
AM\1206796PL.docx PE652.643v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

2019/2169(INI)

8.6.2020

POPRAWKI
354 - 433
Projekt sprawozdania
Maria Noichl
(PE650.408v01-00)

Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci
(2019/2169(INI))



PE652.643v01-00 2/49 AM\1206796PL.docx

PL

AM_Com_NonLegReport



AM\1206796PL.docx 3/49 PE652.643v01-00

PL

Poprawka 354
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 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. przypomina, że płeć i płeć 
społeczno-kulturowa mają duże znaczenie 
dla zdrowia publicznego, zapobiegania 
chorobom, ich diagnozowania oraz 
leczenia, ponieważ zarówno aspekt 
biologiczny, jak i społeczny ma wpływ na 
zdrowie, a także podkreśla, że w ramach 
programu „Horyzont Europa” należy 
zapewnić wsparcie inwestycji w badania 
dotyczące różnic między kobietami i 
mężczyznami, jeśli chodzi o ich zdrowie, 
celem propagowania systemów opieki 
zdrowotnej, które w równym stopniu 
odpowiadają na potrzeby kobiet i 
mężczyzn;

Or. en

Poprawka 355
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. ponownie podkreśla, że należy 
stosować warunkowość przy 
przyznawaniu funduszy UE 
przedsiębiorstwom, które nie spełniają 
wysokich standardów pracy i 
dyskryminują kobiety;

Or. pt
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Poprawka 356
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15c. podkreśla, że reakcję na epidemię 
COVID-19 można by wykorzystać do 
określenia dodatkowych środków 
budżetowych, które państwa członkowskie 
mogłyby mobilizować w celu wspierania 
ofiar przemocy; wzywa państwa 
członkowskie, aby zapewniały kobietom 
większą ochronę w pracy i ochronę 
socjalną, w tym poprzez zdecydowane 
zwalczanie niepewności zatrudnienia, 
niskich wynagrodzeń i nieuregulowanych 
godzin pracy, a także wspieranie kobiet 
bezrobotnych lub kobiet w trudnej sytuacji 
ekonomicznej i społecznej; jest zdania, że 
w 100 % można finansować wszystkie 
realizowane w ramach funduszy UE 
inwestycje w działania mające na celu 
zaradzenie epidemii COVID-19 r. oraz jej 
konsekwencjom, a także pogorszonej 
sytuacji gospodarczej i społecznej;

Or. pt

Poprawka 357
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 15 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15d. uznaje, że potrzebna jest nowa i 
usprawniona infrastruktura edukacyjna i 
socjalna dla dzieci, młodzieży i osób 
starszych, w tym więcej (i lepszych) 
możliwości dostępu do edukacji i 
eliminowania dyskryminacji, co można 
osiągnąć dzięki konkretnym środkom; 
apeluje do państw członkowskich, aby 
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stworzyły warunki umożliwiające 
wyeliminowanie i odwrócenie 
strukturalnych przyczyn ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, by promowały 
dostęp do różnego rodzaju zabezpieczeń 
społecznych dla m.in. takich grup 
społecznych jak dzieci, młodzież, dorośli, 
osoby starsze czy osoby z 
niepełnosprawnościami przez dążenie do 
zapewnienia reakcji publicznych tam, 
gdzie ich brakuje, by zapewniały lepsze 
warunki mieszkaniowe i możliwości 
mobilności oraz aby interweniowały w 
różnych dziedzinach warunkujących 
włączenie społeczne, takich jak 
środowisko rodzinne, przestrzenie 
miejskie, edukacja i promocja zdrowia, 
czas i przestrzeń na rekreację oraz dostęp 
do kultury, sportu, informacji i wiedzy;

Or. pt

Poprawka 358
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do włączenia uwzględniania 
aspektu płci do unijnej polityki w 
dziedzinie środowiska i polityki 
klimatycznej takiej jak Zielony Ład, do 
zagwarantowania wsparcia finansowego i 
instytucjonalnego, wiedzy fachowej na 
temat płci i zdecydowanych środków z 
zakresu polityki na potrzeby promowania 
równego uczestnictwa kobiet w organach 
decyzyjnych oraz w polityce klimatycznej 
na szczeblu krajowym i lokalnym oraz do 
wyrażenia uznania i poparcia dla kobiet i 
dziewcząt jako inicjatorek zmian;

skreśla się

Or. es
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Poprawka 359
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do włączenia uwzględniania 
aspektu płci do unijnej polityki 
w dziedzinie środowiska i polityki 
klimatycznej takiej jak Zielony Ład, do 
zagwarantowania wsparcia finansowego 
i instytucjonalnego, wiedzy fachowej na 
temat płci i zdecydowanych środków 
z zakresu polityki na potrzeby promowania 
równego uczestnictwa kobiet w organach 
decyzyjnych oraz w polityce klimatycznej 
na szczeblu krajowym i lokalnym oraz do 
wyrażenia uznania i poparcia dla kobiet 
i dziewcząt jako inicjatorek zmian;

16. wyraża głębokie zaniepokojenie 
faktem, że w ramach Zielonego Nowego 
Ładu oraz w powiązanych inicjatywach 
nie uwzględniono perspektywy płci ani 
żadnych odniesień do równouprawnienia 
płci; wzywa do włączenia uwzględniania 
aspektu płci do unijnej polityki 
w dziedzinie środowiska i polityki 
klimatycznej takiej jak Zielony Ład oraz 
do poparcia takich polityk 
rygorystycznymi ocenami skutków w 
odniesieniu do aspektu płci w celu 
zapewnienia, aby w ramach tych polityk 
zniwelowano istniejące różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz inne 
formy wykluczenia społecznego; wzywa 
Komisję do zwiększenia wsparcia 
finansowego i instytucjonalnego, aby 
propagować działania w dziedzinie 
klimatu uwzględniające aspekt płci oraz 
wprowadzić zdecydowane środki z zakresu 
polityki na potrzeby promowania równego 
uczestnictwa kobiet w organach 
decyzyjnych oraz w polityce klimatycznej 
na szczeblu krajowym i lokalnym oraz do 
wyrażenia uznania i poparcia dla kobiet 
i dziewcząt jako inicjatorek zmian;

