ich włączenia 
społecznego;

Or. pt

Poprawka 58
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przemoc 
wobec kobiet we wszelkich jej formach 
stanowi naruszenie praw człowieka i jedną 
z największych przeszkód na drodze do 
osiągnięcia równości płci; mając na 
uwadze, że życie wolne od przemocy jest 
nieodzownym warunkiem równości; mając 
na uwadze, że kampanie dezinformacyjne 
dotyczące równości płci koncentrują się 
również na kwestii przemocy wobec 
kobiet, jak miało to miejsce w związku z 
konwencją stambulską;

D. mając na uwadze, że przemoc 
wobec kobiet we wszelkich jej formach 
stanowi naruszenie praw człowieka i jedną 
z największych przeszkód na drodze do 
osiągnięcia równości płci; mając na 
uwadze, że życie wolne od przemocy jest 
nieodzownym warunkiem równości; mając 
na uwadze, że przemoc ze względu na płeć 
w obszarze zdrowia, jak na przykład 
przemoc w położnictwie i ginekologii, 
stanowi formę przemocy, która wyszła na 
jaw dopiero w ostatnich latach, oraz 
mając na uwadze, że przemoc wobec 
starszych kobiet nadal w dużej mierze 
pozostaje niezauważona; mając na 
uwadze, że kampanie dezinformacyjne 
dotyczące równości płci koncentrują się 
również na kwestii przemocy wobec 
kobiet, jak miało to miejsce w związku z 
konwencją stambulską, prowadząc do 
sprzeciwu opinii publicznej i szkodliwych 
decyzji politycznych w niektórych 
państwach członkowskich;

Or. en
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Poprawka 59
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przemoc 
wobec kobiet we wszelkich jej formach 
stanowi naruszenie praw człowieka i jedną 
z największych przeszkód na drodze do 
osiągnięcia równości płci; mając na 
uwadze, że życie wolne od przemocy jest 
nieodzownym warunkiem równości; mając 
na uwadze, że kampanie dezinformacyjne 
dotyczące równości płci koncentrują się 
również na kwestii przemocy wobec 
kobiet, jak miało to miejsce w związku z 
konwencją stambulską;

D. mając na uwadze, że przemoc we 
wszelkich jej formach stanowi naruszenie 
praw człowieka i jedną z największych 
przeszkód na drodze do osiągnięcia 
równości kobiet i mężczyzn; mając na 
uwadze, że życie wolne od przemocy jest 
nieodzownym warunkiem równości;

Or. pl

Poprawka 60
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przemoc 
wobec kobiet we wszelkich jej formach 
stanowi naruszenie praw człowieka i jedną 
z największych przeszkód na drodze do 
osiągnięcia równości płci; mając na 
uwadze, że życie wolne od przemocy jest 
nieodzownym warunkiem równości; 
mając na uwadze, że kampanie 
dezinformacyjne dotyczące równości płci 
koncentrują się również na kwestii 
przemocy wobec kobiet, jak miało to 
miejsce w związku z konwencją 
stambulską;

D. mając na uwadze, że przemoc 
wobec kobiet, oraz, jako taka, wobec 
dowolnej osoby, we wszelkich jej formach 
stanowi naruszenie praw człowieka i 
największą przeszkodę dla 
zagwarantowania życiowej równowagi, 
godności, równości i wolności ludzi;
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Or. es

Poprawka 61
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przemoc 
wobec kobiet we wszelkich jej formach 
stanowi naruszenie praw człowieka i jedną 
z największych przeszkód na drodze do 
osiągnięcia równości płci; mając na 
uwadze, że życie wolne od przemocy jest 
nieodzownym warunkiem równości; mając 
na uwadze, że kampanie dezinformacyjne 
dotyczące równości płci koncentrują się 
również na kwestii przemocy wobec 
kobiet, jak miało to miejsce w związku z 
konwencją stambulską;

D. mając na uwadze, że przemoc 
wobec kobiet we wszelkich jej formach 
(fizyczna, seksualna, psychologiczna lub 
cyberprzemoc) stanowi naruszenie praw 
człowieka i jedną z największych 
przeszkód na drodze do osiągnięcia 
równości płci; mając na uwadze, że życie 
wolne od przemocy jest nieodzownym 
warunkiem równości; mając na uwadze, że 
kampanie dezinformacyjne dotyczące 
równości płci koncentrują się również na 
kwestii przemocy wobec kobiet, jak miało 
to miejsce w związku z konwencją 
stambulską;

Or. en

Poprawka 62
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przemoc 
wobec kobiet we wszelkich jej formach 
stanowi naruszenie praw człowieka i jedną 
z największych przeszkód na drodze do 
osiągnięcia równości płci; mając na 
uwadze, że życie wolne od przemocy jest 
nieodzownym warunkiem równości; mając 

D. mając na uwadze, że przemoc 
wobec kobiet we wszelkich jej formach 
stanowi naruszenie praw człowieka i jedną 
z największych przeszkód na drodze do 
osiągnięcia równości płci; mając na 
uwadze, że życie wolne od przemocy jest 
nieodzownym warunkiem równości; mając 
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na uwadze, że kampanie dezinformacyjne 
dotyczące równości płci koncentrują się 
również na kwestii przemocy wobec 
kobiet, jak miało to miejsce w związku z 
konwencją stambulską;

na uwadze, że kampanie dezinformacyjne 
podważające ruchy w obszarze równości 
płci blokują również postępy w kwestii 
eliminowania przemocy wobec kobiet, jak 
miało to miejsce w związku z konwencją 
stambulską;

Or. en

Poprawka 63
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że przemoc 
wobec kobiet we wszelkich jej formach 
stanowi naruszenie praw człowieka i jedną 
z największych przeszkód na drodze do 
osiągnięcia równości płci; mając na 
uwadze, że życie wolne od przemocy jest 
nieodzownym warunkiem równości; mając 
na uwadze, że kampanie dezinformacyjne 
dotyczące równości płci koncentrują się 
również na kwestii przemocy wobec 
kobiet, jak miało to miejsce w związku z 
konwencją stambulską;

D. mając na uwadze, że przemoc 
wobec kobiet we wszelkich jej formach 
stanowi naruszenie praw człowieka i jedną 
z największych przeszkód na drodze do 
osiągnięcia równości płci; mając na 
uwadze, że życie wolne od przemocy jest 
nieodzownym warunkiem równości; mając 
na uwadze, że kampanie dezinformacyjne 
dotyczące równości płci koncentrują się 
również na kwestii przemocy wobec 
kobiet;

Or. fr

Poprawka 64
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że handel 
ludźmi stanowi jedną z najbardziej 
rażących form naruszania praw 
podstawowych i godności ludzkiej, przy 
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czym kobiety i dziewczęta stanowią 80 % 
zarejestrowanych ofiar handlu ludźmi i 95 
% zarejestrowanych ofiar handlu ludźmi 
do celów seksualnego wykorzystywania, 
co jest bezpośrednio związane z 
zapotrzebowaniem na kobiety i dziewczęta 
w prostytucji;

Or. en

Poprawka 65
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że ubóstwo i 
wykluczenie społeczne mają przyczyny 
strukturalne, które należy wyeliminować i 
skorygować, w szczególności dzięki 
strategiom politycznym w sprawie 
zatrudnienia, mieszkalnictwa, mobilności 
i dostępu do usług publicznych;

Or. pt

Poprawka 66
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że handel 
ludźmi stanowi coraz większą część 
przestępczości zorganizowanej i formę 
naruszania praw człowieka oraz dotyczy 
głównie kobiet i dzieci, w szczególności do 
celów seksualnego wykorzystywania;
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Or. en

Poprawka 67
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że równość 
kobiet i mężczyzn można osiągnąć 
wyłącznie poprzez zagwarantowanie ich 
równości wobec prawa oraz równości 
szans w dostępie do kształcenia, szkolenia 
i zatrudnienia;

Or. es

Poprawka 68
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że każde 
państwo członkowskie ma prawo podjąć 
suwerenną decyzję w kwestii 
ratyfikowania konwencji stambulskiej;

Or. pl

Poprawka 69
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że naruszenia 
praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
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seksualnego kobiet, w tym odmowa 
dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji, 
stanowią formę przemocy wobec kobiet;

Or. pt

Poprawka 70
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw D c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze, że handel 
ludźmi, w szczególności kobietami i 
dziećmi, do celów seksualnego 
wykorzystywania stanowi formę 
niewolnictwa i stoi w sprzeczności z 
poszanowaniem godności ludzkiej; mając 
na uwadze, że w wyniku rozwoju 
przestępczości zorganizowanej i wzrostu 
jej rentowności handel ludźmi wykazuje 
tendencję wzrostową na całym świecie; 
mając na uwadze, że rynek prostytucji 
pobudza handel kobietami i dziećmi oraz 
pogłębia przemoc wobec nich;

Or. pt

Poprawka 71
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw D d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dd. mając na uwadze, że naruszenia 
praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego kobiet, w tym odmowa 
dostępu do aborcji, stanowią formę 
przemocy wobec kobiet;

Or. pt
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Poprawka 72
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że tradycyjne 
role związane z płcią i stereotypy płci 
nadal mają wpływ na podział zadań 
między kobiety i mężczyzn w domu, w 
edukacji, w miejscu pracy i w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że 
praca niezarobkowa związana z opieką, 
wykonywana głównie przez kobiety, 
przyczynia się do luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami; mając na uwadze, że środki 
na rzecz równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym takie jak 
dyrektywa w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym stanowią 
ważne pierwsze kroki, lecz należy je 
uzupełnić dalszymi środkami w celu 
zaangażowania większej liczby mężczyzn 
w pracę niezarobkową oraz promowania 
modelu równości pod względem 
podejmowania pracy zarobkowej i 
świadczenia opieki;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 73
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że tradycyjne 
role związane z płcią i stereotypy płci 

E. mając na uwadze, że tradycyjne 
role związane z płcią i stereotypy płci 
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nadal mają wpływ na podział zadań 
między kobiety i mężczyzn w domu, w 
edukacji, w miejscu pracy i w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że praca 
niezarobkowa związana z opieką, 
wykonywana głównie przez kobiety, 
przyczynia się do luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami; mając na uwadze, że środki 
na rzecz równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym takie jak 
dyrektywa w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
stanowią ważne pierwsze kroki, lecz 
należy je uzupełnić dalszymi środkami w 
celu zaangażowania większej liczby 
mężczyzn w pracę niezarobkową oraz 
promowania modelu równości pod 
względem podejmowania pracy 
zarobkowej i świadczenia opieki;

nadal mają wpływ na podział zadań 
między kobiety i mężczyzn w domu, w 
edukacji, w miejscu pracy i w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że praca 
niezarobkowa związana z opieką, 
wykonywana głównie przez kobiety, 
przyczynia się do luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami; mając na uwadze, że środki 
na rzecz równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym takie jak 
dyrektywa w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
stanowią ważne pierwsze kroki, lecz 
należy je uzupełnić dalszymi środkami w 
celu zaangażowania większej liczby 
mężczyzn w pracę niezarobkową oraz 
promowania modelu równości pod 
względem podejmowania pracy 
zarobkowej i świadczenia opieki; mając na 
uwadze, że tradycyjne struktury, praca 
niezarobkowa związana z opieką i 
czynniki zniechęcające w krajowych 
systemach podatkowych zmuszają kobiety 
do przyjęcia lub utrzymania roli drugiego 
żywiciela rodziny, co wiąże się z 
negatywnymi skutkami dla kobiet i ich 
niezależności ekonomicznej oraz dla 
całego społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 74
Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że tradycyjne 
role związane z płcią i stereotypy płci 
nadal mają wpływ na podział zadań 
między kobiety i mężczyzn w domu, w 
edukacji, w miejscu pracy i w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że praca 
niezarobkowa związana z opieką, 

E. mając na uwadze, że tradycyjne 
role związane z płcią i stereotypy płci 
nadal mają wpływ na podział zadań 
między kobiety i mężczyzn w domu, w 
edukacji, w miejscu pracy i w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że praca 
niezarobkowa związana z opieką, 
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wykonywana głównie przez kobiety, 
przyczynia się do luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami; mając na uwadze, że środki 
na rzecz równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym takie jak 
dyrektywa w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym stanowią 
ważne pierwsze kroki, lecz należy je 
uzupełnić dalszymi środkami w celu 
zaangażowania większej liczby mężczyzn 
w pracę niezarobkową oraz promowania 
modelu równości pod względem 
podejmowania pracy zarobkowej i 
świadczenia opieki;

wykonywana głównie przez kobiety, 
przyczynia się do luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami;

Or. en

Poprawka 75
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że tradycyjne 
role związane z płcią i stereotypy płci 
nadal mają wpływ na podział zadań 
między kobiety i mężczyzn w domu, w 
edukacji, w miejscu pracy i w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że praca 
niezarobkowa związana z opieką, 
wykonywana głównie przez kobiety, 
przyczynia się do luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami; mając na uwadze, że środki 
na rzecz równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym takie jak 
dyrektywa w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym stanowią 
ważne pierwsze kroki, lecz należy je 
uzupełnić dalszymi środkami w celu 
zaangażowania większej liczby mężczyzn 
w pracę niezarobkową oraz promowania 
modelu równości pod względem 
podejmowania pracy zarobkowej i 

E. mając na uwadze, że tradycyjne 
role związane z płcią i stereotypy płci 
nadal mają wpływ na podział zadań 
między kobiety i mężczyzn w domu, w 
edukacji, w miejscu pracy i w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że praca 
niezarobkowa związana z opieką, 
wykonywana głównie przez kobiety, 
przyczynia się do luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami;
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świadczenia opieki;

Or. en

Poprawka 76
Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że tradycyjne 
role związane z płcią i stereotypy płci 
nadal mają wpływ na podział zadań 
między kobiety i mężczyzn w domu, w 
edukacji, w miejscu pracy i w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że praca 
niezarobkowa związana z opieką, 
wykonywana głównie przez kobiety, 
przyczynia się do luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami; mając na uwadze, że środki 
na rzecz równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym takie jak 
dyrektywa w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym stanowią 
ważne pierwsze kroki, lecz należy je 
uzupełnić dalszymi środkami w celu 
zaangażowania większej liczby mężczyzn 
w pracę niezarobkową oraz promowania 
modelu równości pod względem 
podejmowania pracy zarobkowej i 
świadczenia opieki;

E. mając na uwadze, że tradycyjne 
role związane z płcią i stereotypy płci 
nadal mają wpływ na podział zadań 
między kobiety i mężczyzn w domu, w 
edukacji, w miejscu pracy i w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że praca 
niezarobkowa związana z opieką i praca w 
gospodarstwie domowym jest wykonywana 
głównie przez kobiety, co skutkuje lukami 
w zatrudnieniu i przebiegu kariery oraz 
przyczynia się do luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami;

Or. en

Poprawka 77
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Motyw E
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że tradycyjne 
role związane z płcią i stereotypy płci 
nadal mają wpływ na podział zadań 
między kobiety i mężczyzn w domu, w 
edukacji, w miejscu pracy i w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że praca 
niezarobkowa związana z opieką, 
wykonywana głównie przez kobiety, 
przyczynia się do luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami; mając na uwadze, że środki 
na rzecz równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym takie jak 
dyrektywa w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
stanowią ważne pierwsze kroki, lecz 
należy je uzupełnić dalszymi środkami w 
celu zaangażowania większej liczby 
mężczyzn w pracę niezarobkową oraz 
promowania modelu równości pod 
względem podejmowania pracy 
zarobkowej i świadczenia opieki;

E. mając na uwadze, że tradycyjne 
role związane z płcią i stereotypy płci 
nadal mają wpływ na podział zadań 
między kobiety i mężczyzn w domu, w 
edukacji, w miejscu pracy i w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że praca 
niezarobkowa związana z opieką, 
wykonywana głównie przez kobiety, 
przyczynia się do luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami; mając na uwadze, że środki 
na rzecz równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym takie jak 
dyrektywa w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
stanowią ważne pierwsze kroki, lecz 
należy je przede wszystkim odpowiednio 
transponować do systemów krajowych 
państw członkowskich UE, terminowo 
wdrażać, a także uzupełnić dalszymi 
środkami w celu zaangażowania większej 
liczby mężczyzn w pracę niezarobkową i 
obowiązki w zakresie opieki oraz 
promowania modelu równości pod 
względem podejmowania pracy 
zarobkowej i świadczenia opieki;

Or. en

Poprawka 78
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że tradycyjne 
role związane z płcią i stereotypy płci 
nadal mają wpływ na podział zadań 
między kobiety i mężczyzn w domu, w 
edukacji, w miejscu pracy i w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że praca 
niezarobkowa związana z opieką, 

E. mając na uwadze, że tradycyjne 
role związane z płcią i stereotypy płci 
nadal mają wpływ na podział zadań 
między kobiety i mężczyzn w domu, w 
edukacji, w miejscu pracy i w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że praca 
niezarobkowa związana z opieką i praca w 
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wykonywana głównie przez kobiety, 
przyczynia się do luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami; mając na uwadze, że środki 
na rzecz równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym takie jak 
dyrektywa w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
stanowią ważne pierwsze kroki, lecz 
należy je uzupełnić dalszymi środkami w 
celu zaangażowania większej liczby 
mężczyzn w pracę niezarobkową oraz 
promowania modelu równości pod 
względem podejmowania pracy 
zarobkowej i świadczenia opieki;

gospodarstwie domowym jest wykonywana 
głównie przez kobiety, co skutkuj lukami 
w zatrudnieniu i przebiegu kariery oraz 
przyczynia się do luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami; mając na uwadze, że środki 
na rzecz równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym takie jak 
dyrektywa w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
stanowią ważne pierwsze kroki, lecz 
należy je uzupełnić dalszymi środkami w 
celu zaangażowania większej liczby 
mężczyzn w pracę niezarobkową oraz 
promowania modelu równości pod 
względem podejmowania pracy 
zarobkowej i świadczenia opieki;

Or. en

Poprawka 79
Marco Zullo

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że tradycyjne 
role związane z płcią i stereotypy płci 
nadal mają wpływ na podział zadań 
między kobiety i mężczyzn w domu, w 
edukacji, w miejscu pracy i w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że praca 
niezarobkowa związana z opieką, 
wykonywana głównie przez kobiety, 
przyczynia się do luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami; mając na uwadze, że środki 
na rzecz równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym takie jak 
dyrektywa w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
stanowią ważne pierwsze kroki, lecz 
należy je uzupełnić dalszymi środkami w 
celu zaangażowania większej liczby 
mężczyzn w pracę niezarobkową oraz 

E. mając na uwadze, że tradycyjne 
role związane z płcią i stereotypy płci 
nadal mają wpływ na podział zadań 
między kobiety i mężczyzn w domu, w 
edukacji, w miejscu pracy i w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że praca 
niezarobkowa związana z opieką, 
wykonywana głównie przez kobiety, 
przyczynia się do luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami; mając na uwadze, że środki 
na rzecz równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym takie jak 
dyrektywa w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
stanowią ważne pierwsze kroki, lecz 
należy je uzupełnić dalszymi środkami w 
celu zaangażowania większej liczby 
mężczyzn w pracę niezarobkową, z 
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promowania modelu równości pod 
względem podejmowania pracy 
zarobkowej i świadczenia opieki;

podkreśleniem jej równej wartości w 
porównaniu z pracą zawodową, w celu 
promowania modelu równości pod 
względem podejmowania pracy 
zarobkowej i świadczenia opieki;

Or. en

Poprawka 80
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że tradycyjne 
role związane z płcią i stereotypy płci 
nadal mają wpływ na podział zadań 
między kobiety i mężczyzn w domu, w 
edukacji, w miejscu pracy i w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że praca 
niezarobkowa związana z opieką, 
wykonywana głównie przez kobiety, 
przyczynia się do luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami; mając na uwadze, że środki 
na rzecz równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym takie jak 
dyrektywa w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym stanowią 
ważne pierwsze kroki, lecz należy je 
uzupełnić dalszymi środkami w celu 
zaangażowania większej liczby mężczyzn 
w pracę niezarobkową oraz promowania 
modelu równości pod względem 
podejmowania pracy zarobkowej i 
świadczenia opieki;

E. mając na uwadze, że tradycyjne 
role związane z płcią i stereotypy płci 
nadal mają wpływ na podział zadań 
między kobiety i mężczyzn w domu, w 
edukacji, w miejscu pracy i w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że 
należy zachęcać do działań promujących i 
wzmacniających rodzinę jako najlepsze 
otoczenie rozwoju człowieka sprzyjające 
jego pełnej realizacji; mając na uwadze, że 
nie wystarczy dążyć do osiągnięcia samej 
równości finansowej, w sytuacji, gdy 
chodzi o spełnienie życiowego projektu w 
poszukiwaniu równości i bogactwa 
wynikających ze wspólnego życia 
mężczyzny i kobiety;

Or. es

Poprawka 81
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
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Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że tradycyjne 
role związane z płcią i stereotypy płci 
nadal mają wpływ na podział zadań 
między kobiety i mężczyzn w domu, w 
edukacji, w miejscu pracy i w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że praca 
niezarobkowa związana z opieką, 
wykonywana głównie przez kobiety, 
przyczynia się do luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami; mając na uwadze, że środki 
na rzecz równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym takie jak 
dyrektywa w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
stanowią ważne pierwsze kroki, lecz 
należy je uzupełnić dalszymi środkami w 
celu zaangażowania większej liczby 
mężczyzn w pracę niezarobkową oraz 
promowania modelu równości pod 
względem podejmowania pracy 
zarobkowej i świadczenia opieki;

E. mając na uwadze, że tradycyjne 
role związane z płcią i stereotypy płci 
nadal mają wpływ na podział zadań 
między kobiety i mężczyzn w domu, w 
edukacji, w miejscu pracy i w 
społeczeństwie; mając na uwadze, że praca 
niezarobkowa związana z opieką, 
wykonywana głównie przez kobiety, 
przyczynia się do luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami; mając na uwadze, że środki 
na rzecz równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym takie jak 
dyrektywa w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym 
stanowią ważne pierwsze kroki, lecz 
należy je uzupełnić dalszymi środkami w 
celu promowania modelu równiejszego 
podziału obowiązków pod względem 
podejmowania pracy zarobkowej i 
świadczenia opieki;

Or. pl

Poprawka 82
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że jak wskazują 
dane szacunkowe 80 % wszystkich usług 
w zakresie opieki w całej UE świadczą 
opiekunowie nieformalni, którymi są 
najczęściej kobiety (75 %), co wskazuje na 
istnienie zróżnicowania sytuacji kobiet i 
mężczyzn pod względem usług w zakresie 
opieki, silnie wpływającego na lukę 
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emerytalną między kobietami a 
mężczyznami; mając na uwadze, że ponad 
50 % opiekunów w wieku poniżej 65 lat 
wiąże sprawowanie opieki z 
zatrudnieniem, starając się z trudem 
osiągnąć równowagę w tym obszarze; 
mając na uwadze, że opiekunowie mogą 
preferować pracę wymagającą niskich 
umiejętności i niskopłatną, którą można 
dostosować do harmonogramu 
obowiązków w zakresie opieki, a także 
mogą być zmuszeni do ograniczenia 
swoich godzin pracy lub zrezygnowania z 
pracy zarobkowej; mając na uwadze, że od 
7 % do 21 % opiekunów nieformalnych 
ogranicza swoje godziny pracy, a od 3 % 
do 18 % wycofuje się z rynku pracy;

Or. en

Poprawka 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze braki w 
dopasowaniu systemów opieki nad 
dziećmi w poszczególnych państwach 
członkowskich do potrzeb rodziców, w tym 
rodziców samotnych (głównie samotnych 
matek) i trudności w pogodzeniu życia 
rodzinnego, prywatnego i zawodowego 
zwłaszcza jeżeli chodzi o kobiety; mając 
na uwadze sytuację kobiet w wieku 
powyżej 45 lat, które często postrzegane są 
jako niepełnowartościowy pracownik i 
zatrudniane na dużo gorszych warunkach 
niż mężczyźni, zwłaszcza jeżeli wracają po 
urlopie macierzyńskim lub 
wychowawczym do pracy bądź w 
przypadku jeżeli zmuszone są godzić pracę 
z opieką nad osobami zależnymi;

Or. pl
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Poprawka 84
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że mężczyźni i 
kobiety, pełniący uzupełniające się role w 
utrzymaniu rodzin, muszą mieć możliwość 
korzystania z rozwiązań pozwalających na 
wykonywanie zadań związanych z 
wychowaniem dzieci w jak najlepszych 
warunkach; uważa, że należy przede 
wszystkim uznać i docenić edukacyjną 
rolę matek podczas wychowywania dzieci 
oraz że powinny one w możliwie 
największym stopniu korzystać z 
odpowiednich rozwiązań finansowych i 
podatkowych;

Or. fr

Poprawka 85
Heléne Fritzon

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że wskaźnik 
równouprawnienia płci z 2019 r. pokazuje 
utrzymujące się zróżnicowanie w 
uczestnictwie w rynku pracy ze względu 
na płeć; mając na uwadze, że 
zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn 
pod względem zatrudnienia w pełnym 
wymiarze czasu pracy pokazuje 
utrzymujące się nierówności między 
mężczyznami i kobietami, gdyż 8 % 
mężczyzn w UE pracuje w niepełnym 
wymiarze czasu pracy w porównaniu z 31 
% kobiet;
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Or. en

Poprawka 86
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że ochrona 
macierzyństwa stanowi prawo, które 
należy w pełni podtrzymywać, oraz mając 
na uwadze, że wydłużenie okresów 
urlopów macierzyńskich, podczas których 
kobiety zachowują pełne prawa i 
otrzymują 100 % wynagrodzenia, powinno 
stać się rzeczywistością;

Or. pt

Poprawka 87
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze skalę i znaczenie 
społeczne nieodpłatnej pracy w domu i 
opieki nad dziećmi, starszymi oraz 
chorymi członkami rodziny, która głównie 
spoczywa na kobietach;

Or. pl

Poprawka 88
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
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Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że świadczenie 
opieki wysokiej jakości w UE jest znacznie 
zróżnicowane w ramach danych państw 
członkowskich i między nimi, między 
systemem prywatnym i publicznym, 
obszarami miejskimi i wiejskimi oraz 
różnymi grupami wiekowymi; mając na 
uwadze, że dane na temat świadczenia 
opieki w UE są raczej fragmentaryczne i 
brakuje całościowego podejścia do 
wyzwań demograficznych, przed jakimi 
stoi UE, co skutkuje presją na wydatki 
publiczne;

Or. en

Poprawka 89
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że nieodpłatna 
praca jest ważnym elementem 
efektywności ekonomicznej oraz że 
tradycyjne podejście nie uwzględnia 
nieodpłatnej pracy, takiej jak opieka nad 
dziećmi i opieka nad osobami starszymi, 
przy wypłacaniu świadczeń socjalnych;

Or. pl

Poprawka 90
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Motyw E c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć w UE wynosi 16 %, chociaż różni 
się znacznie w poszczególnych państwach 
członkowskich; mając na uwadze, że 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu 
na płeć wzrasta do 40 %, jeżeli uwzględni 
się wskaźniki zatrudnienia i ogólny udział 
w rynku pracy; mając na uwadze, że 
implikacje zróżnicowania wynagrodzenia 
ze względu na płeć obejmują lukę 
emerytalną między kobietami a 
mężczyznami wynoszącą 37 %;

Or. en

Poprawka 91
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że uczestnictwo 
kobiet w rynku pracy nie zapewnia im 
równego uczestnictwa w procesach 
decyzyjnych, a zatem ogranicza 
możliwości kobiet pod względem zmiany 
struktur gospodarczych, politycznych, 
społecznych i kulturowych;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 92
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Motyw F
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że uczestnictwo 
kobiet w rynku pracy nie zapewnia im 
równego uczestnictwa w procesach 
decyzyjnych, a zatem ogranicza 
możliwości kobiet pod względem zmiany 
struktur gospodarczych, politycznych, 
społecznych i kulturowych;

F. mając na uwadze, że 
niedostateczna reprezentacja kobiet w 
rynku pracy wiąże się z ich nierównym 
uczestnictwem w procesach decyzyjnych, a 
zatem ogranicza możliwości kobiet pod 
względem zmiany struktur gospodarczych, 
politycznych, społecznych i kulturowych; 
mając na uwadze, że segregacja pionowa i 
pozioma w zatrudnieniu oraz praktyki 
dyskryminacyjne w obszarach rekrutacji i 
awansów stanowią jedną z głównych 
przyczyn zróżnicowania wynagrodzenia ze 
względu na płeć;

Or. en

Poprawka 93
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że uczestnictwo 
kobiet w rynku pracy nie zapewnia im 
równego uczestnictwa w procesach 
decyzyjnych, a zatem ogranicza 
możliwości kobiet pod względem zmiany 
struktur gospodarczych, politycznych, 
społecznych i kulturowych;

F. mając na uwadze, że uczestnictwo 
kobiet w rynku pracy nie zapewnia im 
równego uczestnictwa w procesach 
decyzyjnych lub płacach, a zatem 
ogranicza możliwości kobiet pod 
względem zmiany struktur gospodarczych, 
politycznych, społecznych i kulturowych; 
mając na uwadze, że nierówności między 
mężczyznami a kobietami występują także 
w obszarze dostępu do możliwości 
zatrudnienia, stanowisk i rozwoju kariery;

Or. pt

Poprawka 94
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno

Projekt rezolucji
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Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że uczestnictwo 
kobiet w rynku pracy nie zapewnia im 
równego uczestnictwa w procesach 
decyzyjnych, a zatem ogranicza 
możliwości kobiet pod względem zmiany 
struktur gospodarczych, politycznych, 
społecznych i kulturowych;

F. mając na uwadze, że uczestnictwo 
kobiet w rynku pracy nie zapewnia im 
równego uczestnictwa w procesach 
decyzyjnych, a zatem ogranicza 
możliwości kobiet pod względem zmiany 
struktur gospodarczych, politycznych, 
społecznych i kulturowych; mając na 
uwadze, że parytety płci, systemy 
suwakowe i sankcje okazały się 
skutecznymi środkami zapewniania 
parytetu i przeciwdziałania nierównym 
stosunkom sił;

Or. en

Poprawka 95
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że uczestnictwo 
kobiet w rynku pracy nie zapewnia im 
równego uczestnictwa w procesach 
decyzyjnych, a zatem ogranicza 
możliwości kobiet pod względem zmiany 
struktur gospodarczych, politycznych, 
społecznych i kulturowych;

F. mając na uwadze, że uczestnictwo 
kobiet w rynku pracy zapewnia im 
uczestnictwo w procesach decyzyjnych, a 
zatem zwiększa możliwości kobiet pod 
względem wpływu na struktury 
gospodarcze, polityczne, społeczne i 
kulturowe;