Or. en

Poprawka 360
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do włączenia uwzględniania 16. wzywa do włączenia uwzględniania 
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aspektu płci do unijnej polityki w 
dziedzinie środowiska i polityki 
klimatycznej takiej jak Zielony Ład, do 
zagwarantowania wsparcia finansowego i 
instytucjonalnego, wiedzy fachowej na 
temat płci i zdecydowanych środków z 
zakresu polityki na potrzeby promowania 
równego uczestnictwa kobiet w organach 
decyzyjnych oraz w polityce klimatycznej 
na szczeblu krajowym i lokalnym oraz do 
wyrażenia uznania i poparcia dla kobiet i 
dziewcząt jako inicjatorek zmian;

aspektu płci do unijnej polityki 
w dziedzinie środowiska i polityki 
klimatycznej takiej jak Zielony Ład, do 
zagwarantowania wsparcia finansowego 
i instytucjonalnego, wiedzy fachowej na 
temat płci i zdecydowanych środków 
z zakresu polityki na potrzeby promowania 
równego uczestnictwa kobiet w organach 
decyzyjnych oraz w polityce klimatycznej 
na szczeblu krajowym i lokalnym oraz do 
wyrażenia uznania i poparcia dla kobiet 
i dziewcząt jako inicjatorek zmian; wzywa 
władze europejskie do traktowania kwestii 
zmiany klimatu z należytą powagą oraz do 
unikania wykorzystywania osób znanych z 
mediów, zwłaszcza nieletnich, których 
niezależność działania i wiarygodność są 
w tym względzie wątpliwe;

Or. fr

Poprawka 361
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do włączenia 
uwzględniania aspektu płci do unijnej 
polityki w dziedzinie środowiska i polityki 
klimatycznej takiej jak Zielony Ład, do 
zagwarantowania wsparcia finansowego i 
instytucjonalnego, wiedzy fachowej na 
temat płci i zdecydowanych środków z 
zakresu polityki na potrzeby promowania 
równego uczestnictwa kobiet w organach 
decyzyjnych oraz w polityce klimatycznej 
na szczeblu krajowym i lokalnym oraz do 
wyrażenia uznania i poparcia dla kobiet i 
dziewcząt jako inicjatorek zmian;

16. wzywa do zagwarantowania 
wsparcia finansowego i instytucjonalnego, 
wiedzy fachowej na temat płci i 
zdecydowanych środków z zakresu 
polityki środowiskowej na potrzeby 
promowania równego uczestnictwa kobiet 
w organach decyzyjnych oraz w polityce 
klimatycznej na szczeblu krajowym i 
lokalnym oraz do wyrażenia uznania i 
poparcia dla kobiet i dziewcząt jako 
inicjatorek zmian;

Or. pl
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Poprawka 362
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Lina 
Gálvez Muñoz, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do włączenia uwzględniania 
aspektu płci do unijnej polityki 
w dziedzinie środowiska i polityki 
klimatycznej takiej jak Zielony Ład, do 
zagwarantowania wsparcia finansowego 
i instytucjonalnego, wiedzy fachowej na 
temat płci i zdecydowanych środków 
z zakresu polityki na potrzeby promowania 
równego uczestnictwa kobiet w organach 
decyzyjnych oraz w polityce klimatycznej 
na szczeblu krajowym i lokalnym oraz do 
wyrażenia uznania i poparcia dla kobiet 
i dziewcząt jako inicjatorek zmian;

16. wzywa do włączenia uwzględniania 
aspektu płci do unijnej polityki 
w dziedzinie środowiska i polityki 
klimatycznej takiej jak Zielony Ład, 
przypomina o znaczeniu wsparcia 
finansowego i instytucjonalnego, wiedzy 
fachowej na temat płci i zdecydowanych 
środków z zakresu polityki na potrzeby 
promowania równego uczestnictwa kobiet 
w organach decyzyjnych oraz w polityce 
klimatycznej na szczeblu krajowym 
i lokalnym dla osiągnięcia w 
długoterminowej perspektywie 
sprawiedliwości klimatycznej oraz wzywa 
do wyrażenia uznania i poparcia dla kobiet 
i dziewcząt jako inicjatorek zmian;

Or. en

Poprawka 363
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do włączenia 
uwzględniania aspektu płci do unijnej 
polityki w dziedzinie środowiska i polityki 
klimatycznej takiej jak Zielony Ład, do 
zagwarantowania wsparcia finansowego i 
instytucjonalnego, wiedzy fachowej na 
temat płci i zdecydowanych środków z 
zakresu polityki na potrzeby promowania 
równego uczestnictwa kobiet w organach 
decyzyjnych oraz w polityce klimatycznej 

16. wzywa do ochrony praw kobiet i 
ich roli w unijnej polityce w dziedzinie 
środowiska i polityce klimatycznej UE, do 
zagwarantowania wsparcia finansowego i 
instytucjonalnego i zdecydowanych 
środków z zakresu polityki na potrzeby 
promowania równego uczestnictwa kobiet 
w organach decyzyjnych, krajowych i 
lokalnych oraz do wyrażenia uznania i 
poparcia dla kobiet i dziewcząt jako 
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na szczeblu krajowym i lokalnym oraz do 
wyrażenia uznania i poparcia dla kobiet i 
dziewcząt jako inicjatorek zmian;

inicjatorek zmian, na równi z 
mężczyznami;

Or. it

Poprawka 364
Heléne Fritzon

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla znaczenie 
uwzględniania aspektów dotyczących 
równouprawnienia płci związanych z 
przyszłym światem pracy, w tym 
ekologizacją i cyfryzacją gospodarki; 
ubolewa nad słabym powiązaniem między 
nową strategią UE na rzecz 
równouprawnienia płci a Europejskim 
Zielonym Ładem; wzywa Komisję do 
wzmocnienia powiązania między polityką 
przeciwdziałania zmianie klimatu a 
równouprawnieniem płci w swoich 
przyszłych wnioskach;

Or. en

Poprawka 365
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania planu działania służącego 
spełnieniu zobowiązań zawartych w 
nowym unijnym planie działania w 
sprawie równości płci uzgodnionym 
podczas COP25, oraz do wyznaczenia 
stałego unijnego punktu kontaktowego ds. 
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równouprawnienia płci, który 
dysponowałby wystarczającymi środkami 
budżetowymi do wdrożenia i 
monitorowania uwzględniających aspekt 
płci działań na rzecz klimatu i środowiska 
w UE i na świecie;

Or. en

Poprawka 366
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla potrzebę zwiększenia 
zasobów na rzecz programów UE 
poświęconych promowaniu 
równouprawnienia płci oraz praw kobiet 
w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych (WRF), a w szczególności na 
rzecz funduszu odbudowy, w celu 
zareagowania na pogłębienie istniejących 
nierówności w czasie kryzysu związanego 
z COVID-19;

Or. en

Poprawka 367
Rovana Plumb, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że każdy nowy środek, 
mechanizm lub strategia powinny zostać 
poddane ocenie skutków w aspekcie płci i 
przewidywać  wdrożenie sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci do 
funduszy związanych z klimatem, co 
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zagwarantuje, że wybory dotyczące 
finansowania nie pogłębią nierówności, a 
także będą uwzględniać perspektywę 
kobiet;

Or. en

Poprawka 368
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16 a. wzywa Komisję do uwzględnienia 
równości płci i perspektywy cyklu całego 
życia w kształtowaniu najnowszych polityk 
i strategii europejskich co przyczyni się do 
zwiększenia niezależności gospodarczej 
kobiet i zniwelowania nierówności w tym 
obszarze w perspektywie długoterminowej;

Or. pl

Poprawka 369
Rovana Plumb, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie do podjęcia działań 
w celu zagwarantowania, aby kobiety 
mogły korzystać z możliwości tworzonych 
przez transformację ekologiczną; 
podkreśla, że problematyka płci powinna 
zostać uwzględniona w polityce 
zatrudnienia związanej ze 
zrównoważonym rozwojem i sprawiedliwą 
transformacją, tak aby realizować politykę 
umożliwiającą właściwą równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym 
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oraz zapewniającą równość wynagrodzeń, 
godziwy dochód, rozwój osobisty i 
odpowiednią ochronę socjalną; wzywa do 
włączenia perspektywy płci do projektów 
finansowanych w ramach programów 
ochrony środowiska oraz uwzględniania 
tej perspektywy w dostępie do inwestycji w 
ramach działań na rzecz klimatu;

Or. en

Poprawka 370
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. podkreśla znaczenie uwzględnienia 
w budżecie aspektu płci na wszystkich 
etapach procedury budżetowej i we 
wszystkich pozycjach budżetowych jako 
skutecznego narzędzia do propagowania 
równości płci, oraz potrzebę promowania 
wydatków na rzecz równości płci za 
pomocą niezależnych pozycji budżetowych 
przeznaczonych na ukierunkowane 
działania;

Or. en

Poprawka 371
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa, że polityka podatkowa 
ma różny wpływ na różne rodzaje 
gospodarstw domowych; podkreśla, że 
opodatkowanie osób fizycznych ma 

skreśla się
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zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
sprawiedliwości podatkowej dla kobiet;

Or. es

Poprawka 372
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa, że polityka podatkowa ma 
różny wpływ na różne rodzaje gospodarstw 
domowych; podkreśla, że opodatkowanie 
osób fizycznych ma zasadnicze znaczenie 
dla osiągnięcia sprawiedliwości 
podatkowej dla kobiet;

17. zauważa, że polityka podatkowa ma 
różny wpływ na różne rodzaje gospodarstw 
domowych; podkreśla, że opodatkowanie 
osób fizycznych ma zasadnicze znaczenie 
dla osiągnięcia sprawiedliwości 
podatkowej dla kobiet; podkreśla 
negatywne skutki braku zachęt dla 
zatrudnienia kobiet i ich niezależności 
ekonomicznej oraz zwraca uwagę na duże 
zróżnicowanie emerytur ze względu na 
płeć wynikające ze wspólnego 
opodatkowania; podkreśla, że systemy 
podatkowe nie powinny już opierać się na 
założeniu, że gospodarstwa domowe 
gromadzą i rozdysponowują swoje środki 
finansowe po równo; podkreśla wpływ 
ubóstwa menstruacyjnego na wiele 
Europejek ze względu na drogie produkty 
higieny menstruacyjnej i wysoki poziom 
ich opodatkowania w wielu państwach 
członkowskich, i w związku z tym wzywa 
Komisję Europejską oraz państwa 
członkowskie do podjęcia działań 
przeciwko dyskryminacji wynikającej z 
podatków pośrednich i ubóstwu 
menstruacyjnemu;

Or. en

Poprawka 373
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre
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Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa, że polityka podatkowa ma 
różny wpływ na różne rodzaje gospodarstw 
domowych; podkreśla, że opodatkowanie 
osób fizycznych ma zasadnicze znaczenie 
dla osiągnięcia sprawiedliwości 
podatkowej dla kobiet;