Or. es

Poprawka 96
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Fa. mając na uwadze, że prawie 30 % 
kobiet w UE pracuje w niepełnym 
wymiarze czasu pracy oraz z większym 
prawdopodobieństwem musi zrezygnować 
z pracy, aby opiekować się dziećmi lub 
krewnymi; mając na uwadze, że kobiety w 
UE zarabiają średnio o 15 % mniej na 
godzinę niż mężczyźni; mając na uwadze, 
że niedostępność i brak wysokiej jakości 
infrastruktury i usług opieki nad dziećmi 
oraz ich zaporowe koszty, w szczególności 
w sferze publicznej, nadal stanowią 
istotną barierę dla równego uczestnictwa 
kobiet we wszystkich aspektach życia, w 
tym pracy;

Or. pt

Poprawka 97
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że w celu 
zrównoważenia życia zawodowego i 
prywatnego należy zapewnić dobrze 
przemyślany system urlopów związanych z 
opieką wraz z wysokiej jakości, łatwo 
przystępnymi cenowo i dostępnymi 
placówkami opiekuńczymi oraz rozważyć 
wydatki na te obiekty jako część inwestycji 
infrastrukturalnych; mając na uwadze, że 
usługi te są warunkiem wstępnym 
uczestnictwa kobiet w rynku pracy, na 
czołowych stanowiskach, w nauce i 
badaniach naukowych, które mogą 
przyczynić się do zakończenia kryzysu 
demograficznego w Europie;

Or. pl

Poprawka 98
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Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że poszanowanie 
podstawowych wolności i praw człowieka, 
w tym równouprawnienia płci, stanowi 
warunek wstępny dla tworzenia i 
rozpowszechniania różnorodnych form 
wyrazu kulturowego i edukacyjnego, gdyż 
wszystkie sektory kultury i kreatywne 
wywierają istotny wpływ na nasze 
przekonania i wartości oraz postrzeganie 
zagadnień dotyczących płci społeczno-
kulturowej;

Or. en

Poprawka 99
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że istnieje 
argument ekonomiczny przemawiający za 
pełnym uczestnictwem kobiet w 
gospodarce, gdyż luka w zatrudnieniu 
między kobietami a mężczyznami kosztuje 
Europę 370 mld EUR rocznie1a;
_________________
1a 

https://www.eurofound.europa.eu/news/ne
ws-articles/gender-employment-gap-costs-
europe-eu370-billion-per-year

Or. en
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Poprawka 100
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że prawo do 
równości wynagrodzeń dla pracowników 
płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę 
lub pracę takiej samej wartości nie jest 
zagwarantowane, w wielu przypadkach 
nawet wówczas, gdy jest zapisane w 
prawie, oraz mając na uwadze, że należy 
zająć się przyczyną takiej dyskryminacji 
dzięki ochronie i wzmocnieniu praw 
pracowniczych lub zintensyfikowaniu 
działań, w tym ze strony krajowych 
organów inspekcji pracy, aby zapewnić 
gwarantowanie tych praw przez 
przedsiębiorstwa; mając na uwadze, że 
rokowania zbiorowe mają kluczowe 
znaczenie w eliminowaniu i pokonywaniu 
nierówności między mężczyznami a 
kobietami;

Or. pt

Poprawka 101
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno

Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że kobiety i 
dziewczęta napotykają liczne przeszkody w 
dziedzinie sportu i doświadczają nie tylko 
przemocy, ale także dyskryminacji ze 
względu na wynagrodzenie, wysokość 
nagród i warunki pracy oraz są 
niedostatecznie reprezentowane w 
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zarządach organizacji i mediów 
sportowych;

Or. en

Poprawka 102
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że kobiety 
stanowią tylko 34,4 % osób 
samozatrudnionych w UE oraz 30 % 
właścicieli przedsiębiorstw typu start-up;

Or. en

Poprawka 103
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że ubóstwo w 
Europie w nieproporcjonalnym stopniu 
dotyka kobiety, w szczególności samotne 
matki, kobiety z niepełnosprawnościami 
oraz kobiety starsze, migrantki i kobiety 
należące do mniejszości etnicznych;

G. mając na uwadze, że ubóstwo w 
Europie w nieproporcjonalnym stopniu 
dotyka kobiety, w szczególności samotne 
matki, kobiety z niepełnosprawnościami 
oraz kobiety starsze, migrantki i kobiety 
należące do mniejszości etnicznych; mając 
na uwadze, że 15 % gospodarstw 
domowych z dziećmi na szczeblu UE 
prowadzą osoby samotnie wychowujące 
dzieci; mając na uwadze, że średnio 85 % 
tych gospodarstw domowych prowadzą 
samotne matki, a 47 % gospodarstw 
prowadzonych przez osoby samotnie 
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wychowujące dzieci w 2017 r. było 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym; mając na uwadze, że 
rosnącym problemem jest bezdomność 
kobiet;

Or. en

Poprawka 104
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że ubóstwo w 
Europie w nieproporcjonalnym stopniu 
dotyka kobiety, w szczególności samotne 
matki, kobiety z niepełnosprawnościami 
oraz kobiety starsze, migrantki i kobiety 
należące do mniejszości etnicznych;

G. mając na uwadze, że ubóstwo i 
wykluczenie społeczne w Europie w 
nieproporcjonalnym stopniu dotyka 
kobiety, w szczególności samotne matki, 
kobiety z niepełnosprawnościami oraz 
kobiety starsze, kobiety z obszarów 
wiejskich i oddalonych, migrantki i 
kobiety należące do mniejszości 
etnicznych;

Or. pl

Poprawka 105
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że ubóstwo w 
Europie w nieproporcjonalnym stopniu 
dotyka kobiety, w szczególności samotne 
matki, kobiety z niepełnosprawnościami 
oraz kobiety starsze, migrantki i kobiety 
należące do mniejszości etnicznych;

G. mając na uwadze, że ubóstwo w 
Europie w nieproporcjonalnym stopniu 
dotyka kobiety, w szczególności samotne 
matki, kobiety z niepełnosprawnościami 
oraz kobiety starsze;

Or. fr
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Poprawka 106
Marco Zullo

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że ubóstwo w 
Europie w nieproporcjonalnym stopniu 
dotyka kobiety, w szczególności samotne 
matki, kobiety z niepełnosprawnościami 
oraz kobiety starsze, migrantki i kobiety 
należące do mniejszości etnicznych;

G. mając na uwadze, że ubóstwo w 
Europie w nieproporcjonalnym stopniu 
dotyka kobiety, w szczególności samotne 
matki i matki posiadające duże rodziny, 
kobiety z niepełnosprawnościami oraz 
kobiety starsze, migrantki i kobiety 
należące do mniejszości etnicznych;

Or. en

Poprawka 107
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że ubóstwo w 
Europie w nieproporcjonalnym stopniu 
dotyka kobiety, w szczególności samotne 
matki, kobiety z niepełnosprawnościami 
oraz kobiety starsze, migrantki i kobiety 
należące do mniejszości etnicznych;

G. mając na uwadze, że ubóstwo w 
Europie może dotykać kobiety, w 
szczególności samotne matki, kobiety z 
niepełnosprawnościami oraz kobiety 
starsze, migrantki i kobiety należące do 
mniejszości etnicznych;

Or. es

Poprawka 108
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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Ga. mając na uwadze, że ubóstwo i 
wykluczenie społeczne mają przyczyny 
strukturalne, które należy wyeliminować i 
odwrócić, w szczególności dzięki 
strategiom politycznym w sprawie 
zatrudnienia, mieszkalnictwa, mobilności 
i dostępu do usług publicznych; mając na 
uwadze, że prostytucja i handel ludźmi, w 
szczególności kobietami i dziećmi, do 
celów seksualnego wykorzystywania 
stanowią formę niewolnictwa i stoją w 
sprzeczności z poszanowaniem godności 
ludzkiej, w szczególności w państwach, w 
których przemysł seksualny został 
zalegalizowany; mając na uwadze, że w 
wyniku rozwoju przestępczości 
zorganizowanej i wzrostu jej rentowności 
handel ludźmi wykazuje tendencję 
wzrostową na całym świecie; mając na 
uwadze, że rynek prostytucji pobudza 
handel kobietami i dziećmi oraz pogłębia 
przemoc wobec nich, w szczególności w 
państwach, w których przemysł seksualny 
został zalegalizowany;

Or. pt

Poprawka 109
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 ponownie podkreśliła 
utrzymujące się nierówności, pokazując, 
że kobiety są najbardziej podatne na 
zagrożenia, a jednocześnie odgrywają 
zasadniczą rolę w utrzymywaniu życia 
publicznego, świadczeniu usług 
podstawowych i odbudowie; mając na 
uwadze, że kobiety odczuwają największe 
skutki, natychmiastowe i długoterminowe; 
mając na uwadze, że potrzebne są 
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szczególne środki w celu zrównoważenia 
tej sytuacji; mając na uwadze, że 
programy odbudowy lub fundusze na 
rzecz transformacji nie powinny być 
ukierunkowane tylko na sektory 
gospodarki zdominowane przez mężczyzn; 
mając na uwadze, że polityka 
oszczędnościowa okazała się w przeszłości 
szkodliwa dla kobiet, praw kobiet i 
równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 110
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. Mając na uwadze, że kobiety 
mieszkające na obszarach wiejskich i 
peryferyjnych muszą mierzyć się z 
większymi wyzwaniami niż osoby 
mieszkające w miastach: niższy poziom 
życia, znacznie bardziej ograniczone 
możliwości zatrudnienia, względna 
izolacja od rynków, ograniczony dostęp do 
infrastruktury - również punktów 
infrastruktury wiejskiej, usług 
publicznych i opieki zdrowotnej; mając na 
uwadze mniej uprzywilejowaną pozycję 
kobiet z obszarów wiejskich jeżeli chodzi o 
dostęp do edukacji (także seksualnej) i 
informacji na temat możliwości 
edukacyjnych;

Or. pl

Poprawka 111
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że dyrektywa 
antydyskryminacyjna, która zapewniałaby 
większy zakres ochrony dzięki podejściu 
horyzontalnemu, jest od ponad dekady 
blokowana w Radzie;

Or. en

Poprawka 112
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że kobiety 
inaczej odczuwają oddziaływanie zmian 
klimatu, ponieważ są bardziej podatne na 
zagrożenia, a także z różnych powodów 
narażone na wyższe ryzyko i obciążenia; 
mając na uwadze, że równość płci i 
włączenie kobiet w procesy decyzyjne jest 
warunkiem koniecznym do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju i skutecznego 
zarządzania wyzwaniami związanymi ze 
zmianą klimatu; mając na uwadze, że 
wszystkie działania na rzecz klimatu 
muszą uwzględniać perspektywę płci i 
perspektywę intersekcjonalną;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 113
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że kobiety skreśla się
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inaczej odczuwają oddziaływanie zmian 
klimatu, ponieważ są bardziej podatne na 
zagrożenia, a także z różnych powodów 
narażone na wyższe ryzyko i obciążenia; 
mając na uwadze, że równość płci i 
włączenie kobiet w procesy decyzyjne jest 
warunkiem koniecznym do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju i skutecznego 
zarządzania wyzwaniami związanymi ze 
zmianą klimatu; mając na uwadze, że 
wszystkie działania na rzecz klimatu 
muszą uwzględniać perspektywę płci i 
perspektywę intersekcjonalną;

Or. es

Poprawka 114
Maria Noichl, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija 
Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, 
Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że kobiety 
inaczej odczuwają oddziaływanie zmian 
klimatu, ponieważ są bardziej podatne na 
zagrożenia, a także z różnych powodów 
narażone na wyższe ryzyko i obciążenia; 
mając na uwadze, że równość płci i 
włączenie kobiet w procesy decyzyjne jest 
warunkiem koniecznym do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju i skutecznego 
zarządzania wyzwaniami związanymi ze 
zmianą klimatu; mając na uwadze, że 
wszystkie działania na rzecz klimatu muszą 
uwzględniać perspektywę płci i 
perspektywę intersekcjonalną;

H. mając na uwadze, że kobiety 
inaczej odczuwają oddziaływanie zmian 
klimatu, ponieważ są bardziej podatne na 
zagrożenia, a także z różnych powodów 
narażone na wyższe ryzyko i obciążenia, 
od nierównego dostępu do zasobów, 
kształcenia, możliwości zatrudnienia i 
prawa do ziemi, po normy społeczne i 
kulturalne oraz różnorodne 
doświadczenia intersekcjonalne; mając na 
uwadze, że równość płci i włączenie kobiet 
w procesy decyzyjne jest warunkiem 
koniecznym do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju i skutecznego 
zarządzania wyzwaniami związanymi ze 
zmianą klimatu w celu osiągnięcia 
uczciwej i sprawiedliwej transformacji, 
która nie pozostawia nikogo bez pomocy; 
mając na uwadze, że wszystkie działania 
na rzecz klimatu muszą uwzględniać 
perspektywę płci i perspektywę 
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intersekcjonalną; mając na uwadze, że 
należy zapewniać możliwości ułatwiające 
kobietom odgrywanie ważniejszej roli w 
dyskusjach i decyzjach dotyczących 
zmiany klimatu w charakterze liderów, 
specjalistów i technicznych katalizatorów 
zmian;

Or. en

Poprawka 115
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że kobiety 
inaczej odczuwają oddziaływanie zmian 
klimatu, ponieważ są bardziej podatne na 
zagrożenia, a także z różnych powodów 
narażone na wyższe ryzyko i obciążenia; 
mając na uwadze, że równość płci i 
włączenie kobiet w procesy decyzyjne jest 
warunkiem koniecznym do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju i skutecznego 
zarządzania wyzwaniami związanymi ze 
zmianą klimatu; mając na uwadze, że 
wszystkie działania na rzecz klimatu muszą 
uwzględniać perspektywę płci i 
perspektywę intersekcjonalną;

H. mając na uwadze, że kryzys 
klimatyczny pogłębia różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz 
utrudnia osiągnięcie sprawiedliwości 
płciowej; mając na uwadze, że kobiety 
inaczej odczuwają oddziaływanie zmian 
klimatu, ponieważ są z różnych powodów 
narażone na wyższe ryzyko i obciążenia, 
od nierównego dostępu do zasobów, 
kształcenia, możliwości zatrudnienia i 
prawa do ziemi, po istniejące normy 
społeczne i kulturalne oraz stereotypy, 
które ograniczają im możliwość ochrony 
przed skutkami zmiany klimatu; mając na 
uwadze, że równość płci i włączenie kobiet 
w procesy decyzyjne jest warunkiem 
koniecznym do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju i skutecznego 
zarządzania wyzwaniami związanymi ze 
zmianą klimatu; mając na uwadze, że aby 
osiągnąć równą, zrównoważoną i 
sprawiedliwą transformację, wszystkie 
działania na rzecz klimatu muszą 
uwzględniać perspektywę płci i 
perspektywę intersekcjonalną;

Or. en
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Poprawka 116
Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że kobiety 
inaczej odczuwają oddziaływanie zmian 
klimatu, ponieważ są bardziej podatne na 
zagrożenia, a także z różnych powodów 
narażone na wyższe ryzyko i obciążenia; 
mając na uwadze, że równość płci i 
włączenie kobiet w procesy decyzyjne jest 
warunkiem koniecznym do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju i skutecznego 
zarządzania wyzwaniami związanymi ze 
zmianą klimatu; mając na uwadze, że 
wszystkie działania na rzecz klimatu 
muszą obejmować perspektywę płci i 
perspektywę intersekcjonalną;

H. mając na uwadze, że kobiety 
inaczej odczuwają oddziaływanie zmian 
klimatu, ponieważ są bardziej podatne na 
zagrożenia, a także z różnych powodów 
narażone na wyższe ryzyko i obciążenia;

Or. en

Poprawka 117
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że kobiety 
inaczej odczuwają oddziaływanie zmian 
klimatu, ponieważ są bardziej podatne na 
zagrożenia, a także z różnych powodów 
narażone na wyższe ryzyko i obciążenia; 
mając na uwadze, że równość płci i 
włączenie kobiet w procesy decyzyjne jest 
warunkiem koniecznym do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju i skutecznego 
zarządzania wyzwaniami związanymi ze 
zmianą klimatu; mając na uwadze, że 
wszystkie działania na rzecz klimatu muszą 
uwzględniać perspektywę płci i 
perspektywę intersekcjonalną;

H. mając na uwadze, że kobiety 
inaczej odczuwają oddziaływanie zmian 
klimatu, ponieważ są bardziej podatne na 
zagrożenia, a także z różnych powodów 
narażone na wyższe ryzyko i obciążenia; 
mając na uwadze, że równość płci i 
włączenie kobiet w procesy decyzyjne jest 
warunkiem koniecznym do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju i skutecznego 
zarządzania wyzwaniami związanymi ze 
zmianą klimatu; mając na uwadze, że 
wszystkie działania na rzecz klimatu muszą 
uwzględniać perspektywę płci i 
perspektywę intersekcjonalną; mając na 
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uwadze, że należy wzmocnić prawa kobiet, 
aby ograniczyć wpływ zmiany klimatu na 
kobiety;

Or. en

Poprawka 118
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że kobiety 
inaczej odczuwają oddziaływanie zmian 
klimatu, ponieważ są bardziej podatne na 
zagrożenia, a także z różnych powodów 
narażone na wyższe ryzyko i obciążenia; 
mając na uwadze, że równość płci i 
włączenie kobiet w procesy decyzyjne jest 
warunkiem koniecznym do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju i skutecznego 
zarządzania wyzwaniami związanymi ze 
zmianą klimatu; mając na uwadze, że 
wszystkie działania na rzecz klimatu 
muszą uwzględniać perspektywę płci i 
perspektywę intersekcjonalną;

H. mając na uwadze, że kobiety 
inaczej odczuwają oddziaływanie zmian 
klimatu, ponieważ są bardziej podatne na 
zagrożenia, a także z różnych powodów 
narażone na wyższe ryzyko i obciążenia; 
mając na uwadze, że równość płci i 
włączenie kobiet w procesy decyzyjne 
przyczyniałoby się do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju i skutecznego 
zarządzania wyzwaniami związanymi ze 
zmianą klimatu; mając na uwadze, że 
przede wszystkim w planach adaptacji i 
budowania zdolności powinno 
uwzględniać perspektywę płci;

Or. pl

Poprawka 119
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że dostęp do 
obszernych i dostosowanych do wieku 
informacji oraz do edukacji seksualnej, 
jak również dostęp do opieki zdrowotnej w 
dziedzinie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego mają zasadnicze 

skreśla się
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znaczenie dla osiągnięcia równości płci;

Or. es

Poprawka 120
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że dostęp do 
obszernych i dostosowanych do wieku 
informacji oraz do edukacji seksualnej, 
jak również dostęp do opieki zdrowotnej w 
dziedzinie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego mają zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia równości płci;

skreśla się

Or. it

Poprawka 121
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że dostęp do 
obszernych i dostosowanych do wieku 
informacji oraz do edukacji seksualnej, jak 
również dostęp do opieki zdrowotnej w 
dziedzinie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego mają zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia równości płci;

I. mając na uwadze, że dostęp do 
obszernych i dostosowanych do wieku 
informacji oraz do edukacji seksualnej, jak 
również dostęp do opieki zdrowotnej w 
dziedzinie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego, a także praw w tym 
obszarze, w tym planowania rodziny, 
metod antykoncepcji oraz bezpiecznej i 
legalnej aborcji, mają zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia równości płci i 
wyeliminowania przemocy ze względu na 
płeć; mając na uwadze, że autonomia 
dziewcząt i kobiet oraz możliwość 
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podejmowania przez nie swobodnych i 
niezależnych decyzji dotyczących ich ciała 
i życia stanowią warunek wstępny dla ich 
niezależności ekonomicznej, a tym samym 
równouprawnienia płci i wyeliminowania 
przemocy ze względu na płeć;

Or. en

Poprawka 122
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że dostęp do 
obszernych i dostosowanych do wieku 
informacji oraz do edukacji seksualnej, jak 
również dostęp do opieki zdrowotnej w 
dziedzinie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego mają zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia równości płci;

I. mając na uwadze, że dostęp do 
obszernych i dostosowanych do wieku 
informacji oraz do edukacji seksualnej, jak 
również dostęp do opieki zdrowotnej w 
dziedzinie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego, a także praw w tym 
obszarze, w tym antykoncepcji i aborcji, 
mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
równości płci oraz zapobiegania przemocy 
ze względu na płeć i przemocy ze strony 
partnera; mając na uwadze, że naruszanie 
praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego kobiet, w tym odmowa 
dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji, 
stanowią formę przemocy wobec kobiet;

Or. en

Poprawka 123
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że dostęp do I. mając na uwadze, że poszanowanie 
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obszernych i dostosowanych do wieku 
informacji oraz do edukacji seksualnej, 
jak również dostęp do opieki zdrowotnej w 
dziedzinie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego mają zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia równości płci;

praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego mają zasadnicze znaczenie dla 
osiągnięcia równości płci, łącznie z 
dostępem do kompleksowej edukacji 
seksualnej, antykoncepcji, bezpiecznej i 
legalnej aborcji oraz wysokiej jakości, 
przystępnych cenowo i dostępnych usług 
opieki zdrowotnej; mając na uwadze, że 
kompleksowa edukacja seksualna ma 
kluczowe znaczenie w uwzględnianiu 
norm dotyczących płci oraz zapobieganiu 
wszelkim formom przemocy ze względu na 
płeć;

Or. en

Poprawka 124
Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że dostęp do 
obszernych i dostosowanych do wieku 
informacji oraz do edukacji seksualnej, jak 
również dostęp do opieki zdrowotnej w 
dziedzinie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego mają zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia równości płci;

I. mając na uwadze, że dostęp do 
obszernych i dostosowanych do wieku 
informacji oraz do edukacji seksualnej, jak 
również dostęp do opieki zdrowotnej w 
dziedzinie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego mają zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia równości płci; 
mając na uwadze, że zdrowie i prawa 
seksualne i reprodukcyjne leżą w 
wyłącznej kompetencji państw 
członkowskich;

Or. pl

Poprawka 125
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw I
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że dostęp do 
obszernych i dostosowanych do wieku 
informacji oraz do edukacji seksualnej, jak 
również dostęp do opieki zdrowotnej w 
dziedzinie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego mają zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia równości płci;

I. mając na uwadze, że kształtowanie 
polityki w zakresie edukacji seksualnej, jak 
również dostęp do opieki zdrowotnej w 
dziedzinie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego, zgodnie z art. 168 
TFUE, leżą w kompetencji państw 
członkowskich, choć UE może przyczyniać 
się do propagowania najlepszych praktyk 
wśród państw członkowskich;

Or. pl

Poprawka 126
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że dostęp do 
obszernych i dostosowanych do wieku 
informacji oraz do edukacji seksualnej, jak 
również dostęp do opieki zdrowotnej w 
dziedzinie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego mają zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia równości płci;

I. mając na uwadze, że dostęp do 
dostosowanej do wieku edukacji 
seksualnej, jak również dostęp do opieki 
zdrowotnej w dziedzinie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego mają 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
równości płci;

Or. es

Poprawka 127
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że dostęp do 
obszernych i dostosowanych do wieku 
informacji oraz do edukacji seksualnej, jak 
również dostęp do opieki zdrowotnej w 
dziedzinie zdrowia seksualnego i 

I. mając na uwadze, że dostęp do 
obszernych i dostosowanych do wieku 
informacji oraz do edukacji seksualnej, jak 
również dostęp do opieki zdrowotnej w 
dziedzinie zdrowia seksualnego mają 
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reprodukcyjnego mają zasadnicze 
znaczenie dla osiągnięcia równości płci;

zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
równości płci;

Or. fr

Poprawka 128
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że kobiety na 
obszarach wiejskich stoją przed licznymi 
wyzwaniami, w tym ograniczonymi 
możliwościami zatrudnienia, gorszym 
dostępem do usług, mniej rozwiniętą 
infrastrukturą oraz niedostateczną 
reprezentacją na forach decyzyjnych; 
mając na uwadze, że kobiety mogą 
wykonywać niewidzialną pracę w 
gospodarstwach ze względu na brak 
statusu małżonków współpracujących, 
dzięki któremu ich praca byłaby 
uznawana przez systemy krajowe;

Or. en

Poprawka 129
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw I a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że prawa 
zdrowotne, w szczególności prawa i 
zdrowie reprodukcyjne i seksualne, 
stanowią podstawowe prawa kobiet oraz 
należy je wzmocnić i nie można ich w 
żaden sposób osłabiać lub usuwać;
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Or. pt

Poprawka 130
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut, Lena Düpont, Maria da Graça 
Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Motyw I b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ib. mając na uwadze, że w Unii 
Europejskiej żyje 46 milionów kobiet i 
dziewcząt niepełnosprawnych; mając na 
uwadze, że liczba ta stanowi 60 % ogólnej 
populacji osób niepełnosprawnych; mając 
na uwadze, że większość form 
niepełnosprawności nabywana jest wraz z 
wiekiem;

Or. en

Poprawka 131
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że wskaźnik 
równouprawnienia płci z 2019 r. wskazuje 
na utrzymujące się różnice w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn w sektorze cyfrowym; 
mając na uwadze, że zniwelowanie 
przepaści cyfrowej między kobietami a 
mężczyznami i zagwarantowanie 
kobietom praw cyfrowych ma 
pierwszorzędne znaczenie ze względu na 
występowanie dyskryminacji wynikającej z 
nieobiektywnych zbiorów danych, modeli i 
algorytmów sztucznej inteligencji (AI); 

J. mając na uwadze, że wskaźnik 
równouprawnienia płci z 2019 r. wskazuje 
na utrzymujące się różnice w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn w sektorze cyfrowym; 
mając na uwadze, że zniwelowanie 
przepaści cyfrowej między kobietami a 
mężczyznami dzięki lepszemu dostępowi 
do technologii i internetu dla dziewcząt i 
kobiet ma pierwszorzędne znaczenie; 
mając na uwadze, że potencjał kobiet nie 
jest w pełni wykorzystywany w sektorach 
powstających, takich jak sektor cyfrowy, 
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mając na uwadze, że programiści 
zajmujący się AI muszą mieć wiedzę o 
nieświadomych uprzedzeniach i 
stereotypach, aby uniknąć ich powielania 
i umacniania; mając na uwadze, że 
transformacja i cyfryzacja rynku pracy i 
gospodarki może pogłębić istniejące luki 
gospodarcze i segregację rynku pracy;

sztucznej inteligencji i technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, a kobiety 
stanowią zaledwie 16 % spośród prawie 8 
milionów osób pracujących w dziedzinie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w Europie; mając na 
uwadze, że odsetek mężczyzn pracujących 
w sektorze cyfrowym jest trzy razy większy 
niż odsetek kobiet; mając na uwadze, że 
przyciągnięcie większej liczby kobiet do 
sektora cyfrowego lub innych 
przyszłościowych sektorów ma zasadnicze 
znaczenie w eliminowaniu luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami oraz w gwarantowaniu 
niezależności ekonomicznej kobiet; mając 
na uwadze, że włączenie większej liczby 
kobiet na rynku pracy w sektor cyfrowy 
umożliwiłoby zwiększenie PKB 
europejskiej gospodarki o 16 mld EUR; 
mając na uwadze, że różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz 
dyskryminacja są powielane w 
projektowaniu, wprowadzaniu danych 
wejściowych i stosowaniu sztucznej 
inteligencji (AI); mając na uwadze, że 
niekompletne zbiory danych oraz 
nieprawidłowa stronniczość mogą 
zakłócać rozumowanie systemu AI i 
zagrażać równouprawnieniu płci w 
społeczeństwie;

Or. en

Poprawka 132
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że wskaźnik 
równouprawnienia płci z 2019 r. wskazuje 
na utrzymujące się różnice w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn w sektorze cyfrowym; 

J. mając na uwadze, że wskaźnik 
równouprawnienia płci z 2019 r. wskazuje 
na utrzymujące się różnice w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn w sektorze cyfrowym 
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mając na uwadze, że zniwelowanie 
przepaści cyfrowej między kobietami a 
mężczyznami i zagwarantowanie kobietom 
praw cyfrowych ma pierwszorzędne 
znaczenie ze względu na występowanie 
dyskryminacji wynikającej z 
nieobiektywnych zbiorów danych, modeli i 
algorytmów sztucznej inteligencji (AI); 
mając na uwadze, że programiści 
zajmujący się AI muszą mieć wiedzę o 
nieświadomych uprzedzeniach i 
stereotypach, aby uniknąć ich powielania i 
umacniania; mając na uwadze, że 
transformacja i cyfryzacja rynku pracy i 
gospodarki może pogłębić istniejące luki 
gospodarcze i segregację rynku pracy;

oraz podkreśla potrzebę zapewnienia 
perspektywy płci we wszystkich 
strategiach politycznych dotyczących 
transformacji cyfrowej oraz oceny ich 
wpływu w aspekcie płci; mając na uwadze, 
że zniwelowanie przepaści cyfrowej 
między kobietami a mężczyznami i 
zagwarantowanie kobietom praw 
cyfrowych ma pierwszorzędne znaczenie 
ze względu na możliwość występowania 
dyskryminacji wynikającej z 
nieobiektywnych zbiorów danych, modeli i 
algorytmów sztucznej inteligencji (AI); 
mając na uwadze, że programiści 
zajmujący się AI muszą być przeszkoleni w 
dziedzinie rozpoznawania nieświadomych 
uprzedzeń i stereotypów, aby uniknąć ich 
powielania i umacniania; mając na uwadze, 
że inwestowanie w budowanie zdolności i 
umiejętności związanych z gromadzeniem 
odpowiednich danych na temat płci ma 
pierwszorzędne znaczenie dla osiągnięcia 
tego celu; mając na uwadze, że 
transformacja i cyfryzacja rynku pracy i 
gospodarki może tworzyć nowe możliwości 
w wymiarze zatrudnienia, w tym dla grup 
zwykle wykluczonych z rynku pracy, ale 
może także pogłębić istniejące luki 
gospodarcze i segregację rynku pracy, jeśli 
nie będzie odpowiednio wykorzystywana; 
mając na uwadze, że w tym względzie 
zasadnicze znaczenie ma promowanie 
uczestnictwa kobiet w kształceniu i 
zatrudnieniu w obszarach 
przedsiębiorczości cyfrowej, STEM i ICT;