17. zauważa, że polityka podatkowa ma 
różny wpływ na różne rodzaje gospodarstw 
domowych; zauważa, że polityka 
podatkowa oparta na „podatku 
zryczałtowanym ”, tj. z jednolitą stawką 
podatkową, mogłaby wchłonąć wszystkie 
formy ulg podatkowych i miałaby w dużej 
mierze pozytywny wpływ gospodarczy na 
gospodarstwa domowe i podatników w 
kontekście gospodarki domowej na rzecz 
edukacji dzieci;

Or. it

Poprawka 374
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa, że polityka podatkowa ma 
różny wpływ na różne rodzaje gospodarstw 
domowych; podkreśla, że opodatkowanie 
osób fizycznych ma zasadnicze znaczenie 
dla osiągnięcia sprawiedliwości 
podatkowej dla kobiet;

17. zauważa, że polityka podatkowa ma 
różny wpływ na różne rodzaje gospodarstw 
domowych;  podkreśla, że opodatkowanie 
osób fizycznych może mieć pozytywne 
skutki, aby pomóc rodzicom, a w 
szczególności matkom, w realizacji zadań 
edukacyjnych w gospodarstwie domowym;

Or. fr

Poprawka 375
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 17
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Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa, że polityka podatkowa ma 
różny wpływ na różne rodzaje gospodarstw 
domowych; podkreśla, że opodatkowanie 
osób fizycznych ma zasadnicze znaczenie 
dla osiągnięcia sprawiedliwości 
podatkowej dla kobiet;

17. zauważa, że polityka podatkowa ma 
różny wpływ na różne rodzaje gospodarstw 
domowych; przyjmuje z zadowoleniem 
zobowiązanie Komisji do opracowania dla 
państw członkowskich wytycznych 
dotyczących tego, w jaki sposób krajowe 
systemy podatków i świadczeń mogą 
wpływać na zachęty finansowe lub 
czynniki zniechęcające dla drugich 
żywicieli rodziny;

Or. en

Poprawka 376
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa, że polityka podatkowa ma 
różny wpływ na różne rodzaje gospodarstw 
domowych; podkreśla, że opodatkowanie 
osób fizycznych ma zasadnicze znaczenie 
dla osiągnięcia sprawiedliwości 
podatkowej dla kobiet;

17. zauważa, że polityka podatkowa ma 
różny wpływ na poszczególne rodzaje 
gospodarstw domowych;

Or. pt

Poprawka 377
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde 
Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zauważa, że polityka podatkowa 
ma różny wpływ na różne rodzaje 
gospodarstw domowych; podkreśla, że 

17. zauważa, że należy zoptymalizować 
politykę podatkową, aby zwiększyć zachęty 
do uczestnictwa kobiet w rynku pracy; 
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opodatkowanie osób fizycznych ma 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
sprawiedliwości podatkowej dla kobiet;

podkreśla, że opodatkowanie osób 
fizycznych ma zasadnicze znaczenie dla 
osiągnięcia sprawiedliwości podatkowej;

Or. en

Poprawka 378
Sirpa Pietikäinen

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję Europejską do wykorzystania 
sportu w celu urzeczywistnienia 
równouprawnienia płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet w ogóle, ze względu na jego 
silną i niezaprzeczalną rolę w tym 
zakresie; pomaganie kobietom i 
dziewczętom w przełamywaniu 
stereotypów dotyczących płci oraz 
budowaniu pewności siebie, a także 
wzmacnianie ich umiejętności 
przywódczych; zapewnienie bezpiecznych 
przestrzeni, w których kobiety i dziewczęta 
mogą komunikować się ze sobą, budować 
świadomość i zrozumienie na temat 
różnych problemów, w tym zdrowia 
seksualnego oraz przemocy ze względu na 
płeć; zapewnienie skutecznych platform o 
zasięgu międzynarodowym, krajowym i 
lokalnym służących promowaniu wzorów 
do naśladowania i przywódców płci 
żeńskiej; zapewnienie odpowiedniego 
środowiska, w którym chłopcy i mężczyźni 
mogą być uwrażliwiani na kwestie 
równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 379
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Vilija 
Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
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Picierno

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa do przeznaczenia funduszu 
odbudowy UE również na rzecz kobiet i 
poprawy ich sytuacji ekonomicznej; 
wzywa zatem do oparcia finansowania na 
wymiernej zasadzie uwzględniania 
aspektu płci, która zagwarantowałaby 
sprawiedliwy, odpowiedni i spójny podział 
środków finansowych w celu zaspokojenia 
rzeczywistych potrzeb kobiet i 
przyczynienia się do równości płci; 
ponadto zwraca się z prośbą o utworzenie 
specjalnego funduszu na rzecz kobiet w 
związku z pandemią COVID-19, który 
wspierałby walkę z utrzymującymi się 
nierównościami w głównych obszarach, 
takich jak przemoc wobec kobiet, dostęp 
do zdrowia i praw seksualnych i 
reprodukcyjnych oraz kobiety na rynku 
pracy; podkreśla potrzebę czynienia 
dalszych postępów w zakresie budżetu 
uwzględniającego aspekt płci, aby kobiety 
nie straciły możliwości inwestycyjnych ani 
funduszy;