Or. en

Poprawka 133
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że wskaźnik J. mając na uwadze, że wskaźnik 
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równouprawnienia płci z 2019 r. wskazuje 
na utrzymujące się różnice w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn w sektorze cyfrowym; 
mając na uwadze, że zniwelowanie 
przepaści cyfrowej między kobietami a 
mężczyznami i zagwarantowanie kobietom 
praw cyfrowych ma pierwszorzędne 
znaczenie ze względu na występowanie 
dyskryminacji wynikającej z 
nieobiektywnych zbiorów danych, modeli i 
algorytmów sztucznej inteligencji (AI); 
mając na uwadze, że programiści 
zajmujący się AI muszą mieć wiedzę o 
nieświadomych uprzedzeniach i 
stereotypach, aby uniknąć ich powielania 
i umacniania; mając na uwadze, że 
transformacja i cyfryzacja rynku pracy i 
gospodarki może pogłębić istniejące luki 
gospodarcze i segregację rynku pracy;

równouprawnienia płci z 2019 r. wskazuje 
na znaczną dysproporcję obecności kobiet 
i mężczyzn w sektorze cyfrowym; mając 
na uwadze, że fakt ten jest potwierdzeniem 
zróżnicowania interesów osobistych, które 
wynikają z dobrowolnych wyborów 
zgodnych z własnymi potrzebami; mając 
na uwadze, że transformacja i cyfryzacja 
rynku pracy umożliwia większą 
elastyczność, która może ułatwić kobietom 
i mężczyznom zachowanie równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym;

Or. es

Poprawka 134
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że wskaźnik 
równouprawnienia płci z 2019 r. wskazuje 
na utrzymujące się różnice w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn w sektorze cyfrowym; 
mając na uwadze, że zniwelowanie 
przepaści cyfrowej między kobietami a 
mężczyznami i zagwarantowanie kobietom 
praw cyfrowych ma pierwszorzędne 
znaczenie ze względu na występowanie 
dyskryminacji wynikającej z 
nieobiektywnych zbiorów danych, modeli i 
algorytmów sztucznej inteligencji (AI); 
mając na uwadze, że programiści 
zajmujący się AI muszą mieć wiedzę o 
nieświadomych uprzedzeniach i 
stereotypach, aby uniknąć ich powielania i 
umacniania; mając na uwadze, że 

J. mając na uwadze, że wskaźnik 
równouprawnienia płci z 2019 r. wskazuje 
na utrzymujące się różnice w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn w sektorze cyfrowym; 
mając na uwadze, że zniwelowanie 
przepaści cyfrowej między kobietami a 
mężczyznami i zagwarantowanie kobietom 
praw cyfrowych ma pierwszorzędne 
znaczenie ze względu na występowanie 
dyskryminacji wynikającej z 
nieobiektywnych zbiorów danych, modeli i 
algorytmów sztucznej inteligencji (AI); 
mając na uwadze, że programiści 
zajmujący się AI muszą mieć wiedzę o 
nieświadomych uprzedzeniach i 
stereotypach, aby uniknąć ich powielania i 
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transformacja i cyfryzacja rynku pracy i 
gospodarki może pogłębić istniejące luki 
gospodarcze i segregację rynku pracy;

umacniania;

Or. en

Poprawka 135
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że pandemii 
COVID-19 w nieproporcjonalny sposób 
wpłynęła na kobiety; mając na uwadze, że 
na pierwszej linii walki z epidemią około 
70 % pracowników sektora usług 
społecznych i opieki zdrowotnej stanowiły 
kobiety, w tym pielęgniarki, lekarki czy 
sprzątaczki; mając na uwadze, że kobiety, 
które pracowały zdalnie, były bezrobotne 
lub pracowały w niepełnym wymiarze 
czasu, podlegały jeszcze większej presji, 
wykonując większość obowiązków 
domowych i rodzinnych; mając na 
uwadze, że na podstawie złożonych skarg, 
w okresie pandemii COVID-19 wzrosła 
liczba kobiet będących ofiarami przemocy 
i molestowania;

Or. pt

Poprawka 136
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że kobiety są 
nieproporcjonalnie niedostatecznie 
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reprezentowane w mediach 
informacyjnych; mając na uwadze, że 
nierówne przedstawianie kobiet i 
mężczyzn w mediach utrwala stereotypy 
wpływające na wizerunek kobiet i 
mężczyzn;

Or. en

Poprawka 137
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że 
transformacja i cyfryzacja rynku pracy i 
gospodarki mogą jednocześnie pogłębić i 
zmniejszyć luki gospodarcze i segregację 
rynku pracy;

Or. en

Poprawka 138
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw J b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że przemoc 
między mężczyznami a kobietami wzrasta 
w sytuacjach nadzwyczajnych każdego 
rodzaju – podczas kryzysów 
gospodarczych, konfliktów lub epidemii; 
mając na uwadze, że nierówności, presja 
gospodarcza i społeczna spowodowana 
kwarantanną społeczną podczas epidemii 
oraz izolacją społeczną i ograniczeniami 
w przemieszczaniu się doprowadziły do 
zwiększenia się przemocy wobec kobiet; 
mając na uwadze, że wiele kobiet było 
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zamkniętych w domach ze swoimi 
agresorami; mając na uwadze, że w 
niektórych państwach członkowskich, 
takich jak Portugalia i Francja, przemoc 
domowa wzrosła o 30 % w tym okresie;

Or. pt

Poprawka 139
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Motyw J c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jc. mając na uwadze, że przyjmowanie 
na przestrzeni dekad planów „korekt 
strukturalnych” i neoliberalnych reform 
na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym istotnie osłabiło usługi 
publiczne i krajowe zdolności 
przemysłowe, prowadząc do niedoboru 
masek, leków i sprzętu szpitalnego, a tym 
samym zwiększając zależność od dostaw 
tego sprzętu przez państwa trzecie; mając 
na uwadze, że istnieje realna potrzeba 
położenia kresu tym strategiom 
politycznym, z myślą o inwestowaniu w 
infrastrukturę publiczną i wzmacnianiu 
jej, w szczególności w odniesieniu do 
infrastruktury zdrowotnej, oraz 
promowaniu ponownego 
uprzemysłowienia państw, aby zwalczać 
zależność od obcych państw i wzmacniać 
suwerenność; mając na uwadze, w tym 
kontekście, świadczenie wysokiej jakości, 
nieodpłatnych i powszechnych usług 
publicznej opieki zdrowotnej;

Or. pt

Poprawka 140
Margarita de la Pisa Carrión
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Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że 
uwzględnianie aspektu płci, sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz oceny wpływu w aspekcie płci są 
zasadniczymi narzędziami służącymi 
osiągnięciu równości płci we wszystkich 
obszarach polityki UE;

skreśla się

Or. es

Poprawka 141
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że 
uwzględnianie aspektu płci, sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz oceny wpływu w aspekcie płci są 
zasadniczymi narzędziami służącymi 
osiągnięciu równości płci we wszystkich 
obszarach polityki UE;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 142
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że uwzględnianie 
aspektu płci, sporządzanie budżetu z 

K. mając na uwadze, że uwzględnianie 
aspektu płci, sporządzanie budżetu z 
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uwzględnieniem aspektu płci oraz oceny 
wpływu w aspekcie płci są zasadniczymi 
narzędziami służącymi osiągnięciu 
równości płci we wszystkich obszarach 
polityki UE;

uwzględnieniem aspektu płci oraz oceny 
wpływu w aspekcie płci są zasadniczymi 
narzędziami służącymi osiągnięciu 
równości płci we wszystkich obszarach 
polityki UE; mając na uwadze, że jest to 
szczególnie ważne w wymiarze środków 
społeczno-gospodarczych podejmowanych 
w następstwie kryzysu zdrowotnego 
związanego z COVID-19;

Or. en

Poprawka 143
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że uwzględnianie 
aspektu płci, sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci oraz oceny 
wpływu w aspekcie płci są zasadniczymi 
narzędziami służącymi osiągnięciu 
równości płci we wszystkich obszarach 
polityki UE;

K. mając na uwadze, że uwzględnianie 
aspektu płci, sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci oraz oceny 
wpływu w aspekcie płci są zasadniczymi 
narzędziami służącymi osiągnięciu 
równości płci we wszystkich obszarach 
polityki UE, w tym w ramach planu 
odbudowy dla Europy w odpowiedzi na 
kryzys zdrowotny związany z COVID-19;

Or. en

Poprawka 144
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że uwzględnianie 
aspektu płci, sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci oraz oceny 
wpływu w aspekcie płci są zasadniczymi 

K. mając na uwadze, że uwzględnianie 
aspektu płci oraz oceny wpływu w 
aspekcie płci są zasadniczymi narzędziami 
służącymi osiągnięciu równości płci we 
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narzędziami służącymi osiągnięciu 
równości płci we wszystkich obszarach 
polityki UE;

wszystkich obszarach polityki UE;

Or. en

Poprawka 145
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że kobiety stały 
na pierwszej linii działania w walce z 
pandemią COVID-19, a obecny kryzys 
wywiera nieproporcjonalny wpływ na 
kobiety, dziewczęta i równouprawnienie 
płci; mając na uwadze, że wpływ ten 
obejmuje różnorodne aspekty od 
zatrważającego wzrostu przypadków 
przemocy ze względu na płeć oraz 
ograniczonego dostępu do praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego po 
masowe skutki gospodarcze i zawodowe 
dla pracowników opieki zdrowotnej, 
opiekunów oraz pracowników innych 
sfeminizowanych sektorów 
niegwarantujących pewności 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 146
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 wywarł 
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nieproporcjonalny wpływ na kobiety i 
dziewczęta, o czym świadczy wzrost liczby 
przypadków przemocy domowej wobec 
kobiet i dzieci, zwiększone ryzyko utraty 
dochodów i ubóstwa, zwiększone 
nieodpłatne i nierówne obowiązki 
opiekuńcze i domowe oraz ograniczony 
terminowy dostęp do podstawowych usług 
opieki zdrowotnej, w tym związanych z 
prawami i zdrowiem reprodukcyjnym i 
seksualnym;

Or. en

Poprawka 147
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Alessandra 
Moretti

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że dane 
segregowane ze względu na płeć mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewniania 
widoczności nierówności oraz tworzenia 
ukierunkowanych strategii politycznych, 
ale nadal nie są dostępne w różnych 
dziedzinach polityki UE i państw 
członkowskich; mając na uwadze, że dane 
uwzględniające aspekt płci mają kluczowe 
znaczenie dla sztucznej inteligencji i 
podobnych rozwiązań, aby tworzyć 
niestronnicze, niedyskryminacyjne i 
uzasadnione etycznie algorytmy AI itd.;

Or. en

Poprawka 148
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider
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Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że gromadzenie 
danych segregowanych ze względu na płeć 
ma ogromne znaczenie dla podejścia 
ukierunkowanego na płeć we wszystkich 
istotnych kwestiach, takich jak między 
innymi przemoc ze względu na płeć, 
niepełnosprawność, nowotwory oraz 
choroby rzadkie i przewlekłe, skutki 
zmiany klimatu, umiejętności cyfrowe i 
STEM;

Or. en

Poprawka 149
Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 wywarł także wpływ 
na pracowników seksualnych, którzy są 
dotknięci zwiększonym ryzykiem utraty 
dochodów i ubóstwa, wobec braku 
odpowiednich ram i egzekwowania 
przysługujących im praw człowieka;

Or. en

Poprawka 150
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. podkreśla, że uwzględnianie 
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kwestii równości kobiet i mężczyzn może 
być przydatne w związku z zarządzaniem 
budżetem i jego stosowaniem, jeśli 
pomaga rozwiązać rzeczywiste problemy 
kobiet w Europie;

Or. pl

Poprawka 151
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że kobiety 
powinny mieć możliwość – jeśli o tym 
zdecydują i posiadają takie same 
kompetencje – obejmowania tych samych 
stanowisk kierowniczych i otrzymywania 
takiego samego wynagrodzenia jak 
mężczyźni;

Or. fr

Poprawka 152
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Motyw K b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kb. mając na uwadze, że cele osobiste i 
zawodowe kobiet i mężczyzn są często 
odmienne oraz że w przypadku większości 
stanowisk poszukiwanie równej 
reprezentacji płci przynosi efekt przeciwny 
do zamierzonego, ponieważ kobiety i 
mężczyźni nie mają tych samych aspiracji, 
a poszczególne zawody przyciągają w 
większych proporcjach kobiety lub w 
większych proporcjach mężczyzn;
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Or. fr

Poprawka 153
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Motyw K b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kb. mając na uwadze, że zasadnicze 
znaczenie mają wspólne działania w celu 
zapewnienia pozytywnej konwergencji i 
harmonizacji praw kobiet w Europie 
dzięki silnemu paktowi między państwami 
członkowskimi obejmującemu wymianę 
najbardziej ambitnego prawodawstwa i 
najlepszych praktyk obecnie 
obowiązujących w UE oraz zobowiązanie 
do ich stosowania;

Or. en

Poprawka 154
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Motyw K b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kb. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci jest uwzględniane 
w strategiach politycznych UE w ramach 
różnych funduszy i instrumentów UE oraz 
mając na uwadze, że bardzo ważnym 
narzędziem jest umożliwienie 
optymalnych synergii między nimi w 
obszarze równouprawnienia płci;

Or. en
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Poprawka 155
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Motyw K c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kc. mając na uwadze, że podczas gdy 
powołano komisarza do spraw równości, a 
Parlament Europejski posiada komisję 
odpowiedzialną za prawa kobiet i 
równouprawnienie, w Radzie nie istnieje 
specjalna struktura zajmująca się 
równouprawnieniem płci, a ministrowie i 
sekretarze stanu odpowiedzialni za 
równouprawnienie płci nie posiadają 
przeznaczonego dla nich forum 
dyskusyjnego;

Or. en

Poprawka 156
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża zadowolenie z przyjęcia 
komunikatu Komisji zatytułowanego 
„Unia równości: strategia na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–
2025”, opublikowanego w trakcie 
pierwszych 100 dni kadencji nowej 
Komisji, stanowiącego wyraźną oznakę 
zaangażowania politycznego w europejską 
politykę równości płci oraz zdecydowane, 
jasne i ambitne ramy polityczne mające 
na celu przeciwdziałanie atakom na 
prawa kobiet i równość płci; podkreśla 
znaczenie wybranego dwutorowego 
podejścia, obejmującego ukierunkowane 

skreśla się
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środki oraz konsekwentne uwzględnianie 
aspektu płci i intersekcjonalności jako 
zasady przekrojowe, a także z 
zadowoleniem przyjmuje silne powiązanie 
obszarów działania z eliminacją 
stereotypów, nierównego traktowania i 
dyskryminacji ze względu na płeć;

Or. fr

Poprawka 157
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża zadowolenie z przyjęcia 
komunikatu Komisji zatytułowanego „Unia 
równości: strategia na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–
2025”, opublikowanego w trakcie 
pierwszych 100 dni kadencji nowej 
Komisji, stanowiącego wyraźną oznakę 
zaangażowania politycznego w europejską 
politykę równości płci oraz zdecydowane, 
jasne i ambitne ramy polityczne mające 
na celu przeciwdziałanie atakom na 
prawa kobiet i równość płci; podkreśla 
znaczenie wybranego dwutorowego 
podejścia, obejmującego ukierunkowane 
środki oraz konsekwentne uwzględnianie 
aspektu płci i intersekcjonalności jako 
zasady przekrojowe, a także z 
zadowoleniem przyjmuje silne powiązanie 
obszarów działania z eliminacją 
stereotypów, nierównego traktowania i 
dyskryminacji ze względu na płeć;

1. zwraca uwagę na przyjęcie 
komunikatu Komisji zatytułowanego „Unia 
równości: strategia na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–
2025”, opublikowanego w trakcie 
pierwszych 100 dni kadencji nowej 
Komisji, stanowiącego wyraźną oznakę 
zaangażowania politycznego w europejską 
politykę równości płci, a także z 
zadowoleniem przyjmuje silne powiązanie 
obszarów działania z eliminacją 
stereotypów, nierównego traktowania i 
dyskryminacji ze względu na płeć;

Or. es

Poprawka 158
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Lina 
Gálvez Muñoz, Alessandra Moretti, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża zadowolenie z przyjęcia 
komunikatu Komisji zatytułowanego „Unia 
równości: strategia na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–
2025”, opublikowanego w trakcie 
pierwszych 100 dni kadencji nowej 
Komisji, stanowiącego wyraźną oznakę 
zaangażowania politycznego w europejską 
politykę równości płci oraz zdecydowane, 
jasne i ambitne ramy polityczne mające na 
celu przeciwdziałanie atakom na prawa 
kobiet i równość płci; podkreśla znaczenie 
wybranego dwutorowego podejścia, 
obejmującego ukierunkowane środki oraz 
konsekwentne uwzględnianie aspektu płci i 
intersekcjonalności jako zasady 
przekrojowe, a także z zadowoleniem 
przyjmuje silne powiązanie obszarów 
działania z eliminacją stereotypów, 
nierównego traktowania i dyskryminacji ze 
względu na płeć;

1. wyraża zadowolenie z przyjęcia 
komunikatu Komisji zatytułowanego „Unia 
równości: strategia na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–
2025”, opublikowanego w trakcie 
pierwszych 100 dni kadencji nowej 
Komisji, stanowiącego wyraźną oznakę 
zaangażowania politycznego w europejską 
politykę równości płci oraz zdecydowane, 
jasne i ambitne ramy polityczne mające na 
celu przeciwdziałanie atakom na prawa 
kobiet i równość płci; popiera cel Komisji, 
jakim jest Unia Europejska wolna od 
dyskryminacji i nierówności 
strukturalnych dla wszystkich ludzi w 
całej ich różnorodności; podkreśla 
znaczenie wybranego dwutorowego 
podejścia, obejmującego ukierunkowane 
środki oraz konsekwentne uwzględnianie 
aspektu płci i intersekcjonalności jako 
zasady przekrojowe, a także z 
zadowoleniem przyjmuje silne powiązanie 
obszarów działania z eliminacją 
stereotypów, nierównego traktowania i 
dyskryminacji ze względu na płeć, a także 
domaga się silnych mechanizmów 
monitorowania w celu regularnego 
pomiaru i oceny powodzenia strategii i jej 
środków;

Or. en

Poprawka 159
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża zadowolenie z przyjęcia 1. wyraża zadowolenie z przyjęcia 
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komunikatu Komisji zatytułowanego „Unia 
równości: strategia na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–
2025”, opublikowanego w trakcie 
pierwszych 100 dni kadencji nowej 
Komisji, stanowiącego wyraźną oznakę 
zaangażowania politycznego w europejską 
politykę równości płci oraz zdecydowane, 
jasne i ambitne ramy polityczne mające 
na celu przeciwdziałanie atakom na 
prawa kobiet i równość płci; podkreśla 
znaczenie wybranego dwutorowego 
podejścia, obejmującego ukierunkowane 
środki oraz konsekwentne uwzględnianie 
aspektu płci i intersekcjonalności jako 
zasady przekrojowe, a także z 
zadowoleniem przyjmuje silne powiązanie 
obszarów działania z eliminacją 
stereotypów, nierównego traktowania i 
dyskryminacji ze względu na płeć;

komunikatu Komisji zatytułowanego „Unia 
równości: strategia na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–
2025”, opublikowanego w trakcie 
pierwszych 100 dni kadencji nowej 
Komisji, stanowiącego wyraźną oznakę 
zaangażowania politycznego w europejską 
politykę równości płci; podkreśla 
znaczenie wybranego dwutorowego 
podejścia, obejmującego ukierunkowane 
środki oraz konsekwentne uwzględnianie 
aspektu płci i intersekcjonalności jako 
zasady przekrojowe, a także z 
zadowoleniem przyjmuje silne powiązanie 
obszarów działania z eliminacją 
stereotypów, nierównego traktowania i 
dyskryminacji ze względu na płeć;

Or. pl

Poprawka 160
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża zadowolenie z przyjęcia 
komunikatu Komisji zatytułowanego „Unia 
równości: strategia na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–
2025”, opublikowanego w trakcie 
pierwszych 100 dni kadencji nowej 
Komisji, stanowiącego wyraźną oznakę 
zaangażowania politycznego w europejską 
politykę równości płci oraz zdecydowane, 
jasne i ambitne ramy polityczne mające na 
celu przeciwdziałanie atakom na prawa 
kobiet i równość płci; podkreśla znaczenie 
wybranego dwutorowego podejścia, 
obejmującego ukierunkowane środki oraz 
konsekwentne uwzględnianie aspektu płci 
i intersekcjonalności jako zasady 

1. wyraża zadowolenie z przyjęcia 
komunikatu Komisji zatytułowanego „Unia 
równości: strategia na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–
2025”, opublikowanego w trakcie 
pierwszych 100 dni kadencji nowej 
Komisji, stanowiącego oznakę 
zaangażowania politycznego w europejską 
politykę równości płci oraz jasne i ambitne 
ramy polityczne mające na celu 
przeciwdziałanie atakom na prawa kobiet i 
równość płci; z zadowoleniem przyjmuje 
silne powiązanie obszarów działania z 
eliminacją wszelkiego rodzaju 
dyskryminacji;
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przekrojowe, a także z zadowoleniem 
przyjmuje silne powiązanie obszarów 
działania z eliminacją stereotypów, 
nierównego traktowania i dyskryminacji 
ze względu na płeć;

Or. it

Poprawka 161
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża zadowolenie z przyjęcia 
komunikatu Komisji zatytułowanego „Unia 
równości: strategia na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–
2025”, opublikowanego w trakcie 
pierwszych 100 dni kadencji nowej 
Komisji, stanowiącego wyraźną oznakę 
zaangażowania politycznego w europejską 
politykę równości płci oraz zdecydowane, 
jasne i ambitne ramy polityczne mające na 
celu przeciwdziałanie atakom na prawa 
kobiet i równość płci; podkreśla znaczenie 
wybranego dwutorowego podejścia, 
obejmującego ukierunkowane środki oraz 
konsekwentne uwzględnianie aspektu płci 
i intersekcjonalności jako zasady 
przekrojowe, a także z zadowoleniem 
przyjmuje silne powiązanie obszarów 
działania z eliminacją stereotypów, 
nierównego traktowania i dyskryminacji ze 
względu na płeć;

1. wyraża zadowolenie z przyjęcia 
komunikatu Komisji zatytułowanego „Unia 
równości: strategia na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–
2025”, opublikowanego w trakcie 
pierwszych 100 dni kadencji nowej 
Komisji, stanowiącego wyraźną oznakę 
zaangażowania politycznego w europejską 
politykę równości płci oraz ramy 
polityczne mające na celu dalsze 
egzekwowanie praw kobiet i równości płci 
oraz przeciwdziałanie atakom na nie; 
podkreśla znaczenie wybranego 
dwutorowego podejścia, obejmującego 
ukierunkowane środki oraz zobowiązanie 
do konsekwentnego uwzględniania 
aspektu płci i intersekcjonalności jako 
zasady przekrojowe, a także z 
zadowoleniem przyjmuje silne powiązanie 
obszarów działania z eliminacją 
stereotypów, nierównego traktowania i 
dyskryminacji ze względu na płeć;

Or. en

Poprawka 162
Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt rezolucji
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Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża zadowolenie z przyjęcia 
komunikatu Komisji zatytułowanego „Unia 
równości: strategia na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–
2025”, opublikowanego w trakcie 
pierwszych 100 dni kadencji nowej 
Komisji, stanowiącego wyraźną oznakę 
zaangażowania politycznego w europejską 
politykę równości płci oraz zdecydowane, 
jasne i ambitne ramy polityczne mające na 
celu przeciwdziałanie atakom na prawa 
kobiet i równość płci; podkreśla znaczenie 
wybranego dwutorowego podejścia, 
obejmującego ukierunkowane środki oraz 
konsekwentne uwzględnianie aspektu płci i 
intersekcjonalności jako zasady 
przekrojowe, a także z zadowoleniem 
przyjmuje silne powiązanie obszarów 
działania z eliminacją stereotypów, 
nierównego traktowania i dyskryminacji ze 
względu na płeć;

1. wyraża przyjęcie do wiadomości 
komunikatu Komisji zatytułowanego „Unia 
równości: strategia na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–
2025”, opublikowanego w trakcie 
pierwszych 100 dni kadencji nowej 
Komisji, stanowiącego wyraźną oznakę 
zaangażowania politycznego w europejską 
politykę równości płci oraz zdecydowane, 
jasne i ambitne ramy polityczne mające na 
celu przeciwdziałanie atakom na prawa 
kobiet i równość płci; podkreśla znaczenie 
wybranego dwutorowego podejścia, 
obejmującego ukierunkowane środki oraz 
konsekwentne uwzględnianie aspektu płci i 
intersekcjonalności jako zasady 
przekrojowe, a także z zadowoleniem 
przyjmuje silne powiązanie obszarów 
działania z eliminacją stereotypów, 
nierównego traktowania i dyskryminacji ze 
względu na płeć;

Or. pl

Poprawka 163
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje nadanie 
priorytetu równouprawnieniu płci przez 
nową Komisję i jej przewodniczącą, a 
także wyznaczenie specjalnego komisarza 
do spraw równości, oraz oczekuje na 
sprawozdanie roczne na temat równości 
stanowiące użyteczne narzędzie do oceny 
postępów i identyfikowania istniejących 
luk i potrzeb w zakresie uwzględniania 
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aspektu płci w ramach polityki;

Or. en

Poprawka 164
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że komunikat Komisji z 
dnia 5 marca 2020 r. zatytułowany „Unia 
równości: strategia na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–
2025” (COM(2020) 0152), należy 
interpretować z należytym 
uwzględnieniem kompetencji krajowych i 
szczególnych okoliczności w każdym 
państwie członkowskim;

Or. pl

Poprawka 165
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie szeregu strategii 
uzupełniających i apeluje o ustanowienie 
ram strategicznych, aby je połączyć, oraz 
o przyjęcie w nich wszystkich podejścia 
intersekcjonalnego;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 166
Margarita de la Pisa Carrión
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie szeregu strategii 
uzupełniających i apeluje o ustanowienie 
ram strategicznych, aby je połączyć, oraz 
o przyjęcie w nich wszystkich podejścia 
intersekcjonalnego;

skreśla się

Or. es

Poprawka 167
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie szeregu strategii 
uzupełniających i apeluje o ustanowienie 
ram strategicznych, aby je połączyć, oraz o 
przyjęcie w nich wszystkich podejścia 
intersekcjonalnego;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie szeregu strategii 
uzupełniających w sprawie 
niepełnosprawności, LGBTI+ oraz 
Romów i apeluje o ustanowienie ram 
strategicznych, aby je połączyć, oraz o 
przyjęcie w nich wszystkich podejścia 
intersekcjonalnego; ponownie wyraża 
potrzebę wzmocnienia szczególnych 
środków w celu zagwarantowania 
niedyskryminacji, równości i ochrony 
kobiet niedostatecznie reprezentowanych 
pod względem strukturalnym i grup w 
niekorzystnej sytuacji; przypomina 
Komisji, że potrzebne są dalsze wysiłki 
zmierzające w tym kierunku;

Or. en

Poprawka 168
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
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Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie szeregu strategii 
uzupełniających i apeluje o ustanowienie 
ram strategicznych, aby je połączyć, oraz o 
przyjęcie w nich wszystkich podejścia 
intersekcjonalnego;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie szeregu strategii 
uzupełniających i apeluje o ustanowienie 
ram strategicznych, aby je połączyć, oraz o 
przyjęcie w nich wszystkich podejścia 
intersekcjonalnego; podkreśla znaczenie 
monitorowania sytuacji i elastycznego 
dostosowania się do rezultatów oraz 
przyszłych wyzwań, z wykorzystaniem 
obecnych strategii politycznych lub z 
zasugerowaniem nowych narzędzi, co 
pokazał niedawny kryzys związany z 
COVID-19;

Or. en

Poprawka 169
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie szeregu strategii 
uzupełniających i apeluje o ustanowienie 
ram strategicznych, aby je połączyć, oraz 
o przyjęcie w nich wszystkich podejścia 
intersekcjonalnego;

2. przyjmuje do wiadomości 
ogłoszenie szeregu strategii mających na 
celu wzmocnienie merytokracji w obszarze 
zatrudnienia, zapewnienie poszanowania 
godności ludzkiej, a także promowanie 
zaangażowania we wspieranie polityk 
dotyczących rodziny i liczby urodzeń;

Or. it

Poprawka 170
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
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Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie szeregu strategii 
uzupełniających i apeluje o ustanowienie 
ram strategicznych, aby je połączyć, oraz o 
przyjęcie w nich wszystkich podejścia 
intersekcjonalnego;

2. odnotowuje ogłoszenie szeregu 
strategii uzupełniających i apeluje o 
ustanowienie ram strategicznych, aby je 
połączyć, oraz o przyjęcie w nich 
wszystkich podejścia intersekcjonalnego;

Or. pt

Poprawka 171
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. główne cele polityki równości płci 
są następujące:
– walka z przemocą i nierównościami, 
szczególnie tymi wynikającymi z norm 
społecznych dyktowanych przez grupy 
religijne i wspólnoty wrogo nastawione do 
szacunku dla kobiet, którzy jest 
nieodłącznie związany z cywilizacją 
europejską;

– równość wynagrodzenia mężczyzn i 
kobiet za taką samą pracę i takie same 
umiejętności;

– wsparcie ekonomiczne dla matek i 
kobiet w ciąży;

– poprawa w dziedzinie uprawnień 
emerytalnych dla kobiet, które 
wychowywały dzieci;

– zwalczanie przemocy domowej;

Or. fr
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Poprawka 172
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że strategia 
pozostaje niejasna w kwestii terminów 
dotyczących kilku bardzo pożądanych 
środków; zwraca się zatem do Komisji o 
określenie konkretnych ram czasowych i 
dodatkowych ukierunkowanych działań, a 
także wytycznych odnośnie do sposobu 
skutecznego wdrażania podejścia 
intersekcjonalnego;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 173
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że strategia 
pozostaje niejasna w kwestii terminów 
dotyczących kilku bardzo pożądanych 
środków; zwraca się zatem do Komisji o 
określenie konkretnych ram czasowych i 
dodatkowych ukierunkowanych działań, a 
także wytycznych odnośnie do sposobu 
skutecznego wdrażania podejścia 
intersekcjonalnego;

skreśla się

Or. es

Poprawka 174
Alice Kuhnke
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że strategia 
pozostaje niejasna w kwestii terminów 
dotyczących kilku bardzo pożądanych 
środków; zwraca się zatem do Komisji o 
określenie konkretnych ram czasowych i 
dodatkowych ukierunkowanych działań, a 
także wytycznych odnośnie do sposobu 
skutecznego wdrażania podejścia 
intersekcjonalnego;

3. wyraża ubolewanie, że strategia 
pozostaje niejasna w kwestii terminów 
dotyczących kilku bardzo pożądanych 
środków oraz że nie ustanawia 
konkretnych celów w zakresie 
równouprawnienia płci do osiągnięcia 
przed 2025 r. ani jasnych narzędzi 
monitorowania; zwraca się zatem do 
Komisji o określenie konkretnych ram 
czasowych, obowiązków, rocznego 
przeglądu, mechanizmu monitorowania i 
dodatkowych ukierunkowanych działań; 
domaga się także przedstawienia 
wytycznych i planu działania odnośnie do 
sposobu skutecznego wdrażania podejścia 
intersekcjonalnego i uwzględniania 
aspektu płci, w tym sporządzania budżetu 
z uwzględnieniem aspektu płci, oraz 
opracowania specjalnych wskaźników, 
celów i narzędzi monitorowania, a także 
przydzielenia zasobów ludzkich i 
finansowych w celu zapewnienia ich 
odpowiedniego i systematycznego 
włączania do kształtowania polityki UE;