Or. en

Poprawka 380
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zwraca się do Komisji o zwrócenie 
uwagi na problem nierówności w zdrowiu; 
mimo że średnia długość życia kobiet jest 
wyższa niż mężczyzn, średnia długość 
życia w zdrowiu jest mniej więcej taka 
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sama dla obu płci, co oznacza, że kobiety 
spędzają większą część swojego życia w 
złym zdrowiu; w związku z tym zwraca się 
do Komisji o zajęcie się nierównościami w 
zdrowiu w ramach przygotowywanej 
europejskiej strategii zdrowia i wzywa do 
położenia większego nacisku na aspekt 
zdrowotny w strategii na rzecz 
równouprawnienia płci, która powinna 
koncentrować się na dostępie do 
profilaktyki zdrowotnej na wszystkich 
etapach życia, zdrowiu i bezpieczeństwie 
kobiet w miejscu pracy, a także do 
szczególnego uwzględnienia kwestii płci w 
europejskim planie walki z rakiem;

Or. en

Poprawka 381
María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję Europejską i Radę 
do priorytetowego potraktowania kwestii 
niwelowania nierówności w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn poprzez uwzględnienie 
aspektu płci w budżecie UE (WRF) i 
planie odbudowy „Next Generation EU”; 
w tym kontekście wzywa Komisję i Radę 
do inwestowania w gospodarkę 
opiekuńczą oraz do przyjęcia „Care Deal 
for Europe”, stanowiącego uzupełnienie 
Zielonego Nowego Ładu; wzywa Komisję i 
Radę, by kierowały się europejską 
strategią na rzecz równouprawnienia płci 
na lata 2020–2025, którą przyjęto w 
marcu 2020 r.;

Or. en

Poprawka 382
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Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa UE do przyjęcia 
perspektywy intersekcjonalnej i 
perspektywy równości płci w odpowiedzi 
na kryzys COVID-19, oraz do 
przeznaczenia znacznych środków 
finansowych w ramach instrumentu 
odbudowy i zwiększenia odporności na 
pracę kobiet, szerzenie praw kobiet oraz 
równouprawnienie płci;

Or. en

Poprawka 383
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 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. wzywa do dalszego uwzględniania 
perspektywy płci w nadchodzącej strategii 
na rzecz równości osób 
niepełnosprawnych na 2021 r. (ang. 
Disability Equality Strategy 2021), z 
należytym uwzględnieniem kwestii 
poprawy dostępu do rynku pracy poprzez 
ukierunkowane środki i działania;

Or. en

Poprawka 384
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 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. zwraca się do Komisji o dotarcie w 
szczególności do kobiet najbardziej 
narażonych na zagrożenia; wzywa zatem 
do zagwarantowania, by żadne istotne 
działania w ramach strategii nie 
spowodowały wykluczenia żadnej kobiety;

Or. en

Poprawka 385
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 17 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17d. zwraca się do Komisji, aby w 
świetle udowodnionych korzyści 
płynących z karmienia noworodków 
mlekiem ludzkim, wspierała karmienie 
piersią, zwłaszcza w odniesieniu do 
wcześniaków; wzywa Komisję do 
wspierania strategii politycznych, które 
promują stosowanie mleka ludzkiego 
poprzez karmienie piersią oraz – w 
przypadku wcześniaków – karmienie 
mlekiem z banku mleka oraz promowania 
transgranicznego korzystania z banków 
mleka, aby kobiety w regionach 
przygranicznych mogły w razie potrzeby 
korzystać z tego wsparcia;

Or. en

Poprawka 386
Annika Bruna, Virginie Joron
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ponownie podkreśla potrzebę 
regularnej wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją na 
temat aspektów płci w dziedzinie zdrowia, 
w tym wytycznych dotyczących 
kompleksowej edukacji seksualnej, reakcji 
na epidemie z uwzględnieniem aspektu 
płci oraz praw i zdrowia reprodukcyjnego 
i seksualnego; zwraca się do Komisji o 
uwzględnienie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego w jej 
następnej europejskiej strategii zdrowia 
oraz o wsparcie państw członkowskich w 
zapewnianiu łatwego dostępu wysokiej 
jakości do usług opieki zdrowotnej;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 387
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ponownie podkreśla potrzebę 
regularnej wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją na 
temat aspektów płci w dziedzinie zdrowia, 
w tym wytycznych dotyczących 
kompleksowej edukacji seksualnej, reakcji 
na epidemie z uwzględnieniem aspektu 
płci oraz praw i zdrowia reprodukcyjnego 
i seksualnego; zwraca się do Komisji o 
uwzględnienie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego w jej 
następnej europejskiej strategii zdrowia 
oraz o wsparcie państw członkowskich w 
zapewnianiu łatwego dostępu wysokiej 
jakości do usług opieki zdrowotnej;

skreśla się
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Or. it

Poprawka 388
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ponownie podkreśla potrzebę 
regularnej wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją na 
temat aspektów płci w dziedzinie zdrowia, 
w tym wytycznych dotyczących 
kompleksowej edukacji seksualnej, reakcji 
na epidemie z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz zdrowia i praw reprodukcyjnych 
i seksualnych; zwraca się do Komisji 
o uwzględnienie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego w jej 
następnej europejskiej strategii zdrowia 
oraz o wsparcie państw członkowskich 
w zapewnianiu łatwego dostępu wysokiej 
jakości do usług opieki zdrowotnej;

18. ponownie podkreśla potrzebę 
regularnej wymiany najlepszych praktyk 
między państwami członkowskimi, 
Komisją a zainteresowanymi stronami, 
łącznie z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego, na temat aspektów płci 
w dziedzinie zdrowia, w tym wytycznych 
dotyczących kompleksowej edukacji 
seksualnej, zdrowia i praw 
reprodukcyjnych i seksualnych oraz reakcji 
na epidemie z uwzględnieniem aspektu 
płci; zwraca się do Komisji o 
wprowadzenie dalszych środków i 
zapewnienie wsparcia w celu 
zagwarantowania praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego w trakcie 
wdrażania bieżącej strategii, a także 
o uwzględnienie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego w jej 
następnej europejskiej strategii zdrowia; 
wzywa Komisję do wsparcia państw 
członkowskich we wzmacnianiu ich 
systemów opieki zdrowotnej, zapewnianiu 
wszystkim osobom, niezależnie od ich 
statusu ekonomicznego, miejsca 
zamieszkania lub innego statusu, wysokiej 
jakości uniwersalnego dostępu do usług 
opieki zdrowotnej, a także do 
zniwelowania nierówności w dostępie do 
usług opieki zdrowotnej, w tym usług w 
zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego 
i seksualnego, między poszczególnymi 
państwami członkowskimi oraz w obrębie 
tych państw;