Or. en

Poprawka 175
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Vilija 
Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że strategia 
pozostaje niejasna w kwestii terminów 
dotyczących kilku bardzo pożądanych 
środków; zwraca się zatem do Komisji o 
określenie konkretnych ram czasowych i 

3. wyraża ubolewanie, że strategia 
pozostaje niejasna w kwestii terminów 
dotyczących kilku bardzo pożądanych 
środków; zwraca się zatem do Komisji o 
określenie konkretnych ram czasowych i 
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dodatkowych ukierunkowanych działań, a 
także wytycznych odnośnie do sposobu 
skutecznego wdrażania podejścia 
intersekcjonalnego;

dodatkowych ukierunkowanych działań, a 
także wytycznych odnośnie do sposobu 
skutecznego wdrażania podejścia 
intersekcjonalnego; domaga się w 
szczególności jasnych ram czasowych w 
odniesieniu do opracowania nowych ram 
współpracy platform internetowych, nowej 
strategii UE w sprawie wyeliminowania 
handlu ludźmi, strategii na rzecz 
równouprawnienia płci w branży 
audiowizualnej (jako części podprogramu 
MEDIA) oraz ogólnounijnej kampanii 
informacyjnej zwalczającej stereotypy 
płci;

Or. en

Poprawka 176
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że strategia 
pozostaje niejasna w kwestii terminów 
dotyczących kilku bardzo pożądanych 
środków; zwraca się zatem do Komisji o 
określenie konkretnych ram czasowych i 
dodatkowych ukierunkowanych działań, a 
także wytycznych odnośnie do sposobu 
skutecznego wdrażania podejścia 
intersekcjonalnego;

3. wyraża ubolewanie, że strategia 
pozostaje niejasna w kwestii terminów 
dotyczących kilku bardzo pożądanych 
środków; zwraca się zatem do Komisji o 
określenie konkretnych ram czasowych i 
dodatkowych ukierunkowanych działań, a 
także wytycznych odnośnie do sposobu 
skutecznego wdrażania podejścia 
intersekcjonalnego i opartego na 
uwzględnianiu aspektu płci, jak również 
odpowiednich zasobów na ten cel; wzywa 
Komisję do ustanowienia mechanizmów 
monitorowania w celu śledzenia postępów 
strategii, aby zapewnić pełną realizację 
wyrażonych w niej zobowiązań;

Or. en

Poprawka 177
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Heléne Fritzon

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że strategia 
pozostaje niejasna w kwestii terminów 
dotyczących kilku bardzo pożądanych 
środków; zwraca się zatem do Komisji o 
określenie konkretnych ram czasowych i 
dodatkowych ukierunkowanych działań, a 
także wytycznych odnośnie do sposobu 
skutecznego wdrażania podejścia 
intersekcjonalnego;

3. wyraża ubolewanie, że strategia 
pozostaje niejasna w kwestii terminów 
dotyczących kilku bardzo pożądanych 
środków; zwraca się zatem do Komisji o 
określenie konkretnych ram czasowych, 
jasnych i mierzalnych wskaźników 
sukcesu i dodatkowych ukierunkowanych 
działań, a także wytycznych odnośnie do 
sposobu skutecznego wdrażania podejścia 
intersekcjonalnego;

Or. en

Poprawka 178
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że strategia 
pozostaje niejasna w kwestii terminów 
dotyczących kilku bardzo pożądanych 
środków; zwraca się zatem do Komisji o 
określenie konkretnych ram czasowych i 
dodatkowych ukierunkowanych działań, a 
także wytycznych odnośnie do sposobu 
skutecznego wdrażania podejścia 
intersekcjonalnego;

3. odnotowuje, że strategia pozostaje 
niejasna w kwestii terminów dotyczących 
kilku środków; zwraca się do Komisji o 
zdefiniowanie, w porozumieniu z 
państwami członkowskimi, konkretnych 
ram czasowych i dodatkowych 
ukierunkowanych działań;

Or. it

Poprawka 179
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wyraża ubolewanie, że strategia 
pozostaje niejasna w kwestii terminów 
dotyczących kilku bardzo pożądanych 
środków; zwraca się zatem do Komisji o 
określenie konkretnych ram czasowych i 
dodatkowych ukierunkowanych działań, a 
także wytycznych odnośnie do sposobu 
skutecznego wdrażania podejścia 
intersekcjonalnego;

3. wyraża ubolewanie, że strategia 
pozostaje niejasna w kwestii terminów 
dotyczących kilku bardzo pożądanych 
środków; zwraca się zatem do Komisji o 
określenie konkretnego planu działania 
wraz z ramami czasowymi i dodatkowymi 
ukierunkowanymi działaniami, a także 
wytycznych odnośnie do sposobu 
skutecznego wdrażania podejścia 
intersekcjonalnego;

Or. en

Poprawka 180
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję do poszanowania 
zobowiązań programu prac na 2020 r. w 
każdej rewizji oraz przedstawienia na czas 
wniosku dotyczącego wiążących środków 
w dziedzinie przejrzystości wynagrodzeń, 
Strategii UE w zakresie praw ofiar, 
strategii na rzecz równości osób LGBTI, 
ram UE na okres po 2020 r. dotyczących 
strategii w sprawie równości i integracji 
Romów, nowej strategii UE w sprawie 
wyeliminowania handlu ludźmi, a także 
unijnego planu działania w sprawie 
równości płci oraz wzmocnienia pozycji 
kobiet w stosunkach zewnętrznych na lata 
2021–2025;

Or. en
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Poprawka 181
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. domaga się, aby 
równouprawnienie mężczyzn i kobiet oraz 
równość płci stanowiły istotne i 
podstawowe elementy w strategiach 
politycznych UE, przy jednoczesnym 
głębokim poszanowaniu wzajemnych 
różnic i komplementarności między 
mężczyznami i kobietami, oraz wzywa w 
tym kontekście do ukierunkowanego 
wykorzystywania funduszy europejskich 
na konkretne działania wspierające 
obywateli, a nie na promowanie czysto 
ideologicznych kampanii, których 
jedynym celem jest tworzenie nowych 
modeli płci;

Or. it

Poprawka 182
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. domaga się, by równość płci 
stanowiła zasadniczy element polityki UE, 
przy jednoczesnym głębokim 
poszanowaniu wzajemnych różnic i 
komplementarności między mężczyznami i 
kobietami, oraz w związku z tym wzywa, 
by wykorzystanie funduszy unijnych było 
ukierunkowane na konkretne działania 
wspierające obywateli, a nie na 
promowanie czysto ideologicznych 
kampanii, których jedynym celem jest 
stworzenie nowych modeli dotyczących 
płci;
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Or. fr

Poprawka 183
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję, w partnerstwie z 
państwami członkowskimi, do 
monitorowania wdrażania pekińskiej 
platformy działania, programu działania 
Międzynarodowej Konferencji na temat 
Ludności i Rozwoju oraz wyników ich 
konferencji przeglądowych, a także 
wszystkich celów zrównoważonego 
rozwoju, w tym celów 3.7 i 5.6, oraz do 
dążenia do ich pełnego wdrożenia, 
zarówno w UE, jak i poza jej granicami, z 
wykorzystaniem wskaźników zgodnych z 
globalnymi ramami wskaźników realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 184
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zwraca jednak uwagę na potrzebę 
stosowania podejścia opartego na 
możliwościach w ramach strategii na 
rzecz równouprawnienia płci; zwraca się 
do Komisji o przyjęcie „równych szans dla 
kobiet” jako punktu wyjściowego dla 
dalszego wdrażania strategii;



PE652.642v01-00 100/197 AM\1206793PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 185
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
zatwierdzenia i wdrożenia dyrektywy 
antydyskryminacyjnej oraz 
zagwarantowania, by dyskryminacja 
krzyżowa z wielu przyczyn jednocześnie 
została wyeliminowana we wszystkich 
państwach członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 186
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla, że opóźnienie 
wdrażania pewnych elementów nowej 
strategii stanowiłoby nieodpowiedni 
sygnał; wzywa w związku z tym Komisję 
do dalszej realizacji strategii na rzecz 
równouprawnienia płci zgodnie z 
zaproponowanymi ramami czasowymi; z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie do 
zaprezentowania wniosku 
ustawodawczego w sprawie przejrzystości 
wynagrodzeń do końca 2020 r., 
wzmocnienia zasady równości 
wynagrodzeń dla pracowników płci 
męskiej i żeńskiej za taką samą pracę oraz 
uwzględnienia luki płacowej i emerytalnej 
między kobietami a mężczyznami we 
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współpracy z partnerami społecznymi;

Or. en

Poprawka 187
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, zgodnie z celami strategii, 
do systematycznego włączania 
perspektywy płci we wszystkie etapy walki 
z kryzysem związanym z COVID-19 oraz 
promowania zaangażowania kobiet na 
wszystkich szczeblach procesu 
decyzyjnego;

Or. en

Poprawka 188
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. zwraca uwagę na potrzebę 
zapewnienia niezawodnego i 
odpowiedniego gromadzenia i analizy 
danych segregowanych ze względu na płeć 
na potrzeby podejmowania decyzji dzięki 
zapewnieniu i zwiększeniu finansowania 
oraz zdolności EIGE;

Or. en

Poprawka 189
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Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. podkreśla potrzebę przydziału 
odpowiedniego finansowania z należytym 
uwzględnieniem potrzeb kobiet w 
następnych WRF, w tym w ramach 
unijnej polityki spójności i WPR, 
programu „Obywatele, Równość, Prawa i 
Wartości”, „Horyzont Europa” i 
InvestEU; wzywa Komisję do dalszego 
podejmowania starań na rzecz wdrażania 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci jako integralnej części 
procedury budżetowej wraz z lepszym 
monitorowaniem wydatków na 
równouprawnienie płci, zgodnie z jej 
zobowiązaniami wyrażonymi w strategii 
na rzecz równouprawnienia płci; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie UE do 
należytego uwzględnienia potrzeb kobiet 
podczas projektowania i rozdzielania 
funduszy uzgodnionych w ramach planu 
odbudowy dla Europy „Next generation 
EU”;

Or. en

Poprawka 190
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. wzywa państwa członkowskie do 
regularnej wymiany najlepszych praktyk 
oraz zobowiązania się do pozytywnej 
konwergencji i harmonizacji praw kobiet 
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w Europie dzięki wprowadzeniu do 
odpowiedniego prawodawstwa najbardziej 
ambitnych krajowych środków i praktyk 
obecnie obowiązujących w państwach 
członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 191
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3d. wzywa także do włączenia do 
procesu monitorowania przez Komisję 
wskaźnika równouprawnienia płci EIGE 
oraz opracowania wskaźnika 
zróżnicowania emerytur ze względu na 
płeć, zgodnie z zaleceniem Parlamentu 
zawartym w rezolucji z dnia 14 czerwca 
2017 r. w sprawie potrzeby opracowania 
unijnej strategii mającej na celu 
wyeliminowanie różnic w emeryturach ze 
względu na płeć i zapobieganie 
występowaniu takich różnic, 
monitorowanego w ramach strategii na 
rzecz równouprawnienia płci jako 
jedynego wskaźnika kumulującego 
wszystkie nierówności doświadczane przez 
kobiety na przestrzeni ich życia, a także 
uwzględnienia innych wskaźników 
dotyczących luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami oraz 
zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn 
pod względem usług w zakresie opieki, 
przepaści cyfrowej pod względem płci itd.;

Or. en

Poprawka 192
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Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3d. wzywa Radę do ustanowienia 
składu ds. równouprawnienia płci 
zrzeszającego ministrów i sekretarzy stanu 
odpowiedzialnych za równouprawnienie 
płci w ramach jednego specjalnego forum, 
aby zapewnić wspólne i konkretne środki 
w celu sprostania wyzwaniom w obszarze 
praw kobiet i równouprawnienia płci, a 
także zapewnić omawianie kwestii 
dotyczących równouprawnienia płci na 
najwyższym szczeblu politycznym;

Or. en

Poprawka 193
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3e. wzywa Radę do przyjęcia konkluzji 
Rady w celu zatwierdzenia strategii na 
rzecz równouprawnienia płci oraz 
określenia konkretnych działań w celu jej 
wdrożenia;

Or. en

Poprawka 194
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2
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Projekt rezolucji Poprawka

Eliminacja przemocy wobec kobiet Eliminacja przemocy wobec kobiet i 
przemocy ze względu na płeć

Or. en

Poprawka 195
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. popiera plan Komisji dotyczący 
dalszego dążenia do ratyfikacji konwencji 
stambulskiej w całej UE; podkreśla w tym 
kontekście potrzebę zastosowania 
konkretnych środków w celu 
zniwelowania istniejących różnic między 
państwami członkowskimi; zwraca jednak 
uwagę na fakt, że szereg prób przekonania 
niechętnych państw członkowskich już 
zakończyło się niepowodzeniem; dlatego z 
dużym zadowoleniem przyjmuje 
deklarowany przez Komisję zamiar 
zaproponowania w 2021 r. środków 
służących osiągnięciu celów konwencji 
stambulskiej, jeżeli przystąpienie UE do 
tej konwencji pozostanie zablokowane; 
wzywa do podjęcia działań 
przygotowawczych w celu wprowadzenia 
dodatkowych prawnie wiążących środków 
na rzecz eliminacji przemocy wobec 
kobiet; z ogromnym zadowoleniem 
przyjmuje planowane rozszerzenie 
definicji dziedzin szczególnie poważnej 
przestępczości, o których mowa w art. 83 
ust. 1 TFUE, lecz wzywa do 
uwzględnienia wszelkich form przemocy 
ze względu na płeć, tak aby przyjąć 
aktywne podejście i przygotować grunt dla 
dyrektywy UE w tej kwestii;

skreśla się

Or. fr
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Poprawka 196
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. popiera plan Komisji dotyczący 
dalszego dążenia do ratyfikacji konwencji 
stambulskiej w całej UE; podkreśla w tym 
kontekście potrzebę zastosowania 
konkretnych środków w celu 
zniwelowania istniejących różnic między 
państwami członkowskimi; zwraca jednak 
uwagę na fakt, że szereg prób przekonania 
niechętnych państw członkowskich już 
zakończyło się niepowodzeniem; dlatego z 
dużym zadowoleniem przyjmuje 
deklarowany przez Komisję zamiar 
zaproponowania w 2021 r. środków 
służących osiągnięciu celów konwencji 
stambulskiej, jeżeli przystąpienie UE do 
tej konwencji pozostanie zablokowane; 
wzywa do podjęcia działań 
przygotowawczych w celu wprowadzenia 
dodatkowych prawnie wiążących środków 
na rzecz eliminacji przemocy wobec 
kobiet; z ogromnym zadowoleniem 
przyjmuje planowane rozszerzenie 
definicji dziedzin szczególnie poważnej 
przestępczości, o których mowa w art. 83 
ust. 1 TFUE, lecz wzywa do 
uwzględnienia wszelkich form przemocy 
ze względu na płeć, tak aby przyjąć 
aktywne podejście i przygotować grunt dla 
dyrektywy UE w tej kwestii;

4. wzywa UE, by nie przyłączała się 
do konwencji stambulskiej, aby nie 
powiększać nierówności między kobietami 
a mężczyznami;

Or. es

Poprawka 197
Marco Zullo, Isabella Adinolfi

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. popiera plan Komisji dotyczący 
dalszego dążenia do ratyfikacji konwencji 
stambulskiej w całej UE; podkreśla w tym 
kontekście potrzebę zastosowania 
konkretnych środków w celu zniwelowania 
istniejących różnic między państwami 
członkowskimi; zwraca jednak uwagę na 
fakt, że szereg prób przekonania 
niechętnych państw członkowskich już 
zakończyło się niepowodzeniem; dlatego z 
dużym zadowoleniem przyjmuje 
deklarowany przez Komisję zamiar 
zaproponowania w 2021 r. środków 
służących osiągnięciu celów konwencji 
stambulskiej, jeżeli przystąpienie UE do tej 
konwencji pozostanie zablokowane; 
wzywa do podjęcia działań 
przygotowawczych w celu wprowadzenia 
dodatkowych prawnie wiążących środków 
na rzecz eliminacji przemocy wobec 
kobiet; z ogromnym zadowoleniem 
przyjmuje planowane rozszerzenie definicji 
dziedzin szczególnie poważnej 
przestępczości, o których mowa w art. 83 
ust. 1 TFUE, lecz wzywa do uwzględnienia 
wszelkich form przemocy ze względu na 
płeć, tak aby przyjąć aktywne podejście i 
przygotować grunt dla dyrektywy UE w tej 
kwestii;

4. popiera zobowiązanie Komisji w 
zakresie zapobiegania przemocy ze 
względu na płeć i jej zwalczania, 
wspierania i ochrony jej ofiar, a także 
pociągania sprawców do 
odpowiedzialności; popiera plan Komisji 
dotyczący dalszego dążenia do ratyfikacji 
konwencji stambulskiej w całej UE; 
podkreśla w tym kontekście potrzebę 
zastosowania konkretnych środków w celu 
zniwelowania istniejących różnic między 
państwami członkowskimi; zwraca jednak 
uwagę na fakt, że szereg prób przekonania 
niechętnych państw członkowskich już 
zakończyło się niepowodzeniem; dlatego z 
dużym zadowoleniem przyjmuje 
deklarowany przez Komisję zamiar 
zaproponowania w 2021 r. środków 
służących osiągnięciu celów konwencji 
stambulskiej, jeżeli przystąpienie UE do tej 
konwencji pozostanie zablokowane; 
wzywa do podjęcia działań 
przygotowawczych w celu wprowadzenia 
dodatkowych prawnie wiążących środków 
na rzecz eliminacji przemocy wobec 
kobiet; z ogromnym zadowoleniem 
przyjmuje planowane rozszerzenie definicji 
dziedzin szczególnie poważnej 
przestępczości, o których mowa w art. 83 
ust. 1 TFUE, lecz wzywa do uwzględnienia 
wszelkich form przemocy ze względu na 
płeć, tak aby przyjąć aktywne podejście i 
przygotować grunt dla dyrektywy UE w tej 
kwestii; uważa w tym kontekście, że 
szczególnie ważne jest traktowanie i 
sankcjonowanie jako przestępstw 
określonych form przemocy na tle 
płciowym, takich jak okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych, przymusowa 
aborcja, przymusowa sterylizacja, 
przymusowe małżeństwa, 
rozpowszechnianie treści 
pornograficznych umotywowane zemstą i 
przemoc na tle płciowym popełniana w 
internecie;
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Or. it

Poprawka 198
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. popiera plan Komisji dotyczący 
dalszego dążenia do ratyfikacji konwencji 
stambulskiej w całej UE; podkreśla w tym 
kontekście potrzebę zastosowania 
konkretnych środków w celu 
zniwelowania istniejących różnic między 
państwami członkowskimi; zwraca jednak 
uwagę na fakt, że szereg prób 
przekonania niechętnych państw 
członkowskich już zakończyło się 
niepowodzeniem; dlatego z dużym 
zadowoleniem przyjmuje deklarowany 
przez Komisję zamiar zaproponowania w 
2021 r. środków służących osiągnięciu 
celów konwencji stambulskiej, jeżeli 
przystąpienie UE do tej konwencji 
pozostanie zablokowane; wzywa do 
podjęcia działań przygotowawczych w celu 
wprowadzenia dodatkowych prawnie 
wiążących środków na rzecz eliminacji 
przemocy wobec kobiet; z ogromnym 
zadowoleniem przyjmuje planowane 
rozszerzenie definicji dziedzin szczególnie 
poważnej przestępczości, o których mowa 
w art. 83 ust. 1 TFUE, lecz wzywa do 
uwzględnienia wszelkich form przemocy 
ze względu na płeć, tak aby przyjąć 
aktywne podejście i przygotować grunt dla 
dyrektywy UE w tej kwestii;

4. wyraża zadowolenie z decyzji Rady 
o ratyfikacji przez UE konwencji 
stambulskiej w dziedzinach 
odpowiadających kompetencji UE; 
zauważa, że pomimo istnienia w UE i jej 
państwach członkowskich przepisów 
prawnych zakazujących przemocy ze 
względu na płeć oraz wprowadzających 
sankcje karne, problem jest daleki od 
wyeliminowania; zauważa tym samym, że 
problem przemocy nie może zostać 
rozwiązany przez kolejne przepisy prawne, 
a lepszą ich implementację, wolę 
współpracy odpowiednich organów oraz 
edukację w duchu wzajemnego szacunku;

Or. pl

Poprawka 199
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. popiera plan Komisji dotyczący 
dalszego dążenia do ratyfikacji konwencji 
stambulskiej w całej UE; podkreśla w tym 
kontekście potrzebę zastosowania 
konkretnych środków w celu zniwelowania 
istniejących różnic między państwami 
członkowskimi; zwraca jednak uwagę na 
fakt, że szereg prób przekonania 
niechętnych państw członkowskich już 
zakończyło się niepowodzeniem; dlatego z 
dużym zadowoleniem przyjmuje 
deklarowany przez Komisję zamiar 
zaproponowania w 2021 r. środków 
służących osiągnięciu celów konwencji 
stambulskiej, jeżeli przystąpienie UE do tej 
konwencji pozostanie zablokowane; 
wzywa do podjęcia działań 
przygotowawczych w celu wprowadzenia 
dodatkowych prawnie wiążących środków 
na rzecz eliminacji przemocy wobec 
kobiet; z ogromnym zadowoleniem 
przyjmuje planowane rozszerzenie definicji 
dziedzin szczególnie poważnej 
przestępczości, o których mowa w art. 83 
ust. 1 TFUE, lecz wzywa do uwzględnienia 
wszelkich form przemocy ze względu na 
płeć, tak aby przyjąć aktywne podejście i 
przygotować grunt dla dyrektywy UE w tej 
kwestii;

4. popiera plan Komisji dotyczący 
dalszego dążenia do ratyfikacji konwencji 
stambulskiej w całej UE; podkreśla w tym 
kontekście potrzebę zastosowania 
konkretnych środków w celu zniwelowania 
istniejących różnic między państwami 
członkowskimi, w szczególności podczas 
obecnego kryzysu w dziedzinie zdrowia 
publicznego związanego z COVID-19, aby 
uwzględnić wzrost liczby przypadków 
przemocy wobec kobiet i dziewcząt ze 
strony mężczyzn; zwraca jednak uwagę na 
fakt, że szereg prób przekonania 
niechętnych państw członkowskich już 
zakończyło się niepowodzeniem; dlatego z 
dużym zadowoleniem przyjmuje 
deklarowany przez Komisję zamiar 
zaproponowania w 2021 r. środków 
służących osiągnięciu celów konwencji 
stambulskiej, jeżeli przystąpienie UE do tej 
konwencji pozostanie zablokowane; 
wzywa do podjęcia działań 
przygotowawczych w celu wprowadzenia 
dyrektywy ramowej w sprawie 
zapobiegania i zwalczania przemocy 
wobec kobiet w oparciu o art. 84 TFUE, 
aby zwalczać wszelkie formy przemocy z 
zastosowaniem zdecydowanego podejścia 
intersekcjonalnego; z ogromnym 
zadowoleniem przyjmuje planowane 
rozszerzenie definicji dziedzin szczególnie 
poważnej przestępczości, o których mowa 
w art. 83 ust. 1 TFUE, lecz wzywa do 
uwzględnienia wszelkich form przemocy 
ze względu na płeć, tak aby przyjąć 
aktywne podejście i przygotować grunt dla 
dyrektywy UE w tej kwestii, w oparciu o 
postanowienia konwencji stambulskiej 
oraz z uwzględnieniem potrzeby 
zwalczania seksualnego wykorzystywania, 
handlu ludźmi i cyberprzemocy;

Or. en
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Poprawka 200
Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. popiera plan Komisji dotyczący 
dalszego dążenia do ratyfikacji konwencji 
stambulskiej w całej UE; podkreśla w tym 
kontekście potrzebę zastosowania 
konkretnych środków w celu zniwelowania 
istniejących różnic między państwami 
członkowskimi; zwraca jednak uwagę na 
fakt, że szereg prób przekonania 
niechętnych państw członkowskich już 
zakończyło się niepowodzeniem; dlatego z 
dużym zadowoleniem przyjmuje 
deklarowany przez Komisję zamiar 
zaproponowania w 2021 r. środków 
służących osiągnięciu celów konwencji 
stambulskiej, jeżeli przystąpienie UE do tej 
konwencji pozostanie zablokowane; 
wzywa do podjęcia działań 
przygotowawczych w celu wprowadzenia 
dodatkowych prawnie wiążących środków 
na rzecz eliminacji przemocy wobec 
kobiet; z ogromnym zadowoleniem 
przyjmuje planowane rozszerzenie definicji 
dziedzin szczególnie poważnej 
przestępczości, o których mowa w art. 83 
ust. 1 TFUE, lecz wzywa do uwzględnienia 
wszelkich form przemocy ze względu na 
płeć, tak aby przyjąć aktywne podejście i 
przygotować grunt dla dyrektywy UE w tej 
kwestii;

4. popiera plan Komisji dotyczący 
dalszego zachęcania państw 
członkowskich do ratyfikacji konwencji 
stambulskiej w całej UE; podkreśla w tym 
kontekście potrzebę zastosowania 
konkretnych środków w celu zniwelowania 
istniejących różnic między państwami 
członkowskimi; zwraca jednak uwagę na 
fakt, że szereg prób przekonania 
niechętnych państw członkowskich już 
zakończyło się niepowodzeniem; dlatego z 
dużym zadowoleniem przyjmuje 
deklarowany przez Komisję zamiar 
zaproponowania w 2021 r. środków 
służących osiągnięciu celów konwencji 
stambulskiej, jeżeli przystąpienie UE do tej 
konwencji pozostanie zablokowane, mając 
na uwadze, że działania te będą zgodne z 
zasadami traktatowymi UE, tj. 
respektować zasadę pomocniczości, o 
której mowa w art. 5 ust. 3 TUE, zasadę 
proporcjonalności, o której mowa w art. 5 
ust. 4 TUE, zasadę poszanowania 
równości i tożsamości narodowej państw 
członkowskich, o której mowa w art. 4 ust. 
2 TUE; wzywa do podjęcia działań 
przygotowawczych w celu wprowadzenia 
dodatkowych prawnie wiążących środków 
na rzecz eliminacji przemocy wobec 
kobiet; z ogromnym zadowoleniem 
przyjmuje planowane rozszerzenie definicji 
dziedzin szczególnie poważnej 
przestępczości, o których mowa w art. 83 
ust. 1 TFUE, lecz wzywa do uwzględnienia 
wszelkich form przemocy ze względu na 
płeć, tak aby przyjąć aktywne podejście i 
przygotować grunt dla dyrektywy UE w tej 
kwestii;
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Poprawka 201
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. popiera plan Komisji dotyczący 
dalszego dążenia do ratyfikacji konwencji 
stambulskiej w całej UE; podkreśla w tym 
kontekście potrzebę zastosowania 
konkretnych środków w celu zniwelowania 
istniejących różnic między państwami 
członkowskimi; zwraca jednak uwagę na 
fakt, że szereg prób przekonania 
niechętnych państw członkowskich już 
zakończyło się niepowodzeniem; dlatego z 
dużym zadowoleniem przyjmuje 
deklarowany przez Komisję zamiar 
zaproponowania w 2021 r. środków 
służących osiągnięciu celów konwencji 
stambulskiej, jeżeli przystąpienie UE do tej 
konwencji pozostanie zablokowane; 
wzywa do podjęcia działań 
przygotowawczych w celu wprowadzenia 
dodatkowych prawnie wiążących środków 
na rzecz eliminacji przemocy wobec 
kobiet; z ogromnym zadowoleniem 
przyjmuje planowane rozszerzenie definicji 
dziedzin szczególnie poważnej 
przestępczości, o których mowa w art. 83 
ust. 1 TFUE, lecz wzywa do uwzględnienia 
wszelkich form przemocy ze względu na 
płeć, tak aby przyjąć aktywne podejście i 
przygotować grunt dla dyrektywy UE w tej 
kwestii;

4. popiera plan Komisji dotyczący 
dalszego dążenia do ratyfikacji konwencji 
stambulskiej w całej UE; podkreśla w tym 
kontekście potrzebę zastosowania 
konkretnych środków w celu zniwelowania 
istniejących różnic między państwami 
członkowskimi; zwraca jednak uwagę na 
fakt, że szereg prób przekonania 
niechętnych państw członkowskich już 
zakończyło się niepowodzeniem; dlatego z 
dużym zadowoleniem przyjmuje 
deklarowany przez Komisję zamiar 
zaproponowania w 2021 r. środków 
służących osiągnięciu celów konwencji 
stambulskiej oraz wzywa do dokonania 
tego równolegle z negocjacjami w sprawie 
przystąpienia UE; z ogromnym 
zadowoleniem przyjmuje planowane 
rozszerzenie definicji dziedzin szczególnie 
poważnej przestępczości, o których mowa 
w art. 83 ust. 1 TFUE, o konkretne formy 
przemocy ze względu na płeć i oczekuje 
tego w 2021 r.; wzywa Komisję do pilnego 
podjęcia działań przygotowawczych w celu 
wprowadzenia kompleksowych, prawnie 
wiążących środków na rzecz eliminacji 
przemocy wobec kobiet, w tym 
cyberprzemocy i nawoływania do 
nienawiści w internecie wobec kobiet, z 
wykorzystaniem tej nowej podstawy 
prawnej; przypomina, że te nowe środki 
ustawodawcze powinny mieć charakter 
uzupełniający względem ratyfikacji 
konwencji stambulskiej, lecz w żadnym 
wypadku nie powinny stanowić 
alternatywnego rozwiązania;
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Poprawka 202
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. popiera plan Komisji dotyczący 
dalszego dążenia do ratyfikacji konwencji 
stambulskiej w całej UE; podkreśla w tym 
kontekście potrzebę zastosowania 
konkretnych środków w celu 
zniwelowania istniejących różnic między 
państwami członkowskimi; zwraca jednak 
uwagę na fakt, że szereg prób przekonania 
niechętnych państw członkowskich już 
zakończyło się niepowodzeniem; dlatego z 
dużym zadowoleniem przyjmuje 
deklarowany przez Komisję zamiar 
zaproponowania w 2021 r. środków 
służących osiągnięciu celów konwencji 
stambulskiej, jeżeli przystąpienie UE do 
tej konwencji pozostanie zablokowane; 
wzywa do podjęcia działań 
przygotowawczych w celu wprowadzenia 
dodatkowych prawnie wiążących środków 
na rzecz eliminacji przemocy wobec 
kobiet; z ogromnym zadowoleniem 
przyjmuje planowane rozszerzenie definicji 
dziedzin szczególnie poważnej 
przestępczości, o których mowa w art. 83 
ust. 1 TFUE, lecz wzywa do uwzględnienia 
wszelkich form przemocy ze względu na 
płeć, tak aby przyjąć aktywne podejście i 
przygotować grunt dla dyrektywy UE w tej 
kwestii;

4.  potępia okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych i wzywa państwa 
członkowskie do nałożenia obowiązku 
zgłaszania takich przypadków przez 
pracowników służby zdrowia, nauczycieli, 
organy ścigania i służby społeczne, 
podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
innych rodzajów nadużyć, np. wobec 
nieletnich, oraz do systematycznego 
ścigania sprawców takich czynów; 
przyjmuje planowane rozszerzenie definicji 
dziedzin szczególnie poważnej 
przestępczości, o których mowa w art. 83 
ust. 1 TFUE;

Or. it

Poprawka 203
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
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Picierno

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. popiera plan Komisji dotyczący 
dalszego dążenia do ratyfikacji konwencji 
stambulskiej w całej UE; podkreśla w tym 
kontekście potrzebę zastosowania 
konkretnych środków w celu zniwelowania 
istniejących różnic między państwami 
członkowskimi; zwraca jednak uwagę na 
fakt, że szereg prób przekonania 
niechętnych państw członkowskich już 
zakończyło się niepowodzeniem; dlatego z 
dużym zadowoleniem przyjmuje 
deklarowany przez Komisję zamiar 
zaproponowania w 2021 r. środków 
służących osiągnięciu celów konwencji 
stambulskiej, jeżeli przystąpienie UE do tej 
konwencji pozostanie zablokowane; 
wzywa do podjęcia działań 
przygotowawczych w celu wprowadzenia 
dodatkowych prawnie wiążących środków 
na rzecz eliminacji przemocy wobec 
kobiet; z ogromnym zadowoleniem 
przyjmuje planowane rozszerzenie 
definicji dziedzin szczególnie poważnej 
przestępczości, o których mowa w art. 83 
ust. 1 TFUE, lecz wzywa do uwzględnienia 
wszelkich form przemocy ze względu na 
płeć, tak aby przyjąć aktywne podejście i 
przygotować grunt dla dyrektywy UE w tej 
kwestii;

4. popiera plan Komisji dotyczący 
dalszego dążenia do ratyfikacji konwencji 
stambulskiej w całej UE; podkreśla w tym 
kontekście potrzebę zastosowania 
konkretnych środków w celu zniwelowania 
istniejących różnic w przepisach, 
strategiach politycznych i usługach 
między państwami członkowskimi oraz 
rozwiązania problemu wzrostu liczby 
przypadków przemocy podczas pandemii 
COVID-19; zwraca jednak uwagę na fakt, 
że szereg prób przekonania niechętnych 
państw członkowskich już zakończyło się 
niepowodzeniem, a rząd Węgier niedawno 
podjął decyzję, by w ogóle nie ratyfikować 
konwencji; dlatego z dużym zadowoleniem 
przyjmuje deklarowany przez Komisję 
zamiar zaproponowania w 2021 r. środków 
służących osiągnięciu celów konwencji 
stambulskiej, jeżeli przystąpienie UE do tej 
konwencji pozostanie zablokowane; 
wzywa do rozpoczęcia teraz działań 
przygotowawczych w celu wprowadzenia 
dodatkowych prawnie wiążących środków 
i dyrektywy UE w dążeniu do jak 
najszybszego zapobiegania i zwalczania 
przemocy ze względu na płeć, w tym 
cyberprzemocy i nawoływania do 
nienawiści w internecie wobec kobiet; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
rozszerzenia zakresu dziedzin 
przestępczości o konkretne formy 
przemocy ze względu na płeć zgodnie z art. 
83 ust. 1 TFUE;

Or. en

Poprawka 204
Alice Kuhnke
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Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. potępia kampanię skierowaną 
przeciwko konwencji stambulskiej, która 
jest ukierunkowana na przemoc wobec 
kobiet i jej błędną interpretację; z 
niepokojem odnotowuje odrzucenie normy 
zerowej tolerancji w stosunku do 
przemocy wobec kobiet i przemocy ze 
względu na płeć, w odniesieniu do której 
panuje szeroki międzynarodowy 
konsensus; stwierdza, że kwestionowana 
jest sama istota praw człowieka, równości, 
autonomii i godności; wzywa Radę, aby 
zatwierdziła ratyfikację przez UE i pełne 
wdrożenie konwencji stambulskiej oraz 
aby dążyła do jej ratyfikacji przez 
wszystkie państwa członkowskie;

Or. en

Poprawka 205
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zwraca uwagę, że głównymi celami 
polityki dotyczącej równości płci są:
zwalczanie przemocy i nierówności,
zapewnienie równego wynagrodzenia dla 
mężczyzn i kobiet wykonujących taką 
samą pracę i mających takie same 
umiejętności,
wspieranie finansowe kobiet z dziećmi i 
kobiet w ciąży,
zapewnienie określonych świadczeń 
rodzicielskich i odnośnych rozliczeń w 
zakresie uprawnień emerytalnych,
zwalczanie przemocy domowej;
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Poprawka 206
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że każda strategia na 
rzecz równouprawnienia powinna 
przeciwdziałać wszelkim formom 
przemocy wobec kobiet, łącznie z 
ograniczaniem oraz naruszaniem praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego 
kobiet; powtarza, że dostęp do opieki 
zdrowotnej i usług publicznych, w 
szczególności dostęp do aborcji i wsparcia 
psychologicznego dla kobiet będących 
ofiarami przemocy, należy uznawać za 
priorytet;

Or. pt

Poprawka 207
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie do zapewnienia, by nowa 
Strategia UE w zakresie praw ofiar 
uwzględniała konkretne potrzeby ofiar 
przemocy wobec kobiet i dziewcząt; 
podkreśla potrzebę wyeliminowania 
obecnych luk w prawodawstwie UE w 
odniesieniu do międzynarodowych norm 
w sprawie przemocy wobec kobiet, w 
szczególności konwencji stambulskiej, w 
dążeniu do wzmocnienia prawodawstwa w 
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dziedzinie praw ofiar, ochrony i 
odszkodowań dla ofiar;

Or. en

Poprawka 208
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa do karania przemocy wobec 
kobiet najsurowszymi sankcjami karnymi; 
domaga się zaprzestania – w kontekście 
przestępstw prasowych – używania w 
niektórych społeczeństwach europejskich 
terminu „zbrodnia honorowa” w 
odniesieniu do zabójstw młodych 
dziewcząt odmawiających przestrzegania 
przepisów prawa islamskiego;

Or. fr

Poprawka 209
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zgłoszenia dodatkowego wniosku 
dotyczącego zalecenia w sprawie 
zapobiegania szkodliwym zwyczajom oraz 
zamiar uruchomienia unijnej sieci na 
rzecz zapobiegania przemocy ze względu 
na płeć i przemocy domowej; apeluje o 
stosowanie definicji i celów określonych w 
konwencji stambulskiej oraz o stałe 
zaangażowanie organizacji działających 
na rzecz praw kobiet i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zgłoszenia dodatkowego wniosku 
dotyczącego zalecenia w sprawie 
zapobiegania szkodliwym zwyczajom w 
celu zapobiegania przemocy 
międzyludzkiej;
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Poprawka 210
Maria Noichl, Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag 
Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, 
Pina Picierno

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zgłoszenia dodatkowego wniosku 
dotyczącego zalecenia w sprawie 
zapobiegania szkodliwym zwyczajom oraz 
zamiar uruchomienia unijnej sieci na rzecz 
zapobiegania przemocy ze względu na płeć 
i przemocy domowej; apeluje o stosowanie 
definicji i celów określonych w konwencji 
stambulskiej oraz o stałe zaangażowanie 
organizacji działających na rzecz praw 
kobiet i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego;

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zgłoszenia dodatkowego wniosku 
dotyczącego zalecenia w sprawie 
zapobiegania szkodliwym zwyczajom oraz 
zamiar uruchomienia unijnej sieci na rzecz 
zapobiegania przemocy ze względu na płeć 
i przemocy domowej; apeluje o stosowanie 
definicji i celów określonych w konwencji 
stambulskiej oraz o stałe zaangażowanie 
organizacji działających na rzecz praw 
kobiet i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego; zwraca uwagę na 
znaczenie zaangażowania rządów 
lokalnych i regionalnych w ten proces; 
podkreśla rolę kształcenia, w tym 
chłopców i mężczyzn, oraz domaga się 
przeciwdziałania w tym względzie 
toksycznej męskości;

Or. en

Poprawka 211
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zgłoszenia dodatkowego wniosku 
dotyczącego zalecenia w sprawie 
zapobiegania szkodliwym zwyczajom oraz 

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zgłoszenia dodatkowego wniosku 
dotyczącego zalecenia w sprawie 
zapobiegania szkodliwym zwyczajom oraz 
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zamiar uruchomienia unijnej sieci na rzecz 
zapobiegania przemocy ze względu na płeć 
i przemocy domowej; apeluje o stosowanie 
definicji i celów określonych w konwencji 
stambulskiej oraz o stałe zaangażowanie 
organizacji działających na rzecz praw 
kobiet i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego;

zamiar uruchomienia unijnej sieci na rzecz 
zapobiegania przemocy ze względu na płeć 
i przemocy domowej; stwierdza z 
przekonaniem, że stosowanie prawa 
islamskiego jest dziś czynnikiem w 
największym stopniu przyczyniającym się 
do wzrostu przemocy wobec kobiet na 
świecie, ale także w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej o 
znacznej liczbie ludności muzułmańskiej;

Or. fr

Poprawka 212
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zgłoszenia dodatkowego wniosku 
dotyczącego zalecenia w sprawie 
zapobiegania szkodliwym zwyczajom oraz 
zamiar uruchomienia unijnej sieci na rzecz 
zapobiegania przemocy ze względu na płeć 
i przemocy domowej; apeluje o stosowanie 
definicji i celów określonych w konwencji 
stambulskiej oraz o stałe zaangażowanie 
organizacji działających na rzecz praw 
kobiet i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego;

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zgłoszenia dodatkowego wniosku 
dotyczącego zalecenia w sprawie 
zapobiegania szkodliwym zwyczajom oraz 
zamiar uruchomienia unijnej sieci na rzecz 
zapobiegania przemocy ze względu na płeć 
i przemocy domowej;

Or. fr

Poprawka 213
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka
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5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zgłoszenia dodatkowego wniosku 
dotyczącego zalecenia w sprawie 
zapobiegania szkodliwym zwyczajom oraz 
zamiar uruchomienia unijnej sieci na rzecz 
zapobiegania przemocy ze względu na płeć 
i przemocy domowej; apeluje o stosowanie 
definicji i celów określonych w konwencji 
stambulskiej oraz o stałe zaangażowanie 
organizacji działających na rzecz praw 
kobiet i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego;

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zgłoszenia dodatkowego wniosku 
dotyczącego zalecenia, a także możliwego 
prawodawstwa, w sprawie zapobiegania 
szkodliwym zwyczajom oraz zamiar 
uruchomienia unijnej sieci na rzecz 
zapobiegania przemocy ze względu na płeć 
i przemocy domowej; apeluje o stosowanie 
definicji i celów określonych w konwencji 
stambulskiej oraz o stałe zaangażowanie 
organizacji działających na rzecz praw 
kobiet i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego; domaga się 
przedstawienia odpowiednich dalszych 
działań z zachowaniem zasady 
niedyskryminacji;

Or. en

Poprawka 214
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zgłoszenia dodatkowego wniosku 
dotyczącego zalecenia w sprawie 
zapobiegania szkodliwym zwyczajom oraz 
zamiar uruchomienia unijnej sieci na rzecz 
zapobiegania przemocy ze względu na płeć 
i przemocy domowej; apeluje o stosowanie 
definicji i celów określonych w konwencji 
stambulskiej oraz o stałe zaangażowanie 
organizacji działających na rzecz praw 
kobiet i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego;

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zgłoszenia dodatkowego wniosku 
dotyczącego zalecenia w sprawie 
zapobiegania szkodliwym zwyczajom oraz 
zamiar uruchomienia unijnej sieci na rzecz 
zapobiegania przemocy ze względu na płeć 
i przemocy domowej, bez powodowania 
przy tym zwiększenia budżetu UE;

Or. fr

Poprawka 215
Jadwiga Wiśniewska
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Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zgłoszenia dodatkowego wniosku 
dotyczącego zalecenia w sprawie 
zapobiegania szkodliwym zwyczajom oraz 
zamiar uruchomienia unijnej sieci na rzecz 
zapobiegania przemocy ze względu na płeć 
i przemocy domowej; apeluje o stosowanie 
definicji i celów określonych w konwencji 
stambulskiej oraz o stałe zaangażowanie 
organizacji działających na rzecz praw 
kobiet i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego;

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zgłoszenia dodatkowego wniosku 
dotyczącego zalecenia w sprawie 
zapobiegania szkodliwym zwyczajom oraz 
zamiar uruchomienia unijnej sieci na rzecz 
zapobiegania przemocy ze względu na płeć 
i przemocy domowej; apeluje o stałe 
zaangażowanie organizacji działających na 
rzecz praw kobiet i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. pl

Poprawka 216
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
zgłoszenia dodatkowego wniosku 
dotyczącego zalecenia w sprawie 
zapobiegania szkodliwym zwyczajom oraz 
zamiar uruchomienia unijnej sieci na rzecz 
zapobiegania przemocy ze względu na płeć 
i przemocy domowej; apeluje o stosowanie 
definicji i celów określonych w konwencji 
stambulskiej oraz o stałe zaangażowanie 
organizacji działających na rzecz praw 
kobiet i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego;

5. przyjmuje do wiadomości zamiar 
zgłoszenia wniosku dotyczącego zalecenia 
w sprawie zapobiegania szkodliwym 
zwyczajom oraz zamiar uruchomienia 
unijnej sieci na rzecz zapobiegania 
przemocy ze względu na płeć i przemocy 
domowej, bez zwiększania budżetu UE;

Or. it

Poprawka 217
Marco Zullo, Isabella Adinolfi
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Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla potrzebę ochrony 
nieletnich kobiet należących do 
mniejszości lub dotkniętych problemami 
zdrowotnymi lub niepełnosprawnością 
jako potencjalnych ofiar różnych form 
przemocy; popiera zamiar przedstawienia 
i sfinansowania przez Komisję środków 
służących przeciwdziałaniu możliwym 
nadużyciom, wykorzystywaniu i przemocy 
wobec tych szczególnie wrażliwych 
kategorii osób;

Or. it

Poprawka 218
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. domaga się zapewnienia 
odpowiedniej ochrony kobiet będących 
ofiarami przemocy domowej, przez 
zwiększenie środków państwowych i 
wzmocnienie skutecznych metod 
reagowania;

Or. pt

Poprawka 219
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Pina 
Picierno, Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla zakres i skutki przemocy 
i molestowania w miejscu pracy; zwraca 
uwagę, że w szczególności opiekunowie 
nieformalni, pracownicy domowi i 
pracownicy gospodarstw są pozbawieni 
ochrony, dlatego zwraca się do państw 
członkowskich o przyjęcie konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) nr 190 i 189 w celu wzmocnienia 
praw pracowników, zwłaszcza kobiet, w 
gospodarce nieformalnej;

6. podkreśla zakres i skutki przemocy 
i molestowania w miejscu pracy; zwraca 
uwagę, że w szczególności opiekunowie 
nieformalni, pracownicy domowi i 
pracownicy gospodarstw są pozbawieni 
ochrony i pozostają niedostrzegani, 
dlatego zwraca się do państw 
członkowskich o przyjęcie konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) nr 190 i 189 w celu wzmocnienia 
praw pracowników, zwłaszcza kobiet, w 
gospodarce nieformalnej; zwraca się także 
o zapewnienie, by mechanizmy składania 
skarg były niezależne, poufne i dostępne 
dla wszystkich kobiet bez dyskryminacji 
oraz wprowadzone zostały szczególne 
środki w celu ochrony skarżących przed 
działaniami odwetowymi ze strony 
pracodawcy i ponowną wiktymizacją; z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
Komisji, jako pracodawcy, do 
wprowadzenia nowych całościowych ram 
prawnych zawierających zestaw środków 
– zapobiegawczych i służących 
reagowaniu na nadużycia – przeciwko 
napastowaniu w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 220
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla zakres i skutki przemocy 
i molestowania w miejscu pracy; zwraca 
uwagę, że w szczególności opiekunowie 
nieformalni, pracownicy domowi i 
pracownicy gospodarstw są pozbawieni 
ochrony, dlatego zwraca się do państw 
członkowskich o przyjęcie konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 

6. podkreśla zakres i skutki przemocy 
i molestowania w miejscu pracy; zwraca 
uwagę, że w szczególności opiekunowie 
nieformalni, pracownicy domowi i 
pracownicy gospodarstw są pozbawieni 
ochrony, dlatego zwraca się do państw 
członkowskich o przyjęcie konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
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(MOP) nr 190 i 189 w celu wzmocnienia 
praw pracowników, zwłaszcza kobiet, w 
gospodarce nieformalnej;

(MOP) nr 190 i 189 w celu wzmocnienia 
praw pracowników, zwłaszcza kobiet, w 
gospodarce nieformalnej, oraz o 
zapewnienie, by mechanizmy dotyczące 
składania i rozpatrywania skarg były 
niezależne, poufne, dostępne i skuteczne 
dla wszystkich kobiet bez żadnej 
dyskryminacji oraz wprowadzone zostały 
szczególne środki w celu ochrony 
skarżących przed działaniami odwetowymi 
ze strony pracodawcy i ponowną 
wiktymizacją;

Or. en

Poprawka 221
Rosa Estaràs Ferragut, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla zakres i skutki przemocy 
i molestowania w miejscu pracy; zwraca 
uwagę, że w szczególności opiekunowie 
nieformalni, pracownicy domowi i 
pracownicy gospodarstw są pozbawieni 
ochrony, dlatego zwraca się do państw 
członkowskich o przyjęcie konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) nr 190 i 189 w celu wzmocnienia 
praw pracowników, zwłaszcza kobiet, w 
gospodarce nieformalnej;

6. podkreśla zakres i skutki przemocy 
i molestowania w miejscu pracy; zwraca 
uwagę, że pracownicy w sektorach 
najbardziej narażonych są pozbawieni 
ochrony, [...];

Or. es

Poprawka 222
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla zakres i skutki przemocy 
i molestowania w miejscu pracy; zwraca 
uwagę, że w szczególności opiekunowie 
nieformalni, pracownicy domowi i 
pracownicy gospodarstw są pozbawieni 
ochrony, dlatego zwraca się do państw 
członkowskich o przyjęcie konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) nr 190 i 189 w celu wzmocnienia 
praw pracowników, zwłaszcza kobiet, w 
gospodarce nieformalnej;

6. podkreśla zakres i skutki przemocy 
i molestowania w miejscu pracy; wzywa w 
związku z tym państwa członkowskie do 
ratyfikowania niedawno przyjętej 
konwencji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP) nr 190 w sprawie 
molestowania i przemocy w miejscu 
pracy; zwraca uwagę, że w szczególności 
między innymi opiekunowie nieformalni, 
pracownicy domowi i pracownicy 
gospodarstw są pozbawieni ochrony, 
dlatego zwraca się do państw 
członkowskich o przyjęcie konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) nr 189 w celu wzmocnienia praw 
pracowników, zwłaszcza kobiet, w 
gospodarce nieformalnej;

Or. en

Poprawka 223
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla zakres i skutki przemocy 
i molestowania w miejscu pracy; zwraca 
uwagę, że w szczególności opiekunowie 
nieformalni, pracownicy domowi i 
pracownicy gospodarstw są pozbawieni 
ochrony, dlatego zwraca się do państw 
członkowskich o przyjęcie konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) nr 190 i 189 w celu wzmocnienia 
praw pracowników, zwłaszcza kobiet, w 
gospodarce nieformalnej;

6. podkreśla zakres i skutki przemocy 
i molestowania w miejscu pracy oraz 
potrzebę wprowadzenia konkretnych 
środków na szczeblu UE w celu 
zwalczania nękania psychicznego i 
molestowania seksualnego, aby 
uwzględnić te kwestie; zwraca uwagę, że w 
szczególności opiekunowie nieformalni, 
pracownicy domowi i pracownicy 
gospodarstw są pozbawieni ochrony, 
dlatego zwraca się do państw 
członkowskich o przyjęcie konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) nr 190 i 189 w celu wzmocnienia 
praw pracowników, zwłaszcza kobiet, w 
gospodarce nieformalnej;
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Or. en

Poprawka 224
Heléne Fritzon

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla zakres i skutki przemocy 
i molestowania w miejscu pracy; zwraca 
uwagę, że w szczególności opiekunowie 
nieformalni, pracownicy domowi i 
pracownicy gospodarstw są pozbawieni 
ochrony, dlatego zwraca się do państw 
członkowskich o przyjęcie konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) nr 190 i 189 w celu wzmocnienia 
praw pracowników, zwłaszcza kobiet, w 
gospodarce nieformalnej;

6. podkreśla zakres i skutki przemocy 
i molestowania w miejscu pracy; zwraca 
uwagę, że w szczególności opiekunowie 
nieformalni, pracownicy domowi i 
pracownicy gospodarstw są pozbawieni 
ochrony, dlatego zwraca się do państw 
członkowskich o przyjęcie konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) nr 190 i 189 w celu wzmocnienia 
praw pracowników, zwłaszcza kobiet, w 
gospodarce nieformalnej; wzywa Komisję 
do przygotowania projektu dyrektywy 
„MeToo” dotyczącej molestowania 
seksualnego w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 225
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla zakres i skutki przemocy 
i molestowania w miejscu pracy; zwraca 
uwagę, że w szczególności opiekunowie 
nieformalni, pracownicy domowi i 
pracownicy gospodarstw są pozbawieni 
ochrony, dlatego zwraca się do państw 
członkowskich o przyjęcie konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) nr 190 i 189 w celu wzmocnienia 
praw pracowników, zwłaszcza kobiet, w 

6. wyraża zaniepokojenie z powodu 
wszechobecności przemocy w naszych 
społeczeństwach, także w miejscu pracy; 
podkreśla w związku z tym, że wszelkie 
środki mające na celu jej zwalczanie 
powinny unikać wszelkiego rodzaju 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, 
narodowość, orientację seksualną, 
wyznanie lub inne uwarunkowania 
społeczne;
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gospodarce nieformalnej;

Or. es

Poprawka 226
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla zakres i skutki przemocy 
i molestowania w miejscu pracy; zwraca 
uwagę, że w szczególności opiekunowie 
nieformalni, pracownicy domowi i 
pracownicy gospodarstw są pozbawieni 
ochrony, dlatego zwraca się do państw 
członkowskich o przyjęcie konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) nr 190 i 189 w celu wzmocnienia 
praw pracowników, zwłaszcza kobiet, w 
gospodarce nieformalnej;

6. podkreśla zakres i skutki przemocy 
wobec mężczyzn i kobiet oraz ich 
molestowania w miejscu pracy; podkreśla, 
że opiekunowie nieformalni, pracownicy 
domowi i pracownicy gospodarstw są 
pozbawieni ochrony, dlatego zwraca się do 
państw członkowskich o przyjęcie 
konwencji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP) nr 190 i 189 w celu 
wzmocnienia praw pracowników, 
zwłaszcza kobiet, w gospodarce 
nieformalnej;

Or. it

Poprawka 227
Isabella Adinolfi

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla pierwszorzędną rolę, 
jaką odgrywają stowarzyszenia 
społeczeństwa obywatelskiego w 
zwalczaniu przemocy uwarunkowanej 
płcią i we wspieraniu jej ofiar; zauważa, 
że brak środków finansowych jeszcze 
bardziej utrudnia działalność tych 
stowarzyszeń; w związku z tym nalega, aby 
Komisja przewidziała w budżecie 
odpowiednie środki finansowe 
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przeznaczone dla stowarzyszeń 
działających w tym obszarze;

Or. it

Poprawka 228
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, 
Predrag Fred Matić

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla potrzebę dostrzegania i 
zwalczania wszelkich rodzajów przemocy i 
molestowania w systemie kształcenia, w 
szkołach, na uniwersytetach, w ramach 
staży i programów rozwoju zawodowego 
oraz we wszystkich innych instytucjach w 
całym sektorze;

Or. en

Poprawka 229
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane konkretne środki na rzecz 
przeciwdziałania cyberprzemocy; apeluje o 
przyjęcie wiążących środków 
ustawodawczych w celu zwalczania tych 
form przemocy oraz wspierania państw 
członkowskich w opracowywaniu narzędzi 
szkoleniowych dla policji, wymiaru 
sprawiedliwości i sektora technologii 
informacyjno-komunikacyjnych;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane konkretne środki na rzecz 
przeciwdziałania cyberprzemocy, która w 
nieproporcjonalny sposób skierowana jest 
przeciwko kobietom i dziewczętom 
(łącznie z nękaniem w internecie, agresją 
elektroniczną i seksistowską mową 
nienawiści); z zadowoleniem przyjmuje w 
tym względzie ogłoszoną współpracę z 
platformami technologicznymi i sektorami 



PE652.642v01-00 128/197 AM\1206793PL.docx

PL

ICT, aby mogły one uwzględnić tę kwestię 
dzięki odpowiednim środkom technicznym 
takim jak techniki zapobiegawcze i 
mechanizmy reagowania na szkodliwe 
treści; apeluje o przyjęcie wiążących 
środków ustawodawczych w celu 
zwalczania tych form przemocy oraz 
wspierania państw członkowskich w 
opracowywaniu narzędzi szkoleniowych 
dla służb zaangażowanych we wszystkie 
etapy, od zapobiegania i ochrony po 
ściganie karne, w tym policji, wymiaru 
sprawiedliwości wraz ze służbami 
informacyjnymi i komunikacyjnymi;

Or. en

Poprawka 230
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane konkretne środki na rzecz 
przeciwdziałania cyberprzemocy; apeluje o 
przyjęcie wiążących środków 
ustawodawczych w celu zwalczania tych 
form przemocy oraz wspierania państw 
członkowskich w opracowywaniu narzędzi 
szkoleniowych dla policji, wymiaru 
sprawiedliwości i sektora technologii 
informacyjno-komunikacyjnych;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane konkretne środki na rzecz 
przeciwdziałania cyberprzemocy; apeluje o 
przyjęcie wiążących środków 
ustawodawczych w celu zwalczania tych 
form przemocy w ramach dyrektywy w 
sprawie zapobiegania i zwalczania 
wszelkich form przemocy wobec kobiet 
oraz wspierania państw członkowskich w 
opracowywaniu narzędzi szkoleniowych 
dla policji, wymiaru sprawiedliwości i 
sektora technologii informacyjno-
komunikacyjnych, z jednoczesnym 
zapewnieniem poszanowania praw 
podstawowych w internecie;

Or. en

Poprawka 231
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Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane konkretne środki na rzecz 
przeciwdziałania cyberprzemocy; apeluje o 
przyjęcie wiążących środków 
ustawodawczych w celu zwalczania tych 
form przemocy oraz wspierania państw 
członkowskich w opracowywaniu narzędzi 
szkoleniowych dla policji, wymiaru 
sprawiedliwości i sektora technologii 
informacyjno-komunikacyjnych;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane konkretne środki na rzecz 
przeciwdziałania cyberprzemocy często 
skierowanej wobec kobiet, które decydują 
się wyrażać swoje poglądy, takich jak 
aktywistki, kobiety będące politykami i 
inne osoby publiczne, w celu uciszenia 
kobiet i wykluczenia ich z życia 
publicznego zdominowanego przez 
mężczyzn; apeluje o przyjęcie wiążących 
środków ustawodawczych w celu 
zwalczania tych form przemocy oraz 
wspierania państw członkowskich w 
opracowywaniu narzędzi szkoleniowych 
dla policji, wymiaru sprawiedliwości i 
sektora technologii informacyjno-
komunikacyjnych;

Or. en

Poprawka 232
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane konkretne środki na rzecz 
przeciwdziałania cyberprzemocy; apeluje o 
przyjęcie wiążących środków 
ustawodawczych w celu zwalczania tych 
form przemocy oraz wspierania państw 
członkowskich w opracowywaniu narzędzi 
szkoleniowych dla policji, wymiaru 
sprawiedliwości i sektora technologii 
informacyjno-komunikacyjnych;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane konkretne środki na rzecz 
przeciwdziałania cyberprzemocy; wzywa 
państwa członkowskie do przyjęcia 
wiążących środków ustawodawczych w 
celu zwalczania tych form przemocy oraz 
wspierania państw członkowskich w 
opracowywaniu narzędzi szkoleniowych 
dla policji, wymiaru sprawiedliwości i 
sektora technologii informacyjno-
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komunikacyjnych;

Or. pt

Poprawka 233
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane konkretne środki na rzecz 
przeciwdziałania cyberprzemocy; apeluje o 
przyjęcie wiążących środków 
ustawodawczych w celu zwalczania tych 
form przemocy oraz wspierania państw 
członkowskich w opracowywaniu narzędzi 
szkoleniowych dla policji, wymiaru 
sprawiedliwości i sektora technologii 
informacyjno-komunikacyjnych;

7. przyjmuje proponowane konkretne 
środki na rzecz przeciwdziałania 
cyberprzemocy; domaga się środków 
ustawodawczych w celu zwalczania tych 
form przemocy oraz wspierania państw 
członkowskich w opracowywaniu narzędzi 
szkoleniowych dla policji, wymiaru 
sprawiedliwości i sektora technologii 
informacyjno-komunikacyjnych;

Or. it

Poprawka 234
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowaną Strategię UE w zakresie 
praw ofiar z 2020 r.; zwraca się zwłaszcza 
o przyjęcie szczególnego podejścia do 
przemocy psychologicznej wobec kobiet 
oraz wpływu na ich zdrowie psychiczne w 
ujęciu długoterminowym; podkreśla 
potrzebę wyeliminowania obecnych luk w 
prawodawstwie UE w odniesieniu do 
międzynarodowych norm w sprawie 
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przemocy wobec kobiet, takich jak 
konwencja stambulska, w dążeniu do 
wzmocnienia prawodawstwa w dziedzinie 
praw ofiar, ochrony i odszkodowań dla 
ofiar; zwraca uwagę na potrzebę 
zapewnienia wszystkim ofiarom dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości dzięki 
wdrożeniu dyrektywy w sprawie praw 
ofiar, która nadal nie jest w pełni 
wdrożona w niektórych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 235
Pina Picierno, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca uwagę Komisji i państw 
członkowskich na wyjątkowo dramatyczną 
sytuację dzieci osieroconych w wyniku 
przemocy ze względu na płeć lub 
zmuszonych do życia w środowisku 
przemocy domowej, oraz wzywa do 
wzięcia tych sytuacji pod uwagę podczas 
rozwiązywania problemu przemocy 
domowej;