Or. en
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Poprawka 389
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ponownie podkreśla potrzebę 
regularnej wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją na 
temat aspektów płci w dziedzinie zdrowia, 
w tym wytycznych dotyczących 
kompleksowej edukacji seksualnej, reakcji 
na epidemie z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego; zwraca się do Komisji o 
uwzględnienie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego w jej 
następnej europejskiej strategii zdrowia 
oraz o wsparcie państw członkowskich w 
zapewnianiu łatwego dostępu wysokiej 
jakości do usług opieki zdrowotnej;

18. ponownie podkreśla potrzebę 
regularnej wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją na 
temat aspektów płci w dziedzinie zdrowia, 
w tym reakcji na epidemie z 
uwzględnieniem aspektu płci;

Or. pl

Poprawka 390
Maria Noichl, Vera Tax, Rovana Plumb, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, 
Alessandra Moretti, Pina Picierno

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ponownie podkreśla potrzebę 
regularnej wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją na 
temat aspektów płci w dziedzinie zdrowia, 
w tym wytycznych dotyczących 
kompleksowej edukacji seksualnej, reakcji 
na epidemie z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz zdrowia i praw reprodukcyjnych 
i seksualnych; zwraca się do Komisji 

18. ponownie podkreśla potrzebę 
regularnej wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją na 
temat aspektów płci w dziedzinie zdrowia, 
w tym wytycznych dotyczących 
kompleksowej edukacji seksualnej, reakcji 
na epidemie z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz zdrowia i praw reprodukcyjnych 
i seksualnych; zwraca się do Komisji 
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o uwzględnienie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego w jej 
następnej europejskiej strategii zdrowia 
oraz o wsparcie państw członkowskich 
w zapewnianiu łatwego dostępu wysokiej 
jakości do usług opieki zdrowotnej;

o uwzględnienie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego w jej 
następnej europejskiej strategii zdrowia 
oraz o wsparcie państw członkowskich 
w zapewnianiu łatwego dostępu wysokiej 
jakości do usług opieki zdrowotnej; wzywa 
państwa członkowskie do skutecznego 
zagwarantowania wszystkim kobietom i 
dziewczętom podczas pandemii COVID-19 
i ewentualnych innych sytuacji 
kryzysowych, które mogą wystąpić w 
przyszłości, pełnego, bezpiecznego i 
terminowego dostępu do zdrowia i praw 
reprodukcyjnych i seksualnych (SRHR) 
oraz niezbędnych usług zdrowotnych;

Or. en

Poprawka 391
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ponownie podkreśla potrzebę 
regularnej wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją na 
temat aspektów płci w dziedzinie zdrowia, 
w tym wytycznych dotyczących 
kompleksowej edukacji seksualnej, reakcji 
na epidemie z uwzględnieniem aspektu 
płci oraz praw i zdrowia reprodukcyjnego 
i seksualnego; zwraca się do Komisji o 
uwzględnienie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego w jej 
następnej europejskiej strategii zdrowia 
oraz o wsparcie państw członkowskich w 
zapewnianiu łatwego dostępu wysokiej 
jakości do usług opieki zdrowotnej;

18. rozumie, że uwzględnianie aspektu 
płci stanowi poważną przeszkodę w 
realizacji celów politycznych, które 
odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby, o 
czym świadczy obecnie kryzys związany z 
koronawirusem; wspólne dobro, do 
którego powinien zmierzać każdy projekt 
polityczny, musi sprzyjać atmosferze 
bezpieczeństwa i dobrobytu, która 
gwarantuje harmonijne szerzenie 
wolności i równości kobiet i mężczyzn, 
przy czym należy uznać tę różnicę 
niezależną od płci za dar i doskonałą 
okazję do uwolnienia własnego 
potencjału; ta filozofia obfitości w 
jedności jest przeciwstawiana wszelkim 
innym filozofiom opartym na 
ograniczeniach, takim jak perspektywa 
płci, która opiera się na różnicach między 
płciami;
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Or. es

Poprawka 392
Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ponownie podkreśla potrzebę 
regularnej wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją na 
temat aspektów płci w dziedzinie zdrowia, 
w tym wytycznych dotyczących 
kompleksowej edukacji seksualnej, reakcji 
na epidemie z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego; zwraca się do Komisji o 
uwzględnienie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego w jej 
następnej europejskiej strategii zdrowia 
oraz o wsparcie państw członkowskich w 
zapewnianiu łatwego dostępu wysokiej 
jakości do usług opieki zdrowotnej;

18. ponownie podkreśla potrzebę 
regularnej wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją na 
temat aspektów płci w dziedzinie zdrowia, 
w tym wytycznych dotyczących edukacji 
seksualnej, reakcji na epidemie z 
uwzględnieniem aspektu płci; zwraca się 
do Komisji o uwzględnienie praw i 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, 
rozumiane zgodnie z zastrzeżeniami 
definicyjnymi Programu Działań 
Międzynarodowej Konferencji ds. 
Ludności i Rozwoju z 1994 r. oraz 
Pekińską Platformą Działania z 1995 r., w 
jej następnej europejskiej strategii zdrowia 
oraz o wsparcie państw członkowskich w 
zapewnianiu łatwego dostępu wysokiej 
jakości do usług opieki zdrowotnej;