Or. en

Poprawka 236
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. apeluje o niestrudzone 
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propagowanie praw ofiar, także z 
wykorzystaniem istniejących 
instrumentów takich jak europejski nakaz 
ochrony;

Or. en

Poprawka 237
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do przedstawienia 
długo oczekiwanej strategii UE w sprawie 
wyeliminowania handlu ludźmi i podkreśla 
konieczność wyraźnego skupienia się na 
aspekcie płci, ponieważ kobiety i 
dziewczęta są najbardziej dotknięte tym 
zjawiskiem i padają ofiarą handlu do celów 
seksualnego wykorzystywania; 
zdecydowanie podkreśla znaczenie 
uwzględnienia środków i strategii 
mających na celu zmniejszenie popytu;

8. wzywa Komisję do przedstawienia 
długo oczekiwanej strategii UE w sprawie 
wyeliminowania handlu ludźmi i podkreśla 
konieczność wyraźnego skupienia się na 
aspekcie płci, ponieważ kobiety i 
dziewczęta są najbardziej dotknięte tym 
zjawiskiem i padają ofiarą handlu do celów 
seksualnego wykorzystywania; wnioskuje 
w związku z tym, by w strategii dokładnie 
przeanalizowano sytuację kobiet 
pracujących w prostytucji oraz wpływ na 
prostytucję transgraniczną; zwraca uwagę 
na ważną rolę i pracę koordynatora ds. 
zwalczania handlu ludźmi oraz podkreśla 
znaczenie kontynuowania tych prac w 
przyszłości; zdecydowanie podkreśla 
znaczenie uwzględnienia środków i 
strategii mających na celu zmniejszenie 
popytu, takich jak na przykład tak zwany 
model skandynawski;

Or. en

Poprawka 238
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do przedstawienia 
długo oczekiwanej strategii UE w sprawie 
wyeliminowania handlu ludźmi i podkreśla 
konieczność wyraźnego skupienia się na 
aspekcie płci, ponieważ kobiety i 
dziewczęta są najbardziej dotknięte tym 
zjawiskiem i padają ofiarą handlu do celów 
seksualnego wykorzystywania; 
zdecydowanie podkreśla znaczenie 
uwzględnienia środków i strategii 
mających na celu zmniejszenie popytu;

8. wzywa Komisję do przedstawienia 
długo oczekiwanej strategii UE w sprawie 
wyeliminowania handlu ludźmi i podkreśla 
konieczność wyraźnego uznania 
ukierunkowanego na płeć charakteru 
handlu ludźmi i seksualnego 
wykorzystywania, ponieważ kobiety i 
dziewczęta są najbardziej dotknięte tym 
zjawiskiem i padają ofiarą handlu do celów 
seksualnego wykorzystywania; 
zdecydowanie podkreśla znaczenie 
uwzględnienia środków i strategii 
mających na celu zmniejszenie popytu, 
zwalczanie wzrostu handlu ludźmi do 
celów seksualnego wykorzystywania w 
państwach członkowskich i między nimi 
oraz państwach trzecich a także nowych 
zastosowań internetu do celów 
wykorzystywania, jak również zwalczanie 
wszelkich typów przemocy ze względu na 
płeć, w tym okaleczania narządów 
płciowych kobiet i 
wczesnych/przymusowych małżeństw;

Or. en

Poprawka 239
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do przedstawienia 
długo oczekiwanej strategii UE w sprawie 
wyeliminowania handlu ludźmi i podkreśla 
konieczność wyraźnego skupienia się na 
aspekcie płci, ponieważ kobiety i 
dziewczęta są najbardziej dotknięte tym 
zjawiskiem i padają ofiarą handlu do celów 
seksualnego wykorzystywania; 
zdecydowanie podkreśla znaczenie 
uwzględnienia środków i strategii 

8. wzywa Komisję do przedstawienia 
długo oczekiwanej strategii UE w sprawie 
wyeliminowania handlu ludźmi i podkreśla 
konieczność wyraźnego skupienia się na 
aspekcie płci, ponieważ kobiety i 
dziewczęta są najbardziej dotknięte tym 
zjawiskiem i padają ofiarą handlu do celów 
seksualnego wykorzystywania; 
zdecydowanie podkreśla znaczenie 
uwzględnienia środków i strategii 
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mających na celu zmniejszenie popytu; mających na celu zmniejszenie popytu; 
domaga się, aby przeprowadzono 
dochodzenia w placówkach i 
przedstawicielstwach dyplomatycznych 
przy Unii Europejskiej państw, o których 
wiadomo, że praktykują niewolnictwo, w 
celu ustalenia, czy takie praktyki nie są 
objęte przyznanym im immunitetem;

Or. fr

Poprawka 240
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do przedstawienia 
długo oczekiwanej strategii UE w sprawie 
wyeliminowania handlu ludźmi i podkreśla 
konieczność wyraźnego skupienia się na 
aspekcie płci, ponieważ kobiety i 
dziewczęta są najbardziej dotknięte tym 
zjawiskiem i padają ofiarą handlu do celów 
seksualnego wykorzystywania; 
zdecydowanie podkreśla znaczenie 
uwzględnienia środków i strategii 
mających na celu zmniejszenie popytu;

8. wzywa Komisję do przedstawienia 
długo oczekiwanej strategii UE w sprawie 
wyeliminowania handlu ludźmi i podkreśla 
konieczność wyraźnego skupienia się na 
aspekcie płci, ponieważ kobiety i 
dziewczęta są najbardziej dotknięte tym 
zjawiskiem i padają ofiarą handlu do 
różnych celów, ale w szczególności do 
celów seksualnego wykorzystywania; 
zdecydowanie podkreśla znaczenie 
przyjęcia kompleksowego i opartego na 
prawach podejścia do eliminowania 
handlu ludźmi i wzywa Komisję do 
ścisłego monitorowania wdrażania 
dyrektywy w sprawie zwalczania handlu 
ludźmi przez państwa członkowskie; 
wzywa Komisję do powołania bez dalszej 
zwłoki nowego koordynatora ds. 
zwalczania handlu ludźmi;

Or. en

Poprawka 241
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
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Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do przedstawienia 
długo oczekiwanej strategii UE w sprawie 
wyeliminowania handlu ludźmi i podkreśla 
konieczność wyraźnego skupienia się na 
aspekcie płci, ponieważ kobiety i 
dziewczęta są najbardziej dotknięte tym 
zjawiskiem i padają ofiarą handlu do celów 
seksualnego wykorzystywania; 
zdecydowanie podkreśla znaczenie 
uwzględnienia środków i strategii 
mających na celu zmniejszenie popytu;

8. wzywa Komisję do przedstawienia 
długo oczekiwanej strategii UE w sprawie 
wyeliminowania handlu ludźmi i podkreśla 
konieczność wyraźnego skupienia się na 
aspekcie płci, ponieważ kobiety i 
dziewczęta są najbardziej dotknięte tym 
zjawiskiem i padają ofiarą handlu do celów 
seksualnego wykorzystywania; 
zdecydowanie podkreśla znaczenie 
uwzględnienia środków i strategii 
mających na celu zmniejszenie popytu; 
podkreśla, że istnieje szereg powiązań 
między prostytucją a handlem ludźmi oraz 
dostrzega, że prostytucja – zarówno w UE, 
jak i w innych miejscach na świecie – 
pobudza handel podatnymi na zagrożenia 
kobietami i małoletnimi;

Or. pt

Poprawka 242
Pina Picierno, Alessandra Moretti, Patrizia Toia, Elisabetta Gualmini

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do przedstawienia 
długo oczekiwanej strategii UE w sprawie 
wyeliminowania handlu ludźmi i podkreśla 
konieczność wyraźnego skupienia się na 
aspekcie płci, ponieważ kobiety i 
dziewczęta są najbardziej dotknięte tym 
zjawiskiem i padają ofiarą handlu do celów 
seksualnego wykorzystywania; 
zdecydowanie podkreśla znaczenie 
uwzględnienia środków i strategii 
mających na celu zmniejszenie popytu;

8. wzywa Komisję do przedstawienia 
długo oczekiwanej strategii UE w sprawie 
wyeliminowania handlu ludźmi i podkreśla 
konieczność wyraźnego skupienia się na 
aspekcie płci, ponieważ kobiety i 
dziewczęta są najbardziej dotknięte tym 
zjawiskiem i padają ofiarą handlu do celów 
seksualnego i reprodukcyjnego 
wykorzystywania; powtarza swój apel o 
położenie kresu macierzyństwu 
zastępczemu i turystyce reprodukcyjnej; 
zdecydowanie podkreśla znaczenie 
uwzględnienia środków i strategii 
mających na celu zmniejszenie popytu; 
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Or. en

Poprawka 243
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do przedstawienia 
długo oczekiwanej strategii UE w sprawie 
wyeliminowania handlu ludźmi i podkreśla 
konieczność wyraźnego skupienia się na 
aspekcie płci, ponieważ kobiety i 
dziewczęta są najbardziej dotknięte tym 
zjawiskiem i padają ofiarą handlu do celów 
seksualnego wykorzystywania; 
zdecydowanie podkreśla znaczenie 
uwzględnienia środków i strategii 
mających na celu zmniejszenie popytu;

8. wzywa Komisję do przedstawienia 
długo oczekiwanej strategii UE w sprawie 
wyeliminowania handlu ludźmi i podkreśla 
konieczność wyraźnego skupienia się na 
aspekcie płci, ponieważ kobiety i 
dziewczęta są najbardziej dotknięte tym 
zjawiskiem i padają ofiarą handlu do celów 
seksualnego wykorzystywania i handlu 
organami; zdecydowanie podkreśla 
znaczenie uwzględnienia środków i 
strategii mających na celu położenie kresu 
handlowi ludźmi;

Or. fr

Poprawka 244
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję do przedstawienia 
długo oczekiwanej strategii UE w sprawie 
wyeliminowania handlu ludźmi i podkreśla 
konieczność wyraźnego skupienia się na 
aspekcie płci, ponieważ kobiety i 
dziewczęta są najbardziej dotknięte tym 
zjawiskiem i padają ofiarą handlu do 
celów seksualnego wykorzystywania; 
zdecydowanie podkreśla znaczenie 
uwzględnienia środków i strategii 
mających na celu zmniejszenie popytu;

8. wzywa Komisję do przedstawienia 
strategii UE w sprawie wyeliminowania 
handlu ludźmi i podkreśla potrzebę 
zdecydowanego skoncentrowania się na 
przemocy wobec kobiet, ponieważ kobiety 
i dziewczęta są najbardziej dotknięte tym 
zjawiskiem i są ofiarami wykorzystywania 
seksualnego i handlu organami; 
zdecydowanie podkreśla kluczowe 
znaczenie uwzględnienia środków i 
strategii mających na celu całkowite 
wyeliminowanie tych przestępstw;
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Or. it

Poprawka 245
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca się do Komisji o 
niezwłoczne przedstawienie wniosku 
dotyczącego przeglądu dyrektywy w 
sprawie praw ofiar w celu wzmocnienia 
praw ofiar przemocy ze względu na płeć 
oraz oczekuje podkreślenia w nowej 
Strategii UE w zakresie praw ofiar 
znaczenia zwalczania przemocy ze 
względu na płeć;

Or. en

Poprawka 246
Heléne Fritzon

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. domaga się bardziej 
zdecydowanych środków dotyczących 
przepisów w sprawie przestępstw na tle 
seksualnym oraz podkreśla, że stosunek 
seksualny musi mieć zawsze dobrowolny 
charakter; wzywa Komisję do 
opracowania zaleceń dla wszystkich 
państw członkowskich, aby zmienić 
definicję gwałtu zawartą w ich 
ustawodawstwie krajowym, tak aby 
opierała się na braku zgody;

Or. en
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Poprawka 247
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa w tym względzie Komisję do 
opracowania dyrektywy w sprawie 
zwalczania handlu ludźmi do celów 
seksualnego wykorzystywania w UE, gdyż 
handel ludźmi do celów seksualnego 
wykorzystywania stanowi najbardziej 
rozpowszechnioną formę handlu ludźmi;

Or. en

Poprawka 248
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. jest zdania, że prostytucja stanowi 
poważną formę przemocy i wyzysku;

Or. pt

Poprawka 249
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. przyznaje, że prostytucja i 
seksualne wykorzystywanie są 
niemożliwymi do zaakceptowania 
formami wyzysku i naruszania godności 
ludzkiej oraz stoją w sprzeczności z 
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zasadami praw człowieka, w tym 
równością mężczyzn i kobiet; podkreśla, 
że normalizacja prostytucji wywiera 
wpływ na postrzeganie przez osoby młode 
seksualności oraz związków między 
kobietami i mężczyznami; wzywa państwa 
członkowskie do zapewniania wsparcia 
finansowego na potrzeby przyjęcia 
specjalnych programów dla kobiet 
zajmujących się prostytucją, które chcą 
uwolnić się od tej formy wyzysku i 
przemocy; jest zdania, że należy przyjąć 
praktyczne środki w celu ochrony praw 
kobiet, zapobiegając ich wykluczeniu 
społecznemu, które w wielu przypadkach 
może prowadzić do organizacji 
zajmujących się prostytucją;

Or. pt

Poprawka 250
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie nowego badania 
ogólnounijnego na temat częstości 
występowania przemocy wobec kobiet i 
tendencji w tym zakresie;

skreśla się

Or. es

Poprawka 251
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka
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9. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie nowego badania 
ogólnounijnego na temat częstości 
występowania przemocy wobec kobiet i 
tendencji w tym zakresie;

9. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie nowego badania 
ogólnounijnego na temat częstości 
występowania wszystkich form przemocy 
wobec kobiet i tendencji w tym zakresie; 
podkreśla zapotrzebowanie na 
kompleksowe i porównywalne dane 
segregowane ze względu na płeć na 
szczeblu UE oraz potrzebę harmonizacji 
systemów gromadzenia danych między 
państwami członkowskimi;

Or. en

Poprawka 252
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie nowego badania 
ogólnounijnego na temat częstości 
występowania przemocy wobec kobiet i 
tendencji w tym zakresie;

9. podkreśla potrzebę gromadzenia 
danych zdezagregowanych na temat 
wszystkich form przemocy ze względu na 
płeć; z zadowoleniem przyjmuje w tym 
względzie ogłoszenie nowego badania 
ogólnounijnego na temat częstości 
występowania przemocy wobec kobiet i 
tendencji w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 253
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie nowego badania 

9. przyjmuje do wiadomości 
ogłoszenie nowego badania 
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ogólnounijnego na temat częstości 
występowania przemocy wobec kobiet i 
tendencji w tym zakresie;

ogólnounijnego na temat częstości 
występowania przemocy wobec kobiet i 
tendencji w tym zakresie;

Or. fr

Poprawka 254
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie nowego badania 
ogólnounijnego na temat częstości 
występowania przemocy wobec kobiet i 
tendencji w tym zakresie;

9. przyjmuje ogłoszenie nowego 
badania ogólnounijnego na temat częstości 
występowania przemocy wobec kobiet i 
tendencji w tym zakresie;

Or. it

Poprawka 255
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zauważa, że poważną formą 
przemocy wobec kobiet jest 
rozpowszechnianie praktyk naruszających 
podstawowe prawa kobiet, takich jak 
infibulacja, kamienowanie, zabójstwa z 
powodu cudzołóstwa, 
podporządkowywanie kobiet mężczyznom i 
ograniczanie wielu z ich praw i wolności 
osobistych zgodnie z zasadami i 
przepisami narzuconymi przez islamski 
szariat; potępia stosowanie tych praktyk i 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
podjęcia konkretnych i zdecydowanych 
działań w celu zwalczania takich form 
przemocy wobec kobiet;
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Or. it

Poprawka 256
Heléne Fritzon

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. z zadowoleniem przyjmuje 
ogólnounijną kampanię informacyjną 
zwalczającą stereotypy płci, a także środki 
zapobiegania przemocy skupiające się na 
mężczyznach, chłopcach i przejawach 
męskości; domaga się wyraźniejszych 
środków ukierunkowanych na 
destrukcyjne normy męskości, gdyż 
stereotypy płci są główną przyczyną różnic 
w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz 
dotykają wszystkich sfer życia 
społecznego;

Or. en

Poprawka 257
Pina Picierno, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. domaga się zwrócenia większej 
uwagi i zapewnienia większego wsparcia 
na rzecz sierocińców i domów zastępczych 
dla ofiar przemocy domowej, które zostały 
zamknięte lub których możliwości w 
zakresie udzielania schronienia zostały 
mocno ograniczone podczas pandemii 
COVID-19, zmuszając kobiety lub młode 
dziewczęta i dzieci do odbywania 
kwarantanny w domu ich oprawcy;

Or. en
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Poprawka 258
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że wspieranie 
niekontrolowanych przepływów 
migracyjnych prowadzi do poważnych 
naruszeń praw kobiet, które są często 
wykorzystywane i dyskryminowane przez 
transnarodowe i transkontynentalne 
organizacje przestępcze działające w 
sektorze handlu ludźmi;

Or. fr

Poprawka 259
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca uwagę, że przemoc wobec 
kobiet jest często głównym powodem ich 
bezdomności; wzywa w związku z tym 
Komisję do podjęcia koniecznych 
środków, aby zapobiegać przemocy wobec 
kobiet prowadzącej do bezdomności lub 
przedłużającej bezdomność;

Or. en

Poprawka 260
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie w 2020 r. Strategii UE w 
zakresie praw ofiar, która będzie oparta 
na dyrektywie w sprawie praw ofiar i 
będzie uwzględniała szczególne potrzeby 
ofiar przemocy ze względu na płeć, w tym 
przemocy domowej;

Or. en

Poprawka 261
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wzywa Radę do przyjęcia decyzji 
zgodnie z art. 83 ust. 1 TFUE określającej 
przemoc wobec kobiet jako przestępstwo 
objęte prawem Unii, gdyż istnieje 
szczególna potrzeba wspólnego zwalczania 
takich przestępstw;

Or. en

Poprawka 262
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9c. z zadowoleniem przyjmuje 
ogłoszenie zalecenia w sprawie 
zapobiegania szkodliwym zwyczajom, 
oprócz możliwego prawodawstwa, w celu 
zwalczania okaleczania narządów 
płciowych kobiet, przymusowej 
sterylizacji, wczesnych i przymusowych 
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małżeństw oraz tak zwanej przemocy w 
imię honoru, które w szczególności 
dotykają dzieci i młodych dziewcząt;

Or. en

Poprawka 263
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. popiera przegląd celów 
barcelońskich; wzywa do wsparcia 
finansowego państw członkowskich, które 
jeszcze nie osiągnęły tych celów, oraz do 
dzielenia się z nimi najlepszymi 
praktykami; ponadto z zadowoleniem 
przyjmuje opracowywanie wytycznych dla 
państw członkowskich dotyczących 
problematyki finansowych czynników 
zniechęcających w odniesieniu do polityki 
społecznej, gospodarczej i podatkowej;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 264
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. popiera przegląd celów 
barcelońskich; wzywa do wsparcia 
finansowego państw członkowskich, które 
jeszcze nie osiągnęły tych celów, oraz do 
dzielenia się z nimi najlepszymi 
praktykami; ponadto z zadowoleniem 
przyjmuje opracowywanie wytycznych dla 
państw członkowskich dotyczących 
problematyki finansowych czynników 

skreśla się
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zniechęcających w odniesieniu do polityki 
społecznej, gospodarczej i podatkowej;

Or. es

Poprawka 265
Maria Noichl, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina 
Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. popiera przegląd celów 
barcelońskich; wzywa do wsparcia 
finansowego państw członkowskich, które 
jeszcze nie osiągnęły tych celów, oraz do 
dzielenia się z nimi najlepszymi 
praktykami; ponadto z zadowoleniem 
przyjmuje opracowywanie wytycznych dla 
państw członkowskich dotyczących 
problematyki finansowych czynników 
zniechęcających w odniesieniu do polityki 
społecznej, gospodarczej i podatkowej;

10. popiera przegląd celów 
barcelońskich w dążeniu do zapewnienia 
wysokiej jakości opieki nad dziećmi, która 
będzie nieodpłatna i dostępna; wzywa do 
wsparcia finansowego państw 
członkowskich, które jeszcze nie osiągnęły 
tych celów, oraz do dzielenia się z nimi 
najlepszymi praktykami; ponadto z 
zadowoleniem przyjmuje opracowywanie 
wytycznych dla państw członkowskich 
dotyczących problematyki finansowych 
czynników zniechęcających w odniesieniu 
do polityki społecznej, gospodarczej i 
podatkowej; podkreśla cel równych 
opiekunów i równych żywicieli rodziny, 
który musi pozostawać głównym 
elementem tych wysiłków, oraz przyjmuje 
go z zadowoleniem w tym kontekście jako 
pierwszy krok w stronę dyrektywy w 
sprawie równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym;

Or. en

Poprawka 266
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 10



AM\1206793PL.docx 147/197 PE652.642v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

10. popiera przegląd celów 
barcelońskich; wzywa do wsparcia 
finansowego państw członkowskich, które 
jeszcze nie osiągnęły tych celów, oraz do 
dzielenia się z nimi najlepszymi 
praktykami; ponadto z zadowoleniem 
przyjmuje opracowywanie wytycznych dla 
państw członkowskich dotyczących 
problematyki finansowych czynników 
zniechęcających w odniesieniu do polityki 
społecznej, gospodarczej i podatkowej;

10. popiera przegląd celów 
barcelońskich i wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia 
odpowiednich inwestycji we wczesną 
edukację, usługi opieki oraz usługi opieki 
długoterminowej, w tym z wykorzystaniem 
dostępnego finansowania UE; wzywa do 
wsparcia finansowego państw 
członkowskich, które jeszcze nie osiągnęły 
tych celów, oraz do dzielenia się z nimi 
najlepszymi praktykami; ponadto z 
zadowoleniem przyjmuje opracowywanie 
wytycznych dla państw członkowskich 
dotyczących problematyki finansowych 
czynników zniechęcających w odniesieniu 
do polityki społecznej, gospodarczej i 
podatkowej;

Or. en

Poprawka 267
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. popiera przegląd celów 
barcelońskich; wzywa do wsparcia 
finansowego państw członkowskich, które 
jeszcze nie osiągnęły tych celów, oraz do 
dzielenia się z nimi najlepszymi 
praktykami; ponadto z zadowoleniem 
przyjmuje opracowywanie wytycznych dla 
państw członkowskich dotyczących 
problematyki finansowych czynników 
zniechęcających w odniesieniu do polityki 
społecznej, gospodarczej i podatkowej;

10. popiera przegląd celów 
barcelońskich, w szczególności w 
odniesieniu do wyzwania 
demograficznego; domaga się wsparcia 
finansowego państw członkowskich, które 
jeszcze nie osiągnęły tych celów, oraz 
dzielenia się z nimi najlepszymi 
praktykami;

Or. it

Poprawka 268
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Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. popiera przegląd celów 
barcelońskich; wzywa do wsparcia 
finansowego państw członkowskich, które 
jeszcze nie osiągnęły tych celów, oraz do 
dzielenia się z nimi najlepszymi 
praktykami; ponadto z zadowoleniem 
przyjmuje opracowywanie wytycznych dla 
państw członkowskich dotyczących 
problematyki finansowych czynników 
zniechęcających w odniesieniu do polityki 
społecznej, gospodarczej i podatkowej;

10. popiera przegląd celów 
barcelońskich; wzywa do wsparcia państw 
członkowskich, które jeszcze nie osiągnęły 
tych celów, oraz do dzielenia się z nimi 
najlepszymi praktykami; ponadto z 
zadowoleniem przyjmuje opracowywanie 
wytycznych dla państw członkowskich 
dotyczących problematyki finansowych 
czynników zniechęcających w odniesieniu 
do polityki społecznej, gospodarczej i 
podatkowej;

Or. en

Poprawka 269
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla potrzebę tworzenia 
publicznych żłobków i sieci edukacji 
przedszkolnej, co stanowi szeroko 
rozumianą odpowiedzialność społeczną 
oraz powinno być powszechną usługą 
publiczną, faktycznie dostępną dla 
wszystkich dzieci i rodzin, które chcą 
skorzystać z tej sieci;

Or. pt

Poprawka 270
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider
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Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję, Parlament i Radę 
do dokładnego przeanalizowania potrzeb 
kobiet i ich uczestnictwa w rynku pracy, a 
także pionowej i poziomej segregacji 
rynku pracy podczas opracowywania 
programów na podstawie następnych 
wieloletnich ram finansowych, a także 
planu odbudowy „Next generation EU”;

Or. en

Poprawka 271
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana 
Plumb, Pina Picierno

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla znaczenie dostępnej, 
przystępnej cenowo, wysokiej jakości i 
integracyjnej wczesnej edukacji i opieki 
nad dziećmi, w szczególności dla młodych 
matek, aby zapewniać im możliwość pracy 
lub uczenia się; przypomina w tym 
względzie o zasadzie jedenastej 
Europejskiego filaru praw socjalnych;

Or. en

Poprawka 272
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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10a. podkreśla, że promowanie 
niekontrolowanych przepływów 
migracyjnych pociąga za sobą poważne 
naruszenia praw kobiet, które są często 
wykorzystywane i dyskryminowane przez 
ponadnarodowe i transkontynentalne 
organizacje przestępcze działające w 
sektorze handlu ludźmi;

Or. it

Poprawka 273
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że uwzględnianie 
aspektu płci i sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci stanowią 
zasadnicze narzędzia do oceny skutków 
różnych działań w ramach polityki i 
wykorzystania budżetu, a także 
ukierunkowania tych działań na mężczyzn 
i kobiety, oraz powinny być 
wykorzystywane w całym procesie 
kształtowania polityki i działaniach 
budżetowych;

Or. en

Poprawka 274
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. uważa za priorytetowe działania na 
rzecz wspierania rodziny m.in. na rzecz 
zapewnienia odpowiedniej i niedrogiej 
infrastruktury opieki nad dziećmi, która 
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pozytywnie przyczyni się do udziału kobiet 
na rynku pracy i ich perspektyw 
emerytalnych;

Or. pl

Poprawka 275
Isabella Adinolfi, Marco Zullo

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. z zadowoleniem przyjmuje dążenie 
do gospodarki opartej na równości płci i 
wzywa w tym celu Komisję do utworzenia 
doraźnego funduszu na finansowanie 
przedsiębiorczości kobiet;

Or. it

Poprawka 276
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. podkreśla potrzebę znacznego 
wzmocnienia inwestycji w usługi 
publiczne, w szczególności w obszarze 
opieki zdrowotnej, kształcenia i usług 
transportowych, aby uwzględnić potrzeby 
ludności oraz zapewnić wkład w 
niezależność, równość i usamodzielnienie 
kobiet;

Or. pt

Poprawka 277
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
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Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa państwa członkowskie UE 
do terminowego i skutecznego 
transponowania dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym oraz Radę do skutecznego 
monitorowania jej wdrażania;

Or. en

Poprawka 278
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut, Lena Düpont, Maria da Graça 
Carvalho, Christine Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. wzywa Komisję do gromadzenia 
danych na temat świadczenia różnego 
typu opieki (opieki nad dziećmi, osobami 
starszymi i osobami niepełnosprawnymi 
oraz osobami wymagającymi opieki 
długoterminowej) na potrzeby badania 
analizującego zróżnicowanie sytuacji 
kobiet i mężczyzn pod względem usług w 
zakresie opieki, aby zapewnić wkład w 
inicjatywę dotyczącą europejskiej strategii 
w zakresie opieki; odnotowuje, że odnośna 
strategia musi przewidywać poszanowanie 
kompetencji państw członkowskich 
określonych w Traktatach, ale 
zmierzałaby do poprawy współpracy i 
koordynacji wszystkich środków, które 
mogłyby być korzystne dla opiekunów 
nieformalnych w UE i osób 
otrzymujących opiekę; podkreśla, że 
współpraca na szczeblu europejskim wraz 
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z wydajnym wykorzystaniem funduszy UE 
mogłaby przyczynić się do rozwoju 
dostępnych i przystępnych cenowo usług 
opieki o wysokiej jakości;

Or. en

Poprawka 279
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. utrzymuje, że należy zapewniać 
publiczną, powszechną i zaangażowaną 
opiekę społeczną oraz nieodpłatne i 
wysokiej jakości usługi publiczne i usługi 
opieki zdrowotnej, a także zapewnić 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości i 
przewidzieć prawo do mieszkania;

Or. pt

Poprawka 280
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
wiążących środków na rzecz przejrzystości 
wynagrodzeń do końca 2020 r.; zwraca 
jednak uwagę, że kwestia równości 
wynagrodzeń dla pracowników płci 
męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości w różnych 
sektorach zawodowych nadal wymaga 
uwzględnienia; zdecydowanie zaleca 
włączenie zasady równości wynagrodzeń 
dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 

11. 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 nie składają, co 
oznacza, że różnica ta nie może służyć za 
uzasadnienie dla istnienia rzekomej luki 
płacowej;
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pracę takiej samej wartości, gdzie pracę 
takiej samej wartości można zdefiniować 
następująco: „Pracę uznaje się za pracę 
takiej samej wartości, jeżeli na podstawie 
porównania dwóch grup pracowników, 
które nie zostały utworzone w sposób 
arbitralny, wykonywana praca jest 
porównywalna, biorąc pod uwagę takie 
czynniki jak warunki pracy, stopień 
odpowiedzialności powierzonej 
pracownikom oraz fizyczne i psychiczne 
wymogi pracy”; zwraca uwagę, że w tym 
celu należy opracować neutralne płciowo 
narzędzia oceny pracy i kryteria 
klasyfikacji;

Or. es

Poprawka 281
Maria Noichl, Vera Tax, Rovana Plumb, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Lina 
Gálvez Muñoz

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
wiążących środków na rzecz przejrzystości 
wynagrodzeń do końca 2020 r.; zwraca 
jednak uwagę, że kwestia równości 
wynagrodzeń dla pracowników płci 
męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości w różnych 
sektorach zawodowych nadal wymaga 
uwzględnienia; zdecydowanie zaleca 
włączenie zasady równości wynagrodzeń 
dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
pracę takiej samej wartości, gdzie pracę 
takiej samej wartości można zdefiniować 
następująco: „Pracę uznaje się za pracę 
takiej samej wartości, jeżeli na podstawie 
porównania dwóch grup pracowników, 
które nie zostały utworzone w sposób 
arbitralny, wykonywana praca jest 

11. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
wiążących środków na rzecz przejrzystości 
wynagrodzeń do końca 2020 r., które 
mogą stanowić użyteczne narzędzie do 
ujawniania luk i dyskryminacji w danym 
sektorze; zwraca jednak uwagę, że kwestia 
równości wynagrodzeń dla pracowników 
płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę 
lub pracę takiej samej wartości w różnych 
sektorach zawodowych nadal wymaga 
uwzględnienia, aby odnieść się do różnic w 
wynagrodzeniu za pracę, która może nie 
wydawać się porównywalna na pierwszy 
rzut oka i jest wykonywana w sektorach 
zdominowanych przez jedną płeć, co 
często skutkuje niższymi płacami w 
sektorach z przewagą kobiet, takich jak 
pielęgniarstwo, opieka, handel detaliczny, 
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porównywalna, biorąc pod uwagę takie 
czynniki jak warunki pracy, stopień 
odpowiedzialności powierzonej 
pracownikom oraz fizyczne i psychiczne 
wymogi pracy”; zwraca uwagę, że w tym 
celu należy opracować neutralne płciowo 
narzędzia oceny pracy i kryteria 
klasyfikacji;

sprzedaż i sektor edukacji, w porównaniu 
np. z przemysłem wytwórczym lub 
zawodami technicznymi zdominowanymi 
przez mężczyzn; zdecydowanie zaleca 
włączenie zasady równości wynagrodzeń 
dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
pracę takiej samej wartości, gdzie pracę 
takiej samej wartości można zdefiniować 
następująco: „Pracę uznaje się za pracę 
takiej samej wartości, jeżeli na podstawie 
porównania dwóch grup pracowników, 
które nie zostały utworzone w sposób 
arbitralny, wykonywana praca jest 
porównywalna, biorąc pod uwagę takie 
czynniki jak warunki pracy, stopień 
odpowiedzialności powierzonej 
pracownikom oraz fizyczne i psychiczne 
wymogi pracy”; zwraca uwagę, że w tym 
celu należy opracować neutralne płciowo 
narzędzia oceny pracy i kryteria 
klasyfikacji w ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi;

Or. en

Poprawka 282
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
wiążących środków na rzecz przejrzystości 
wynagrodzeń do końca 2020 r.; zwraca 
jednak uwagę, że kwestia równości 
wynagrodzeń dla pracowników płci 
męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości w różnych 
sektorach zawodowych nadal wymaga 
uwzględnienia; zdecydowanie zaleca 
włączenie zasady równości wynagrodzeń 
dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
pracę takiej samej wartości, gdzie pracę 
takiej samej wartości można zdefiniować 

11. odnotowuje zobowiązanie Komisji 
do zaproponowania wiążących środków na 
rzecz przejrzystości wynagrodzeń do końca 
2020 r.; apeluje do Komisji, by proponując 
politykę rynku pracy i politykę społeczną, 
przestrzegała zasady pomocniczości 
zapisanej w traktatach; zwraca jednak 
uwagę, że kwestia równości wynagrodzeń 
dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
taką samą pracę lub pracę takiej samej 
wartości w różnych sektorach zawodowych 
nadal wymaga uwzględnienia;
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następująco: „Pracę uznaje się za pracę 
takiej samej wartości, jeżeli na podstawie 
porównania dwóch grup pracowników, 
które nie zostały utworzone w sposób 
arbitralny, wykonywana praca jest 
porównywalna, biorąc pod uwagę takie 
czynniki jak warunki pracy, stopień 
odpowiedzialności powierzonej 
pracownikom oraz fizyczne i psychiczne 
wymogi pracy”; zwraca uwagę, że w tym 
celu należy opracować neutralne płciowo 
narzędzia oceny pracy i kryteria 
klasyfikacji;

Or. en

Poprawka 283
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
wiążących środków na rzecz przejrzystości 
wynagrodzeń do końca 2020 r.; zwraca 
jednak uwagę, że kwestia równości 
wynagrodzeń dla pracowników płci 
męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości w różnych 
sektorach zawodowych nadal wymaga 
uwzględnienia; zdecydowanie zaleca 
włączenie zasady równości wynagrodzeń 
dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
pracę takiej samej wartości, gdzie pracę 
takiej samej wartości można zdefiniować 
następująco: „Pracę uznaje się za pracę 
takiej samej wartości, jeżeli na podstawie 
porównania dwóch grup pracowników, 
które nie zostały utworzone w sposób 
arbitralny, wykonywana praca jest 
porównywalna, biorąc pod uwagę takie 
czynniki jak warunki pracy, stopień 
odpowiedzialności powierzonej 
pracownikom oraz fizyczne i psychiczne 

11. odnotowuje zobowiązanie Komisji 
do zaproponowania wiążących środków na 
rzecz przejrzystości wynagrodzeń do końca 
2020 r.; zwraca jednak uwagę, że kwestia 
równości wynagrodzeń dla pracowników 
płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę 
lub pracę takiej samej wartości w różnych 
sektorach zawodowych nadal wymaga 
uwzględnienia; zdecydowanie zaleca 
włączenie zasady równości wynagrodzeń 
dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
pracę takiej samej wartości, z pełnym 
poszanowaniem zasady pomocniczości, 
kompetencji państw członkowskich w 
obszarze polityki w zakresie rynku pracy 
oraz autonomii partnerów społecznych we 
wszystkich państwach członkowskich;
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wymogi pracy”; zwraca uwagę, że w tym 
celu należy opracować neutralne płciowo 
narzędzia oceny pracy i kryteria 
klasyfikacji;

Or. en

Poprawka 284
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
wiążących środków na rzecz przejrzystości 
wynagrodzeń do końca 2020 r.; zwraca 
jednak uwagę, że kwestia równości 
wynagrodzeń dla pracowników płci 
męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości w różnych 
sektorach zawodowych nadal wymaga 
uwzględnienia; zdecydowanie zaleca 
włączenie zasady równości wynagrodzeń 
dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
pracę takiej samej wartości, gdzie pracę 
takiej samej wartości można zdefiniować 
następująco: „Pracę uznaje się za pracę 
takiej samej wartości, jeżeli na podstawie 
porównania dwóch grup pracowników, 
które nie zostały utworzone w sposób 
arbitralny, wykonywana praca jest 
porównywalna, biorąc pod uwagę takie 
czynniki jak warunki pracy, stopień 
odpowiedzialności powierzonej 
pracownikom oraz fizyczne i psychiczne 
wymogi pracy”; zwraca uwagę, że w tym 
celu należy opracować neutralne płciowo 
narzędzia oceny pracy i kryteria 
klasyfikacji;

11. odnotowuje zobowiązanie Komisji 
do zaproponowania środków na rzecz 
przejrzystości płacowej do końca 2020 r.; 
zwraca uwagę, że kwestia równości 
wynagrodzeń dla pracowników płci 
męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości w różnych 
sektorach zawodowych nadal wymaga 
uwzględnienia, przez promowanie tej 
zasady i wspieranie systemu 
merytokratycznego w stosunku do 
porównywalnych stanowisk pracy, biorąc 
pod uwagę takie czynniki jak warunki 
pracy, stopień odpowiedzialności 
powierzonej pracownikom oraz fizyczne i 
psychiczne wymogi pracy; uważa, że 
ważne jest promowanie kultury oceny 
pracy i równych pod względem płci 
narzędzi wspierania pracy;

Or. it
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Poprawka 285
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
wiążących środków na rzecz przejrzystości 
wynagrodzeń do końca 2020 r.; zwraca 
jednak uwagę, że kwestia równości 
wynagrodzeń dla pracowników płci 
męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości w różnych 
sektorach zawodowych nadal wymaga 
uwzględnienia; zdecydowanie zaleca 
włączenie zasady równości wynagrodzeń 
dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
pracę takiej samej wartości, gdzie pracę 
takiej samej wartości można zdefiniować 
następująco: „Pracę uznaje się za pracę 
takiej samej wartości, jeżeli na podstawie 
porównania dwóch grup pracowników, 
które nie zostały utworzone w sposób 
arbitralny, wykonywana praca jest 
porównywalna, biorąc pod uwagę takie 
czynniki jak warunki pracy, stopień 
odpowiedzialności powierzonej 
pracownikom oraz fizyczne i psychiczne 
wymogi pracy”; zwraca uwagę, że w tym 
celu należy opracować neutralne płciowo 
narzędzia oceny pracy i kryteria 
klasyfikacji;

11. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
wiążących środków na rzecz przejrzystości 
wynagrodzeń do końca 2020 r.; podkreśla 
w tym względzie znaczenie pełnej 
współpracy i zaangażowania partnerów 
społecznych i wszystkich 
zainteresowanych stron; zwraca jednak 
uwagę, że kwestia równości wynagrodzeń 
dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
taką samą pracę lub pracę takiej samej 
wartości w różnych sektorach zawodowych 
nadal wymaga uwzględnienia; 
zdecydowanie zaleca włączenie zasady 
równości wynagrodzeń dla pracowników 
płci męskiej i żeńskiej za pracę takiej 
samej wartości, którą należy zdefiniować; 
zwraca uwagę na użyteczność neutralnych 
płciowo narzędzi oceny pracy i kryteriów 
klasyfikacji;

Or. en

Poprawka 286
Marco Zullo, Isabella Adinolfi

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka
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11. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
wiążących środków na rzecz przejrzystości 
wynagrodzeń do końca 2020 r.; zwraca 
jednak uwagę, że kwestia równości 
wynagrodzeń dla pracowników płci 
męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości w różnych 
sektorach zawodowych nadal wymaga 
uwzględnienia; zdecydowanie zaleca 
włączenie zasady równości wynagrodzeń 
dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
pracę takiej samej wartości, gdzie pracę 
takiej samej wartości można zdefiniować 
następująco: „Pracę uznaje się za pracę 
takiej samej wartości, jeżeli na podstawie 
porównania dwóch grup pracowników, 
które nie zostały utworzone w sposób 
arbitralny, wykonywana praca jest 
porównywalna, biorąc pod uwagę takie 
czynniki jak warunki pracy, stopień 
odpowiedzialności powierzonej 
pracownikom oraz fizyczne i psychiczne 
wymogi pracy”; zwraca uwagę, że w tym 
celu należy opracować neutralne płciowo 
narzędzia oceny pracy i kryteria 
klasyfikacji;

11. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
wiążących środków na rzecz przejrzystości 
wynagrodzeń do końca 2020 r.; uważa 
jednak, że należy wprowadzić wiążące 
środki na szczeblu UE w celu 
zniwelowania nierówności płacowych ze 
względu na płeć; zwraca jednak uwagę, że 
kwestia równości wynagrodzeń dla 
pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
taką samą pracę lub pracę takiej samej 
wartości w różnych sektorach zawodowych 
nadal wymaga uwzględnienia; 
zdecydowanie zaleca włączenie zasady 
równości wynagrodzeń dla pracowników 
płci męskiej i żeńskiej za pracę takiej 
samej wartości, gdzie pracę takiej samej 
wartości można zdefiniować następująco: 
„Pracę uznaje się za pracę takiej samej 
wartości, jeżeli na podstawie porównania 
dwóch grup pracowników, które nie 
zostały utworzone w sposób arbitralny, 
wykonywana praca jest porównywalna, 
biorąc pod uwagę takie czynniki jak 
warunki pracy, stopień odpowiedzialności 
powierzonej pracownikom oraz fizyczne i 
psychiczne wymogi pracy”; zwraca uwagę, 
że w tym celu należy opracować neutralne 
płciowo narzędzia oceny pracy i kryteria 
klasyfikacji;

Or. it

Poprawka 287
Christine Schneider, Lena Düpont

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
wiążących środków na rzecz przejrzystości 
wynagrodzeń do końca 2020 r.; zwraca 
jednak uwagę, że kwestia równości 
wynagrodzeń dla pracowników płci 

11. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
środków na rzecz przejrzystości 
wynagrodzeń do końca 2020 r., przy czym 
w odniesieniu do wszystkich środków 
należy sprawdzić skutki dla małych i 
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męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości w różnych 
sektorach zawodowych nadal wymaga 
uwzględnienia; zdecydowanie zaleca 
włączenie zasady równości wynagrodzeń 
dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
pracę takiej samej wartości, gdzie pracę 
takiej samej wartości można zdefiniować 
następująco: „Pracę uznaje się za pracę 
takiej samej wartości, jeżeli na podstawie 
porównania dwóch grup pracowników, 
które nie zostały utworzone w sposób 
arbitralny, wykonywana praca jest 
porównywalna, biorąc pod uwagę takie 
czynniki jak warunki pracy, stopień 
odpowiedzialności powierzonej 
pracownikom oraz fizyczne i psychiczne 
wymogi pracy”; zwraca uwagę, że w tym 
celu należy opracować neutralne płciowo 
narzędzia oceny pracy i kryteria 
klasyfikacji;

średnich przedsiębiorstw oraz przewidzieć 
odpowiednie wyjątki; zwraca jednak 
uwagę, że kwestia równości wynagrodzeń 
dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
taką samą pracę lub pracę takiej samej 
wartości w różnych sektorach zawodowych 
nadal wymaga uwzględnienia; 
zdecydowanie zaleca włączenie zasady 
równości wynagrodzeń dla pracowników 
płci męskiej i żeńskiej za pracę takiej 
samej wartości, gdzie pracę takiej samej 
wartości można zdefiniować następująco: 
„Pracę uznaje się za pracę takiej samej 
wartości, jeżeli na podstawie porównania 
dwóch grup pracowników, które nie 
zostały utworzone w sposób arbitralny, 
wykonywana praca jest porównywalna, 
biorąc pod uwagę takie czynniki jak 
warunki pracy, stopień odpowiedzialności 
powierzonej pracownikom oraz fizyczne i 
psychiczne wymogi pracy”; zwraca uwagę, 
że w tym celu należy opracować neutralne 
płciowo narzędzia oceny pracy i kryteria 
klasyfikacji;

Or. de

Poprawka 288
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
wiążących środków na rzecz przejrzystości 
wynagrodzeń do końca 2020 r.; zwraca 
jednak uwagę, że kwestia równości 
wynagrodzeń dla pracowników płci 
męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości w różnych 
sektorach zawodowych nadal wymaga 
uwzględnienia; zdecydowanie zaleca 
włączenie zasady równości wynagrodzeń 
dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 

11.  z ostrożnym zadowoleniem 
przyjmuje zobowiązanie Komisji do 
zaproponowania środków na rzecz 
przejrzystości wynagrodzeń do końca 2020 
r.; zwraca jednak uwagę, że choć problem 
ten wciąż jest istotny i przyczynia się także 
do luki emerytalnej, środki podejmowane 
w tym zakresie muszą uwzględniać zasady 
subsydiarności i proporcjonalności, a 
także nie powinny stanowić zbędnych 
obciążeń dla pracodawców, szczególnie w 
sektorze MŚP; zdecydowanie zaleca 



AM\1206793PL.docx 161/197 PE652.642v01-00

PL

pracę takiej samej wartości, gdzie pracę 
takiej samej wartości można zdefiniować 
następująco: „Pracę uznaje się za pracę 
takiej samej wartości, jeżeli na podstawie 
porównania dwóch grup pracowników, 
które nie zostały utworzone w sposób 
arbitralny, wykonywana praca jest 
porównywalna, biorąc pod uwagę takie 
czynniki jak warunki pracy, stopień 
odpowiedzialności powierzonej 
pracownikom oraz fizyczne i psychiczne 
wymogi pracy”; zwraca uwagę, że w tym 
celu należy opracować neutralne płciowo 
narzędzia oceny pracy i kryteria 
klasyfikacji;

włączenie zasady równości wynagrodzeń 
dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
pracę takiej samej wartości, gdzie pracę 
takiej samej wartości można zdefiniować 
następująco: „Pracę uznaje się za pracę 
takiej samej wartości, jeżeli na podstawie 
porównania dwóch grup pracowników, 
które nie zostały utworzone w sposób 
arbitralny, wykonywana praca jest 
porównywalna, biorąc pod uwagę takie 
czynniki jak warunki pracy, stopień 
odpowiedzialności powierzonej 
pracownikom oraz fizyczne i psychiczne 
wymogi pracy”; zwraca uwagę, że w tym 
celu należy opracować neutralne płciowo 
narzędzia oceny pracy i kryteria 
klasyfikacji; klasyfikacji;

Or. pl

Poprawka 289
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zaproponowania 
wiążących środków na rzecz przejrzystości 
wynagrodzeń do końca 2020 r.; zwraca 
jednak uwagę, że kwestia równości 
wynagrodzeń dla pracowników płci 
męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości w różnych 
sektorach zawodowych nadal wymaga 
uwzględnienia; zdecydowanie zaleca 
włączenie zasady równości wynagrodzeń 
dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
pracę takiej samej wartości, gdzie pracę 
takiej samej wartości można zdefiniować 
następująco: „Pracę uznaje się za pracę 
takiej samej wartości, jeżeli na podstawie 
porównania dwóch grup pracowników, 
które nie zostały utworzone w sposób 
arbitralny, wykonywana praca jest 

11. zwraca uwagę, że kwestia równości 
wynagrodzeń dla pracowników płci 
męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub 
pracę takiej samej wartości w różnych 
sektorach zawodowych nadal wymaga 
uwzględnienia; zdecydowanie zaleca 
włączenie zasady równości wynagrodzeń 
dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
pracę takiej samej wartości, gdzie pracę 
takiej samej wartości można zdefiniować 
następująco: „Pracę uznaje się za pracę 
takiej samej wartości, jeżeli na podstawie 
porównania dwóch grup pracowników, 
które nie zostały utworzone w sposób 
arbitralny, wykonywana praca jest 
porównywalna, biorąc pod uwagę takie 
czynniki jak warunki pracy, stopień 
odpowiedzialności powierzonej 
pracownikom oraz fizyczne i psychiczne 
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porównywalna, biorąc pod uwagę takie 
czynniki jak warunki pracy, stopień 
odpowiedzialności powierzonej 
pracownikom oraz fizyczne i psychiczne 
wymogi pracy”; zwraca uwagę, że w tym 
celu należy opracować neutralne płciowo 
narzędzia oceny pracy i kryteria 
klasyfikacji;

wymogi pracy”; zwraca uwagę, że w tym 
celu należy opracować neutralne płciowo 
narzędzia oceny pracy i kryteria 
klasyfikacji;

Or. fr

Poprawka 290
Marco Zullo, Isabella Adinolfi

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla znaczenie poprawy 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym pracowników w celu 
wyeliminowania różnic ze względu na płeć 
na rynku pracy; z zadowoleniem 
przyjmuje zobowiązanie Komisji do 
monitorowania prawidłowej transpozycji 
dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym do 
prawa krajowego i zapewnienia jej 
pełnego wdrożenia do 2022 r.; wzywa 
Komisję do ciągłego monitorowania 
państw członkowskich i stanowczego 
nakładania na nie sankcji w przypadku 
braku prawidłowego wdrożenia unijnych 
przepisów w zakresie równości płci i 
warunków pracy;

Or. it

Poprawka 291
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11a. jest zdania, że istnieje centralny 
element w obszarze zwalczania 
nierówności; zachęca państwa 
członkowskie do promowania strategii 
politycznych, które wzmacniają status 
pracy, podnoszą płacę realną i 
zabezpieczają prawa, delegalizując 
niepewność zatrudnienia, 
przeciwdziałając deregulacji stosunków 
pracy i czasu pracy oraz narzucając 
rygorystyczne ograniczenia względem 
stosowania takich rozwiązań jak praca w 
niepełnym wymiarze lub na czas 
określony; popiera rokowania zbiorowe 
nie tylko jako środek nadający wartość 
warunkom pracy, ale także 
przeciwdziałający nierównościom między 
mężczyznami i kobietami;

Or. pt

Poprawka 292
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. przypomina ponownie o potrzebie 
silniejszego skupienia uwagi na 
równouprawnieniu płci na różnych 
etapach procesu europejskiego semestru 
oraz domaga się wprowadzenia filaru 
równouprawnienia płci i nadrzędnego 
celu równouprawnienia płci w strategii 
następującej po strategii „Europa 2020”; 
domaga się włączenia jasnych 
wskaźników równouprawnienia płci oraz 
opracowania metod statystycznych i 
analizy na potrzeby monitorowania 
postępów w zakresie równouprawnienia 
płci z perspektywą intersekcjonalną w 
wyzwaniach dla poszczególnych krajów 
zidentyfikowanych w tablicy wskaźników 
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społecznych;

Or. en

Poprawka 293
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana 
Plumb, Pina Picierno

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że 70 % globalnej siły 
roboczej w obszarze opieki zdrowotnej i 
usług społecznych stanowią kobiety, które 
często otrzymują jedynie minimalne 
wynagrodzenie i pracują w niepewnych 
warunkach, oraz domaga się wyrównania 
płac i warunków pracy w sektorach 
zdominowanych przez kobiety, takich jak 
opieka, zdrowie i sprzedaż detaliczna, a 
także wyeliminowania luki płacowej i 
emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami oraz segregacji rynku pracy;

Or. en

Poprawka 294
Heléne Fritzon

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że równe szanse i 
większe uczestnictwo kobiet w rynku pracy 
mogą zwiększać liczbę miejsc pracy, 
dobrobyt gospodarczy i konkurencyjność 
w Europie; apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o ustanowienie celów 
zmierzających do ograniczenia 
niepewnych form zatrudnienia i 
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wymuszonej pracy w niepełnym wymiarze 
czasu, aby poprawić sytuację kobiet na 
rynku pracy; normą powinno być 
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu 
pracy;

Or. en

Poprawka 295
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
szybkiego transponowania i wdrożenia 
dyrektywy w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym w celu 
zapewnienia sprawiedliwego podziału 
obowiązków zawodowych i życia 
rodzinnego oraz apeluje do nich o 
wykroczenie poza minimalne normy 
ustanowione w dyrektywie; wzywa 
Komisję do monitorowania jej pełnego 
wdrożenia;

Or. en

Poprawka 296
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wnioskuje o udostępnianie 
przystępnych cenowo i wysokiej jakości 
usług w dziedzinie opieki nad dziećmi i 
osobami niesamodzielnymi, które 
pozwalają, w szczególności w przypadku 
kobiet, na powrót do pracy i ułatwiają 
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zachowanie równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym;

Or. es

Poprawka 297
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11 a. wzywa Komisję do większego 
wspierania, zachęcania, ułatwiania i 
propagowania dostępu kobiet na 
obszarach wiejskich i peryferyjnych do 
rynku pracy oraz do zapewnienia im 
równych szans;

Or. pl

Poprawka 298
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
podejmowania dalszych działań w 
zwalczaniu dyskryminacji kobiet na rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 299
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

11b. wzywa UE i państwa członkowskie 
do dalszej ochrony matek i ojców, w tym 
przez przedłużanie okresów urlopów, z 
uwzględnieniem zalecenia Światowej 
Organizacji Zdrowia, zgodnie z którym 
dzieci powinny być karmione wyłącznie 
piersią przez pierwsze sześć miesięcy 
życia, oraz z zapewnieniem, by rodzice ci 
otrzymywali 100 % wynagrodzenia; 
domaga się zapewnienia prawa, po 
zakończeniu urlopu macierzyńskiego, do 
ograniczenia czasu pracy, aby matki 
mogły karmić piersią swoje dzieci do 
czasu ukończenia przez nie co najmniej 
drugiego roku życia, oraz podjęcia 
praktycznych środków w celu zapewnienia 
takiej ochrony, oprócz inwestycji w 
ustanowienie publicznej sieci 
nieodpłatnych usług opieki nad dziećmi i 
edukacyjnych;

Or. pt

Poprawka 300
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. podkreśla, że luka płacowa między 
kobietami a mężczyznami w sektorze 
mediów jest duża, zaś kobiety będące 
dziennikarkami z większym 
prawdopodobieństwem niż mężczyźni 
doświadczają molestowania, przemocy, 
seksizmu i dyskryminacji; przypomina o 
drugim rozdziale Europejskiego filaru 
praw socjalnych dotyczącym uczciwych 
warunków pracy; wzywa w związku z tym 
państwa członkowskie do zapewnienia 
wszystkim pracownikom w sektorze 
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mediów prawa do sprawiedliwych i 
bezpiecznych warunków pracy;

Or. en

Poprawka 301
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. jest zdania, że należy zwiększyć 
uczestnictwo kobiet we wszystkich 
sektorach działalności; jest zdania, że 
inwestycje w usługi publiczne i funkcje 
socjalne państwa stanowią sposób 
zapewniania dostępu, na równej zasadzie, 
do opieki zdrowotnej, kształcenia, kultury, 
zabezpieczenia społecznego i wymiaru 
sprawiedliwości; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia specjalnych 
środków społecznych w celu zwalczania 
ryzyka wykluczenia społecznego i 
ubóstwa, w szczególności w odniesieniu 
do dostępu do mieszkań, transportu i 
energii po przystępnych cenach;

Or. pt

Poprawka 302
Maria Noichl, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. zachęca państwa członkowskie, na 
podstawie gromadzonych najlepszych 
praktyk, do wprowadzenia, z korzyścią 
zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, 
„kredytów za opiekę” w celu 
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zrównoważenia przerw w zatrudnieniu 
spowodowanych świadczeniem opieki 
nieformalnej nad członkami rodziny oraz 
okresów formalnych urlopów 
opiekuńczych, takich jak urlop 
macierzyński, ojcowski i rodzicielski, a 
także do sprawiedliwego uwzględniania 
tych kredytów w ramach uprawnień 
emerytalnych; uważa, że takie kredyty 
powinny być przydzielane za krótkie, 
określone okresy, aby nie umacniać 
stereotypów i nierówności;

Or. en

Poprawka 303
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 11 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11d. wzywa państwa członkowskie, by 
podjęły środki w celu zapewnienia dostępu 
dla migrantek i kobiet będących 
uchodźcami do opieki zdrowotnej, 
zatrudnienia, żywności i usług 
informacyjnych oraz by ograniczały 
ryzyko dotyczące ochrony, w szczególności 
w odniesieniu do przemocy między 
mężczyznami a kobietami oraz handlu 
kobietami;

Or. pt

Poprawka 304
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 11 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11e. zachęca państwa członkowskie, by 
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podejmowały zdecydowane środki w celu 
karania przedsiębiorstw, które nie 
przestrzegają przepisów prawa pracy oraz 
traktują mężczyzn i kobiety w 
zróżnicowany sposób; jest ponadto zdania, 
że należy stosować zasady warunkowości 
podczas przydziału unijnych środków 
finansowych przedsiębiorstwom, które 
stosują wysokie standardy pracy i nie 
dyskryminują kobiet;

Or. pt

Poprawka 305
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 11 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11f. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia szczególnych środków w celu 
zwalczania ryzyka ubóstwa wśród osób 
starszych i emerytów dzięki zwiększeniu 
emerytur i świadczeń społecznych; jest 
zdania, że należy wyeliminować 
nierówności dochodowe między 
mężczyznami a kobietami otrzymującymi 
emerytury, co wymaga podniesienia 
emerytur oraz utrzymania i wzmocnienia 
publicznych, powszechnych i opartych na 
solidarności systemów zabezpieczenia 
społecznego, z zapewnieniem, by były one 
redystrybucyjne oraz gwarantowały 
sprawiedliwe i godne dochody za 
przepracowane lata, a także z 
zapewnieniem trwałości publicznych 
systemów zabezpieczenia społecznego 
dzięki tworzeniu miejsc pracy z 
przysługującymi prawami i podniesieniu 
płac;

Or. pt
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Poprawka 306
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 11 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11g. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia praktycznych środków w celu 
zapewnienia równego dostępu kobiet do 
pracy z przysługującymi prawami i godnej 
płacy; jest zdania, że rokowania zbiorowe 
stanowią czynnik decydujący w 
eliminowaniu i pokonywaniu nierówności 
oraz zwalczaniu dyskryminacji kobiet, a 
także że zasada równości wynagrodzeń dla 
pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
taką samą pracę lub pracę takiej samej 
wartości musi być zapisana w prawie i 
przestrzegana w życiu;

Or. pt

Poprawka 307
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do podjęcia działań 
na rzecz zwiększenia liczby kobiet na 
stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych 
przez pokreślenie zalet gospodarczych i 
społecznych tego zjawiska oraz na rzecz 
wymiany najlepszych praktyk w celu 
przełamania impasu w kwestii dyrektywy 
w sprawie kobiet w zarządach;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 308



PE652.642v01-00 172/197 AM\1206793PL.docx

PL

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do podjęcia 
działań na rzecz zwiększenia liczby kobiet 
na stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych 
przez pokreślenie zalet gospodarczych i 
społecznych tego zjawiska oraz na rzecz 
wymiany najlepszych praktyk w celu 
przełamania impasu w kwestii dyrektywy 
w sprawie kobiet w zarządach;

12. wzywa Komisję do podjęcia 
działań na rzecz zwiększenia liczby kobiet 
na stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych 
przez pokreślenie zalet gospodarczych i 
społecznych tego zjawiska oraz na rzecz 
wymiany najlepszych praktyk w celu 
przełamania impasu w kwestii dyrektywy 
w sprawie kobiet w zarządach; wzywa 
Komisję do dalszej współpracy z 
państwami członkowskimi oraz obecnymi 
i przyszłymi prezydencjami UE w celu 
pilnego przełamania impasu w Radzie i 
przyjęcia proponowanej dyrektywy w 
sprawie kobiet w zarządach;

Or. en

Poprawka 309
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do podjęcia 
działań na rzecz zwiększenia liczby kobiet 
na stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych 
przez pokreślenie zalet gospodarczych i 
społecznych tego zjawiska oraz na rzecz 
wymiany najlepszych praktyk w celu 
przełamania impasu w kwestii dyrektywy 
w sprawie kobiet w zarządach;

12. wzywa Komisję do podjęcia 
działań na rzecz zwiększenia liczby kobiet 
na stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych 
przez pokreślenie zalet gospodarczych i 
społecznych tego zjawiska oraz na rzecz 
wymiany najlepszych praktyk w celu 
przełamania impasu w kwestii dyrektywy 
w sprawie kobiet w zarządach, a także do 
opracowania strategii wraz z państwami 
członkowskimi w sprawie odpowiedniej 
reprezentacji kobiet z różnych środowisk 



AM\1206793PL.docx 173/197 PE652.642v01-00

PL

na stanowiskach decyzyjnych, w tym we 
wszystkich instytucjach Unii;

Or. en

Poprawka 310
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do podjęcia 
działań na rzecz zwiększenia liczby kobiet 
na stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych 
przez pokreślenie zalet gospodarczych i 
społecznych tego zjawiska oraz na rzecz 
wymiany najlepszych praktyk w celu 
przełamania impasu w kwestii dyrektywy 
w sprawie kobiet w zarządach;

12. wzywa Komisję do wspierania roli 
kobiet na stanowiskach pracy, w tym na 
stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji, przez 
podkreślenie zalet gospodarczych i 
społecznych tego zjawiska oraz wymianę 
najlepszych praktyk;

Or. it

Poprawka 311
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do podjęcia 
działań na rzecz zwiększenia liczby kobiet 
na stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych 
przez pokreślenie zalet gospodarczych i 
społecznych tego zjawiska oraz na rzecz 
wymiany najlepszych praktyk w celu 
przełamania impasu w kwestii dyrektywy 
w sprawie kobiet w zarządach;