Or. pl

Poprawka 393
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ponownie podkreśla potrzebę 
regularnej wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją na 
temat aspektów płci w dziedzinie zdrowia, 
w tym wytycznych dotyczących 

18. ponownie podkreśla potrzebę 
regularnej wymiany najlepszych praktyk 
między państwami członkowskimi, 
Komisją a organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego na temat aspektów płci 
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kompleksowej edukacji seksualnej, reakcji 
na epidemie z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz zdrowia i praw reprodukcyjnych 
i seksualnych; zwraca się do Komisji 
o uwzględnienie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego w jej 
następnej europejskiej strategii zdrowia 
oraz o wsparcie państw członkowskich 
w zapewnianiu łatwego dostępu wysokiej 
jakości do usług opieki zdrowotnej;

w dziedzinie zdrowia, w tym wytycznych 
dotyczących kompleksowej edukacji 
seksualnej, reakcji na epidemie 
z uwzględnieniem aspektu płci oraz 
zdrowia i praw reprodukcyjnych 
i seksualnych; zwraca się do Komisji 
o uwzględnienie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego w jej 
następnej europejskiej strategii zdrowia 
oraz o wsparcie państw członkowskich 
w zapewnianiu pozbawionego barier 
dostępu do wysokiej jakości przystępnych 
cenowo usług opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawka 394
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ponownie podkreśla potrzebę 
regularnej wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją na 
temat aspektów płci w dziedzinie zdrowia, 
w tym wytycznych dotyczących 
kompleksowej edukacji seksualnej, reakcji 
na epidemie z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego; zwraca się do Komisji o 
uwzględnienie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego w jej 
następnej europejskiej strategii zdrowia 
oraz o wsparcie państw członkowskich w 
zapewnianiu łatwego dostępu wysokiej 
jakości do usług opieki zdrowotnej;

18. ponownie podkreśla potrzebę 
regularnej wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją na 
temat aspektów płci w dziedzinie zdrowia, 
w tym wytycznych dotyczących 
dostosowanej do wieku edukacji 
seksualnej, reakcji na epidemie z 
uwzględnieniem aspektu płci oraz zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego;  zwraca 
się do Komisji o uwzględnienie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego w jej 
następnej europejskiej strategii zdrowia 
oraz o wsparcie państw członkowskich w 
zapewnianiu łatwego dostępu wysokiej 
jakości do usług opieki zdrowotnej;

Or. es

Poprawka 395
Sandra Pereira
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. ponownie podkreśla potrzebę 
regularnej wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją na 
temat aspektów płci w dziedzinie zdrowia, 
w tym wytycznych dotyczących 
kompleksowej edukacji seksualnej, reakcji 
na epidemie z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego; zwraca się do Komisji o 
uwzględnienie praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego w jej 
następnej europejskiej strategii zdrowia 
oraz o wsparcie państw członkowskich w 
zapewnianiu łatwego dostępu wysokiej 
jakości do usług opieki zdrowotnej;

18. ponownie podkreśla potrzebę 
regularnej wymiany informacji między 
państwami członkowskimi a Komisją na 
temat aspektów płci w dziedzinie zdrowia, 
w tym wytycznych dotyczących 
kompleksowej edukacji seksualnej, reakcji 
na epidemie z uwzględnieniem aspektu płci 
oraz praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego; wzywa państwa 
członkowskie, aby propagowały prawa i 
zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz by 
umacniały publiczne, powszechne i 
wysokiej jakości usługi opieki zdrowotnej;

Or. pt

Poprawka 396
Maria Noichl, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne 
Fritzon

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że obecna pandemia 
Covid-19 uwidoczniła wyraźne różnice 
między kobietami i mężczyznami w 
odniesieniu do wskaźnika śmiertelności, 
co ponownie podkreśla znaczenie 
medycyny i badań naukowych 
uwzględniających specyfikę płci; wzywa 
Komisję do wspierania takich badań oraz 
udostępniania i promowania ich 
wyników;

Or. en
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Poprawka 397
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. ubolewa nad faktem, że tak 
wybitna i odważna osoba jak Taslima 
Nasrin była zmuszona do ucieczki z 
Niemiec, a następnie Szwecji, by schronić 
się w Stanach Zjednoczonych i Indiach; 
wzywa wspomniane państwa członkowskie 
Unii Europejskiej do naprawienia tej 
szkody i zapewnienia jej ochrony 
dyplomatycznej;

Or. fr

Poprawka 398
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. podobnie ubolewa, że Ayaan Hirsi 
Ali, choć jest obywatelką holenderską, po 
tym, jak jej własny rząd odmówił jej 
udzielenia ochrony, była zmuszona 
emigrować do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie przyznano jej obywatelstwo 
amerykańskie; wzywa państwa 
członkowskie Unii Europejskiej do 
naprawienia tej szkody i zapewnienia jej 
ochrony dyplomatycznej;

Or. fr

Poprawka 399
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė
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Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18b. wzywa Komisję do wspierania 
badań nad niehormonalnymi środkami 
antykoncepcyjnymi dla kobiet, 
zapewnienia kobietom większej liczby 
możliwości w tym zakresie, a także do 
wspierania badań nad środkami 
antykoncepcyjnymi dla mężczyzn w celu 
zapewnienia równości w dostępie do tych 
środków i ich stosowaniu, a także 
wspólnej odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 400
Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Alessandra 
Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. wzywa Komisję do wspierania 
państw członkowskich w tworzeniu katedr 
studiów uniwersyteckich na potrzeby 
badań z zakresu kulturowej tożsamości 
płci i badań feministycznych oraz do 
opracowania narzędzi edukacyjnych na 
potrzeby edukacji uwzględniającej aspekt 
płci w celu zwalczania stereotypów od 
najmłodszych lat; zwraca się do Komisji o 
pomoc w wymianie najlepszych praktyk w 
dziedzinie seksistowskich reklam;