12. wzywa Komisję do podjęcia 
działań na rzecz zwiększenia liczby kobiet 
na stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych 
przez pokreślenie zalet gospodarczych i 
społecznych tego zjawiska oraz na rzecz 
wymiany najlepszych praktyk takich jak 
publiczne wskaźniki dotyczące 
równouprawnienia w przedsiębiorstwach 
w celu przełamania impasu w kwestii 
dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach;
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Or. en

Poprawka 312
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do podjęcia 
działań na rzecz zwiększenia liczby kobiet 
na stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych 
przez pokreślenie zalet gospodarczych i 
społecznych tego zjawiska oraz na rzecz 
wymiany najlepszych praktyk w celu 
przełamania impasu w kwestii dyrektywy 
w sprawie kobiet w zarządach;

12. wzywa Komisję do stworzenia 
zachęt na rzecz zwiększenia liczby kobiet 
na stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych 
przez pokreślenie zalet gospodarczych i 
społecznych tego zjawiska oraz na rzecz 
wymiany najlepszych praktyk;

Or. pl

Poprawka 313
Arba Kokalari

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do podjęcia 
działań na rzecz zwiększenia liczby kobiet 
na stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych 
przez pokreślenie zalet gospodarczych i 
społecznych tego zjawiska oraz na rzecz 
wymiany najlepszych praktyk w celu 
przełamania impasu w kwestii dyrektywy 
w sprawie kobiet w zarządach;

12. wzywa Komisję do podjęcia 
działań na rzecz zwiększenia liczby kobiet 
na stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych 
przez pokreślenie zalet gospodarczych i 
społecznych tego zjawiska oraz na rzecz 
wymiany najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 314
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Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do podjęcia 
działań na rzecz zwiększenia liczby kobiet 
na stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych 
przez pokreślenie zalet gospodarczych i 
społecznych tego zjawiska oraz na rzecz 
wymiany najlepszych praktyk w celu 
przełamania impasu w kwestii dyrektywy 
w sprawie kobiet w zarządach;

12. wzywa Komisję do podjęcia 
działań na rzecz zwiększenia liczby kobiet 
na stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych 
przez pokreślenie zalet gospodarczych i 
społecznych tego zjawiska oraz na rzecz 
wymiany najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 315
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do podjęcia 
działań na rzecz zwiększenia liczby kobiet 
na stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych 
przez pokreślenie zalet gospodarczych i 
społecznych tego zjawiska oraz na rzecz 
wymiany najlepszych praktyk w celu 
przełamania impasu w kwestii dyrektywy 
w sprawie kobiet w zarządach;

12. wzywa Komisję do podjęcia 
działań na rzecz zwiększenia liczby kobiet 
na stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych, z 
poszanowaniem zasad posiadania 
doświadczenia i kwalifikacji wymaganych 
dla danego stanowiska, przez pokreślenie 
zalet gospodarczych i społecznych tego 
zjawiska oraz na rzecz wymiany 
najlepszych praktyk;

Or. es

Poprawka 316
Jessica Stegrud

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do podjęcia 
działań na rzecz zwiększenia liczby kobiet 
na stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych 
przez pokreślenie zalet gospodarczych i 
społecznych tego zjawiska oraz na rzecz 
wymiany najlepszych praktyk w celu 
przełamania impasu w kwestii dyrektywy 
w sprawie kobiet w zarządach;

12. wzywa Komisję do podjęcia 
działań na rzecz zwiększenia liczby kobiet 
na stanowiskach związanych z 
podejmowaniem decyzji gospodarczych 
przez pokreślenie zalet gospodarczych i 
społecznych tego zjawiska oraz na rzecz 
wymiany najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 317
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję do promowania 
przedsiębiorczości kobiet oraz dostępu do 
pożyczek i finansowania kapitałowego w 
ramach programów i funduszy UE; 
zwraca uwagę na potrzebę zwiększania 
świadomości na temat istniejących i 
przyszłych możliwości unijnego 
finansowania dla kobiet i dziewcząt 
będących przedsiębiorcami;

Or. en

Poprawka 318
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka
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13. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie dla parytetu płci w organach 
wyłanianych w drodze wyborów takich jak 
Parlament Europejski oraz podkreśla, że 
pod tym względem musi on służyć za wzór 
do naśladowania;

skreśla się

Or. es

Poprawka 319
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie dla parytetu płci w organach 
wyłanianych w drodze wyborów takich jak 
Parlament Europejski oraz podkreśla, że 
pod tym względem musi on służyć za wzór 
do naśladowania;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 320
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, 
Alessandra Moretti, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Predrag Fred 
Matić, Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie dla parytetu płci w organach 
wyłanianych w drodze wyborów takich jak 
Parlament Europejski oraz podkreśla, że 
pod tym względem musi on służyć za wzór 
do naśladowania;

13. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie dla parytetu płci w organach 
wyłanianych w drodze wyborów takich jak 
Parlament Europejski i domaga się 
wprowadzenia wiążących kwot oraz 
podkreśla, że pod tym względem musi on 
służyć za wzór do naśladowania; z 
zadowoleniem przyjmuje ponadto 
ogłoszenie przez Komisję, że będzie dawać 
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przykład pod względem stanowisk 
kierowniczych, oraz domaga się strategii 
gwarantujących odpowiednią 
reprezentację kobiet z różnych środowisk 
na stanowiskach decyzyjnych w Komisji;

Or. en

Poprawka 321
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie dla parytetu płci w organach 
wyłanianych w drodze wyborów takich jak 
Parlament Europejski oraz podkreśla, że 
pod tym względem musi on służyć za wzór 
do naśladowania;

13. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie dla parytetu płci w organach 
wyłanianych w drodze wyborów takich jak 
Parlament Europejski oraz podkreśla, że 
pod tym względem musi on służyć za wzór 
do naśladowania; wzywa państwa 
członkowskie do wprowadzenia wiążących 
kwot w swoich systemach wyborczych w 
celu zapewnienia równej reprezentacji 
kobiet i mężczyzn zarówno w Parlamencie 
Europejskim, jak i parlamentach 
narodowych;

Or. en

Poprawka 322
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie dla parytetu płci w organach 
wyłanianych w drodze wyborów takich jak 

13. z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie dla parytetu płci w organach 
wyłanianych w drodze wyborów takich jak 



AM\1206793PL.docx 179/197 PE652.642v01-00

PL

Parlament Europejski oraz podkreśla, że 
pod tym względem musi on służyć za wzór 
do naśladowania;

Parlament Europejski oraz podkreśla, że 
pod tym względem musi on służyć za wzór 
do naśladowania; odnotowuje starania w 
tym względzie widoczne w składzie 
obecnej Komisji;

Or. en

Poprawka 323
Maria Noichl, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. odnotowuje, że przemysł filmowy 
jest jednym z największych segmentów 
sektora kultury i sektora kreatywnego, o 
istotnym znaczeniu kulturowym, 
społecznym i gospodarczym, oraz że film 
jest potężnym medium, które zarówno 
odzwierciedla, jak i kształtuje 
społeczeństwo i kulturę; ubolewa, że 
kobiety są wyraźnie niedostatecznie 
reprezentowane na kluczowych 
stanowiskach kreatywnych w przemyśle 
filmowym w Europie, w tym reżyserów, 
chociaż prawie taka sama liczba kobiet i 
mężczyzn kończy szkoły filmowe; zaleca w 
związku z tym, by państwa członkowskie 
zwracały szczególną uwagę na procesy 
rodzące nierówności w całym sektorze i w 
ten sposób przyczyniające się do 
nierównej pozycji kobiet, dziewcząt i osób 
LGBTIQ, oraz wzywa państwa 
członkowskie do opracowania i wdrożenia 
polityki ukierunkowanej na 
wyeliminowanie nierówności 
utrzymujących się w całym sektorze 
audiowizualnym, aby zapobiegać 
dalszemu ograniczaniu możliwości dla 
kobiet i dziewcząt;

Or. en



PE652.642v01-00 180/197 AM\1206793PL.docx

PL

Poprawka 324
Christine Schneider, Lena Düpont

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. domaga się, by kobiety mogły 
realizować swoje plany życiowe również 
na obszarach wiejskich; zwraca uwagę, że 
muszą one mieć do dyspozycji niezbędną 
do tego infrastrukturę, należy zapewnić 
im dostęp do nowych pól działania i 
ułatwić powrót do pracy zawodowej oraz 
wspierać współpracę najróżniejszych 
partnerów kooperacyjnych w celu 
stworzenia kobietom z obszarów wiejskich 
możliwości zatrudnienia i uzyskania 
dochodu w pobliżu miejsca zamieszkania, 
a także w celu wzmocnienia spójności 
społecznej na wsi;

Or. de

Poprawka 325
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uważa, że równość wynagrodzeń 
powinna opierać się na kryteriach 
merytokratycznych, bez dyskryminacji ze 
względu na płeć, a także że należy 
promować ją przez mechanizmy zachęt i 
nagród sprzyjające uczestnictwu kobiet na 
rynku pracy, bez wprowadzania wobec 
przedsiębiorstw i pracodawców sankcji i 
wiążących środków powodujących nowe 
obciążenia i koszty w sektorze prywatnym;

Or. it
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Poprawka 326
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uznaje wysiłki i wkład kobiet w 
rodzinę i gospodarstwa domowe, które są 
ważnym elementem stabilności społecznej 
i przekazywania kultury; wzywa do 
podjęcia działań w celu przezwyciężenia 
negatywnych stereotypów dotyczących 
kobiet, które pracują w domu, oraz 
zwiększenia ich społecznego i 
gospodarczego uznania;

Or. pl

Poprawka 327
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję do 
zintensyfikowania wysiłków w celu 
przedstawienia konkretnych środków i 
szczególnych funduszy, aby zwalczać 
feminizację ubóstwa i niepewne formy 
zatrudnienia, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet doświadczających 
dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie;

Or. en

Poprawka 328
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, Pina Picierno
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Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. wzywa państwa członkowskie do 
promowania i opracowywania strategii 
politycznych w sektorze sztuk 
widowiskowych z poszanowaniem 
wartości równych szans i 
równouprawnienia płci we wszystkich 
działaniach, z naciskiem na ograniczanie 
negatywnych skutków długotrwałych 
dysproporcji i nierówności, takich jak 
przepaść pod względem płci w sektorze 
muzyki, w którym odsetek mężczyzn 
wynosi około 70 %, a kobiet 30 % we 
wszystkich regionach i w Europie, kobiety 
stanowią 20 % lub mniej 
zarejestrowanych kompozytorów i 
autorów tekstów piosenek, średnio 
zarabiają 30 % mniej niż mężczyźni 
pracujący w tym sektorze, komponują 
jedynie 2,3 % utworów klasycznych 
wykonywanych podczas koncertów i są 
właścicielkami tylko 15 % wytwórni 
fonograficznych;

Or. en

Poprawka 329
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina 
Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Predrag Fred 
Matić

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13c. wzywa państwa członkowskie do 
promowania i opracowywania strategii 
politycznych w sektorze sportu w celu 
zwalczania wyjątkowo poważnej 
dyskryminacji płacowej i pod względem 
wysokości nagród oraz przemocy wobec 
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kobiet i dziewcząt w sporcie, a także do 
zapewnienia, by więcej kobiet ze świata 
sportu (zawodniczek, menedżerek itd.) 
było reprezentowanych w mediach oraz na 
stanowiskach decyzyjnych w 
organizacjach sportowych; wzywa 
Komisję do włączenia aspektu sportu do 
planowanej kampanii przeciwko 
stereotypom płci;

Or. en

Poprawka 330
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża ubolewanie z powodu 
niedostatecznej reprezentacji kobiet w 
sektorze ICT i zwraca uwagę na 
wynikające z tego faktu ryzyko 
umacniania i powielania stereotypów i 
dyskryminacji ze względu na płeć poprzez 
programowanie AI i innych programów; 
apeluje o przekształcenie technologii i AI 
w narzędzia przyczyniające się do 
zwalczania stereotypów płci oraz o 
zachęcenie dziewcząt i kobiet do 
podejmowania studiów w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki (STEM) oraz ICT, jak 
również pozostawania na tych ścieżkach 
kariery;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 331
Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, 
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, 
Predrag Fred Matić

Projekt rezolucji
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Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża ubolewanie z powodu 
niedostatecznej reprezentacji kobiet w 
sektorze ICT i zwraca uwagę na 
wynikające z tego faktu ryzyko umacniania 
i powielania stereotypów i dyskryminacji 
ze względu na płeć poprzez 
programowanie AI i innych programów; 
apeluje o przekształcenie technologii i AI 
w narzędzia przyczyniające się do 
zwalczania stereotypów płci oraz o 
zachęcenie dziewcząt i kobiet do 
podejmowania studiów w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki (STEM) oraz ICT, jak również 
pozostawania na tych ścieżkach kariery;

14. wyraża ubolewanie z powodu 
niedostatecznej reprezentacji kobiet w 
sektorze ICT i zwraca uwagę na 
wynikające z tego faktu ryzyko umacniania 
i powielania stereotypów i dyskryminacji 
ze względu na płeć poprzez 
programowanie AI i innych programów; 
zwraca uwagę na możliwe negatywne 
skutki cyfryzacji dla kobiet i dziewcząt 
oraz domaga się uwzględniania aspektu 
płci we wszystkich europejskich cyfrowych 
strategiach politycznych; apeluje o 
przekształcenie technologii i AI w 
narzędzia przyczyniające się do zwalczania 
stereotypów płci oraz o zachęcenie 
dziewcząt i kobiet do podejmowania 
studiów w dziedzinie nauk przyrodniczych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM) oraz ICT, jak również 
pozostawania na tych ścieżkach kariery;

Or. en

Poprawka 332
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża ubolewanie z powodu 
niedostatecznej reprezentacji kobiet w 
sektorze ICT i zwraca uwagę na 
wynikające z tego faktu ryzyko umacniania 
i powielania stereotypów i dyskryminacji 
ze względu na płeć poprzez 
programowanie AI i innych programów; 
apeluje o przekształcenie technologii i AI 
w narzędzia przyczyniające się do 
zwalczania stereotypów płci oraz o 
zachęcenie dziewcząt i kobiet do 

14. wyraża ubolewanie z powodu 
niedostatecznej reprezentacji kobiet w 
gospodarce cyfrowej, sektorach AI, ICT i 
STEM pod względem kształcenia, 
szkolenia oraz zatrudnienia i zwraca 
uwagę na wynikające z tego faktu ryzyko 
umacniania i powielania stereotypów i 
dyskryminacji ze względu na płeć poprzez 
programowanie AI i innych programów; 
apeluje do Komisji o zaproponowanie 
konkretnych środków w celu 
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podejmowania studiów w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki (STEM) oraz ICT, jak również 
pozostawania na tych ścieżkach kariery;

przekształcenia technologii i AI w 
narzędzia przyczyniające się do zwalczania 
stereotypów płci oraz o zachęcenie 
dziewcząt i kobiet do podejmowania 
studiów w dziedzinie nauk przyrodniczych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM) oraz ICT, jak również 
pozostawania na tych ścieżkach kariery;

Or. en

Poprawka 333
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża ubolewanie z powodu 
niedostatecznej reprezentacji kobiet w 
sektorze ICT i zwraca uwagę na 
wynikające z tego faktu ryzyko 
umacniania i powielania stereotypów i 
dyskryminacji ze względu na płeć poprzez 
programowanie AI i innych programów; 
apeluje o przekształcenie technologii i AI 
w narzędzia przyczyniające się do 
zwalczania stereotypów płci oraz o 
zachęcenie dziewcząt i kobiet do 
podejmowania studiów w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki (STEM) oraz ICT, jak również 
pozostawania na tych ścieżkach kariery;

14. wyraża ubolewanie z powodu 
niedostatecznej reprezentacji kobiet w 
sektorze ICT i apeluje, aby technologie i 
sztuczna inteligencja były narzędziami 
wspierającymi obywateli, przy zachowaniu 
centralnej roli człowieka i czynnika 
ludzkiego oraz wspieraniu dziewcząt i 
kobiet w dziedzinie nauk przyrodniczych, 
technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM) oraz ICT, jak również na ich 
ścieżkach kariery;

Or. it

Poprawka 334
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka
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14. wyraża ubolewanie z powodu 
niedostatecznej reprezentacji kobiet w 
sektorze ICT i zwraca uwagę na 
wynikające z tego faktu ryzyko 
umacniania i powielania stereotypów i 
dyskryminacji ze względu na płeć poprzez 
programowanie AI i innych programów; 
apeluje o przekształcenie technologii i AI 
w narzędzia przyczyniające się do 
zwalczania stereotypów płci oraz o 
zachęcenie dziewcząt i kobiet do 
podejmowania studiów w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki (STEM) oraz ICT, jak również 
pozostawania na tych ścieżkach kariery;

14. przyjmuje z zadowoleniem 
stopniowe zwiększanie się reprezentacji 
kobiet w sektorze ICT i zwraca uwagę na 
znaczenie promowania doskonalenia 
kompetencji cyfrowych od najmłodszych 
lat, w szczególności w dziedzinie nauk 
przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki (STEM) oraz ICT, poprzez 
wizualizację możliwości zawodowych, w 
szczególności w odniesieniu do kobiet, aby 
mogły uwzględniać je przy wyborze swoich 
ścieżek kariery;

Or. es

Poprawka 335
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. z zadowoleniem przyjmuje 
dostrzeżenie wpływu transformacji 
cyfrowej na kobiety i dziewczęta oraz 
wzywa Komisję do zapewnienia przyjęcia 
konkretnych środków w zakresie 
uwzględniania aspektu płci we wdrażaniu 
strategii jednolitego rynku i Europejskiej 
agendy cyfrowej, z jasnym powiązaniem 
między zobowiązaniami do zwalczania 
stereotypów a wszechstronnymi 
działaniami, aby zagwarantować 
niezależność ekonomiczną kobiet w 
kształtowaniu cyfrowego rynku pracy;

Or. en

Poprawka 336
Christine Schneider, Lena Düpont
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Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. apeluje o dalsze strukturalne 
zrywanie z tradycyjnymi wyobrażeniami o 
rolach w społeczeństwie oraz z 
przypisywaniem płci do zawodów i prac, 
aby przyspieszyć przemiany społeczne w 
kierunku pozbycia się wciąż istniejących 
uprzedzeń i stereotypów płci; podkreśla w 
tym kontekście znaczenie uwrażliwienia 
wszystkich osób uczestniczących w 
procesie doradztwa edukacyjnego i 
zawodowego;

Or. de

Poprawka 337
Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, 
Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, 
Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla znaczenie dostępu do 
umiejętności cyfrowych dla kobiet 
starszych, kobiet na obszarach wiejskich 
oraz kobiet i dziewcząt znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji, dysponujących 
ograniczonym dostępem do nowych 
technologii, a także znaczenie rozwoju 
tych umiejętności, aby zapewnić im 
możliwość prowadzenia aktywnego życia 
oraz ułatwić utrzymywanie kontaktów z 
przyjaciółmi i krewnymi;

Or. en

Poprawka 338
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Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wzywa Komisję do zapewnienia 
przyjęcia konkretnych środków mających 
na celu uwzględnianie aspektu płci we 
wdrażaniu strategii jednolitego rynku i 
Europejskiej agendy cyfrowej;

Or. en

Poprawka 339
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do wykorzystania 
programu „Horyzont Europa” w celu 
zapewnienia spostrzeżeń i rozwiązań 
dotyczących potencjalnego nierównego 
traktowania w AI; apeluje jednak o 
wykorzystanie wszelkich możliwych 
funduszy do wsparcia projektów 
zachęcających dziewczęta i kobiety do 
poprawy swoich umiejętności cyfrowych 
oraz zapoznających je z dziedziną STEM;

Or. en

Poprawka 340
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
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Śródtytuł 5

Projekt rezolucji Poprawka

Uwzględnianie aspektu płci we wszystkich 
obszarach polityki UE oraz finansowanie 
polityki równości płci

skreśla się

Or. es

Poprawka 341
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. uznaje wkład i kluczową rolę 
kobiet w wychowywaniu dzieci, zwłaszcza 
nieletnich, oraz docenia rolę matek, które 
decydują się poświęcić dobrobytowi i 
ochronie rodziny;

Or. it

Poprawka 342
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ponownie podkreśla znaczenie 
uwzględniania aspektu płci jako 
systematycznego podejścia do osiągania 
równości płci; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem nowo utworzoną grupę zadaniową 
Komisji ds. równości; podkreśla znaczenie 
przejrzystości i zaangażowania organizacji 
działających na rzecz praw kobiet i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 
wzywa Komisję do ustanowienia 
przepisów nakładających na dyrekcje 

skreśla się
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generalne obowiązek uwzględniania 
stanowiska grupy zadaniowej;

Or. fr

Poprawka 343
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ponownie podkreśla znaczenie 
uwzględniania aspektu płci jako 
systematycznego podejścia do osiągania 
równości płci; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem nowo utworzoną grupę zadaniową 
Komisji ds. równości; podkreśla znaczenie 
przejrzystości i zaangażowania organizacji 
działających na rzecz praw kobiet i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 
wzywa Komisję do ustanowienia 
przepisów nakładających na dyrekcje 
generalne obowiązek uwzględniania 
stanowiska grupy zadaniowej;

skreśla się

Or. es

Poprawka 344
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ponownie podkreśla znaczenie 
uwzględniania aspektu płci jako 
systematycznego podejścia do osiągania 
równości płci; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem nowo utworzoną grupę zadaniową 
Komisji ds. równości; podkreśla znaczenie 
przejrzystości i zaangażowania organizacji 
działających na rzecz praw kobiet i 

15. ponownie podkreśla znaczenie 
uwzględniania aspektu płci jako 
systematycznego podejścia do osiągania 
równości płci; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem nowo utworzoną grupę zadaniową 
Komisji ds. równości oraz wzywa tę grupę 
zadaniową do regularnego przedkładania 
sprawozdań komisji FEMM na temat 
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organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 
wzywa Komisję do ustanowienia 
przepisów nakładających na dyrekcje 
generalne obowiązek uwzględniania 
stanowiska grupy zadaniowej;

swoich prac; podkreśla znaczenie 
przejrzystości i zaangażowania organizacji 
działających na rzecz praw kobiet i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 
domaga się, by członkowie grupy 
zadaniowej byli odpowiednio przeszkoleni 
i posiadali wystarczające zasoby; wzywa 
Komisję do ustanowienia przepisów 
nakładających na dyrekcje generalne 
obowiązek uwzględniania stanowiska 
grupy zadaniowej oraz opracowania 
szkolenia dla wszystkich pracowników i 
procesów w celu monitorowania i oceny 
uwzględniania aspektu płci w procesach i 
rezultatach politycznych;

Or. en

Poprawka 345
Maria Noichl, Evelyn Regner, Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Lina 
Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Alessandra 
Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ponownie podkreśla znaczenie 
uwzględniania aspektu płci jako 
systematycznego podejścia do osiągania 
równości płci; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem nowo utworzoną grupę zadaniową 
Komisji ds. równości; podkreśla znaczenie 
przejrzystości i zaangażowania organizacji 
działających na rzecz praw kobiet i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 
wzywa Komisję do ustanowienia 
przepisów nakładających na dyrekcje 
generalne obowiązek uwzględniania 
stanowiska grupy zadaniowej;

15. ponownie podkreśla znaczenie 
uwzględniania aspektu płci jako 
systematycznego podejścia do osiągania 
równości płci, w związku z czym podkreśla 
jego znaczenie jako elementu każdego 
rozwiązania dla wyzwań, przed jakimi stoi 
UE i jej państwa członkowskie, takich jak 
obecna pandemia COVID-19 i jej skutki; 
z zadowoleniem przyjmuje zatem nowo 
utworzoną grupę zadaniową Komisji ds. 
równości; podkreśla znaczenie 
przejrzystości i zaangażowania organizacji 
działających na rzecz praw kobiet i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
wywodzących się z różnych środowisk; 
wzywa Komisję do ustanowienia 
przepisów nakładających na dyrekcje 
generalne obowiązek uwzględniania 
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stanowiska grupy zadaniowej;

Or. en

Poprawka 346
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ponownie podkreśla znaczenie 
uwzględniania aspektu płci jako 
systematycznego podejścia do osiągania 
równości płci; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem nowo utworzoną grupę zadaniową 
Komisji ds. równości; podkreśla znaczenie 
przejrzystości i zaangażowania organizacji 
działających na rzecz praw kobiet i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 
wzywa Komisję do ustanowienia 
przepisów nakładających na dyrekcje 
generalne obowiązek uwzględniania 
stanowiska grupy zadaniowej;

15.  z zadowoleniem przyjmuje nowo 
utworzoną grupę zadaniową Komisji ds. 
równości; podkreśla znaczenie 
przejrzystości i zaangażowania 
różnorodnych organizacji działających na 
rzecz praw kobiet i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. pl

Poprawka 347
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. ponownie podkreśla znaczenie 
uwzględniania aspektu płci jako 
systematycznego podejścia do osiągania 
równości płci; z zadowoleniem przyjmuje 
zatem nowo utworzoną grupę zadaniową 
Komisji ds. równości; podkreśla znaczenie 
przejrzystości i zaangażowania organizacji 
działających na rzecz praw kobiet i 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 

15. podkreśla znaczenie przejrzystości i 
zaangażowania kobiet i społeczeństwa 
obywatelskiego; odnotowuje utworzenie 
nowej grupy zadaniowej Komisji i wzywa 
ją do składania Parlamentowi sprawozdań 
z prowadzonych działań i osiągniętych 
wyników; podkreśla znaczenie 
przejrzystości i zaangażowania organizacji 
działających na rzecz praw kobiet i 
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wzywa Komisję do ustanowienia 
przepisów nakładających na dyrekcje 
generalne obowiązek uwzględniania 
stanowiska grupy zadaniowej;

organizacji w społeczeństwie 
obywatelskim;

Or. it

Poprawka 348
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję, Parlament i Radę 
do utworzenia tematycznego podprogramu 
dla kobiet na obszarach wiejskich w 
ramach planów strategicznych wspólnej 
polityki rolnej finansowanego przez 
Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji 
(EFRG) i Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW); podkreśla, że celem tego 
programu byłoby promowanie 
zatrudnienia kobiet i przedsiębiorczości 
kobiet z wykorzystaniem możliwości 
powiązanych z agroturystyką oraz 
rozwojem cyfrowych wsi przez 
wzmocnienie dostępu kobiet będących 
rolnikami do gruntów oraz instrumentów 
kredytowych i finansowych, poprawę ich 
umiejętności i osiąganych wyników dzięki 
kształceniu, szkoleniu i usługom 
doradztwa, zwiększonemu uczestnictwu w 
lokalnych grupach działania oraz 
rozwojowi lokalnych partnerstw w ramach 
programu Leader; domaga się w tym 
względzie przeznaczenia funduszy UE na 
lepsze warunki życia i pracy na obszarach 
wiejskich, w tym lepszy dostęp do usług i 
rozwój infrastruktury, ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępu do internetu 
szerokopasmowego, a także wspieranie 
inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości i 
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dostępu do kredytów, co wzmocni pozycję 
kobiet na obszarach wiejskich; wzywa 
państwa członkowskie do wymiany 
najlepszych praktyk związanych ze 
statusem zatrudnienia dla małżonków 
współpracujących w sektorze rolnictwa, a 
tym samym uwzględnienia praw kobiet w 
sferze zabezpieczenia społecznego, w tym 
do urlopu macierzyńskiego lub uprawnień 
emerytalnych, a także zwraca się do 
Komisji o przygotowanie wytycznych w 
tym względzie;

Or. en

Poprawka 349
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. jest zdania, że jeśli zasoby 
budżetowe UE mają być odzwierciedlone 
we wdrażaniu przez państwa członkowskie 
strategii na rzecz równouprawnienia, 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–
2027 należy istotnie wzmocnić, w 
szczególności ich rolę polegającą na 
redystrybucji dobrobytu, dzięki wsparciu 
na rzecz dalszej realnej konwergencji 
gospodarczej i społecznej między 
państwami członkowskimi – z 
wykorzystaniem funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych oraz funduszy spójności – 
a także wsparciu sektorów produkcyjnych 
i zatrudnienia z przysługującym prawami, 
przez udzielanie państwom członkowskim 
dotacji (zamiast pożyczek);

Or. pt

Poprawka 350
Alice Kuhnke
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Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do 
zintensyfikowania starań zmierzających 
do wdrożenia sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci jako 
integralnej części procedury budżetowej 
na jej wszystkich etapach i w ramach 
wszystkich linii budżetowych; z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
Komisji do poprawy śledzenia wydatków 
na równouprawnienie płci oraz domaga 
się przypisania niezależnej linii 
budżetowej do każdego ukierunkowanego 
działania oraz odpowiednich wskaźników, 
ocen skutków i specjalnej metodyki; 
zwraca się do Komisji o włączenie do 
zmienionego wniosku dotyczącego 
następnych WRF klauzuli w sprawie 
uwzględniania aspektu płci;

Or. en

Poprawka 351
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
wprowadzenia przez Komisję w 2020 r. 
nowych środków w celu promowania 
przedsiębiorstw typu start up oraz 
innowacyjnych małych i średnich 
przedsiębiorstw prowadzonych przez 
kobiety, a także wzmocnienia 
równouprawnienia płci w ramach 
programu „Horyzont Europa”; podkreśla, 
że wymóg przedstawienia planów 
dotyczących równouprawnienia płci przez 
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wnioskujących stanowi kluczowe 
narzędzie zapewniające postępy w tym 
obszarze;

Or. en

Poprawka 352
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana 
Plumb, Pina Picierno

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zwraca uwagę na ważne prace 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn (EIGE) ukierunkowane 
na osiągnięcie równouprawnienia płci 
oraz podkreśla potrzebę ich ciągłego i 
odpowiedniego finansowania;

Or. en

Poprawka 353
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. wzywa Komisję do opracowania 
szczególnego podejścia do samotnych 
matek, gdyż są one szczególnie podatne na 
zagrożenia ekonomiczne, ponieważ często 
zarabiają mniej niż mężczyźni i z 
większym prawdopodobieństwem 
opuszczają rynek pracy po urodzeniu 
dziecka; apeluje do Komisji o 
wzmocnienie w tym względzie 
egzekwowania istniejących narzędzi 
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prawnych dotyczących transgranicznego 
ściągania alimentów, a jednocześnie 
zwiększanie świadomości publicznej na 
temat ich dostępności; wzywa Komisję do 
podejmowania ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi w celu 
identyfikowania problemów powiązanych 
ze ściąganiem alimentów w sytuacjach 
transgranicznych oraz do opracowania 
narzędzi skutecznego egzekwowania 
zobowiązań płatniczych;

Or. en