Or. en

Poprawka 401
Annika Bruna, Virginie Joron
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. domaga się poparcia dla obrońców 
praw kobiet i organizacji działających na 
rzecz praw kobiet w UE i na całym 
świecie; wzywa do stałego monitorowania 
aktualnej sytuacji w zakresie praw kobiet i 
dezinformacji w odniesieniu do polityki 
równości płci we wszystkich państwach 
członkowskich oraz do ustanowienia 
systemu alarmowego informującego o 
regresie; zwraca się do Komisji o wsparcie 
badań dotyczących analizy wpływu 
ataków i kampanii dezinformacyjnych na 
prawa kobiet i równość płci oraz o 
przeanalizowanie podstawowych przyczyn 
tych zjawisk, wraz z opracowaniem 
mechanizmu weryfikacji informacji i 
kontrnarracji;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 402
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. domaga się poparcia dla obrońców 
praw kobiet i organizacji działających na 
rzecz praw kobiet w UE i na całym 
świecie; wzywa do stałego monitorowania 
aktualnej sytuacji w zakresie praw kobiet i 
dezinformacji w odniesieniu do polityki 
równości płci we wszystkich państwach 
członkowskich oraz do ustanowienia 
systemu alarmowego informującego o 
regresie; zwraca się do Komisji o wsparcie 
badań dotyczących analizy wpływu 
ataków i kampanii dezinformacyjnych na 
prawa kobiet i równość płci oraz o 

skreśla się
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przeanalizowanie podstawowych przyczyn 
tych zjawisk, wraz z opracowaniem 
mechanizmu weryfikacji informacji i 
kontrnarracji;

Or. es

Poprawka 403
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. domaga się poparcia dla obrońców 
praw kobiet i organizacji działających na 
rzecz praw kobiet w UE i na całym 
świecie; wzywa do stałego monitorowania 
aktualnej sytuacji w zakresie praw kobiet 
i dezinformacji w odniesieniu do polityki 
równości płci we wszystkich państwach 
członkowskich oraz do ustanowienia 
systemu alarmowego informującego o 
regresie; zwraca się do Komisji o wsparcie 
badań dotyczących analizy wpływu ataków 
i kampanii dezinformacyjnych na prawa 
kobiet i równość płci oraz o 
przeanalizowanie podstawowych przyczyn 
tych zjawisk, wraz z opracowaniem 
mechanizmu weryfikacji informacji i 
kontrnarracji;

19. wyraża głęboki niepokój w 
odniesieniu do prób dalszej kryminalizacji 
opieki aborcyjnej i ograniczania dostępu 
młodych ludzi do kompleksowej edukacji 
seksualnej w Polsce oraz przyjętej na 
Węgrzech reformy stanowiącej atak na 
prawa osób transpłciowych i 
interseksualnych; wzywa do stałego 
monitorowania przez Komisję aktualnej 
sytuacji w zakresie praw kobiet i równości 
płci, w tym dezinformacji i regresywnego 
wpływu, jaki by je naruszał, we 
wszystkich państwach członkowskich oraz 
do ustanowienia systemu alarmowego i 
systemu reagowania w tym względzie, aby 
podkreślić i potępić regres jako kwestię z 
obszaru demokracji i praw podstawowych; 
zwraca się do Komisji o wsparcie badań 
dotyczących analizy wpływu ataków i 
kampanii dezinformacyjnych na prawa 
kobiet i równość płci oraz o 
przeanalizowanie podstawowych przyczyn 
tych zjawisk, a także o wzmożenie 
wysiłków służących przeciwdziałaniu 
takim zjawiskom poprzez opracowanie 
ukierunkowanych działań, w tym 
mechanizmu weryfikacji informacji, 
kontrnarracji i kampanii informacyjnych;

Or. en
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Poprawka 404
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. domaga się poparcia dla obrońców 
praw kobiet i organizacji działających na 
rzecz praw kobiet w UE i na całym 
świecie; wzywa do stałego monitorowania 
aktualnej sytuacji w zakresie praw kobiet i 
dezinformacji w odniesieniu do polityki 
równości płci we wszystkich państwach 
członkowskich oraz do ustanowienia 
systemu alarmowego informującego o 
regresie; zwraca się do Komisji o wsparcie 
badań dotyczących analizy wpływu 
ataków i kampanii dezinformacyjnych na 
prawa kobiet i równość płci oraz o 
przeanalizowanie podstawowych przyczyn 
tych zjawisk, wraz z opracowaniem 
mechanizmu weryfikacji informacji i 
kontrnarracji;

19. podkreśla znaczenie popierania 
obrońców praw kobiet i organizacji 
działających na rzecz praw kobiet w UE i 
na całym świecie; wzywa instytucje, aby 
cały czas zwracały uwagę na sytuację w 
zakresie praw kobiet;

Or. it

Poprawka 405
Maria Noichl, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, Pina Picierno

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. domaga się poparcia dla obrońców 
praw kobiet i organizacji działających na 
rzecz praw kobiet w UE i na całym 
świecie; wzywa do stałego monitorowania 
aktualnej sytuacji w zakresie praw kobiet 
i dezinformacji w odniesieniu do polityki 
równości płci we wszystkich państwach 
członkowskich oraz do ustanowienia 
systemu alarmowego informującego o 
regresie; zwraca się do Komisji o wsparcie 

19. domaga się poparcia dla obrońców 
praw kobiet i organizacji działających na 
rzecz praw kobiet w UE i na całym 
świecie; podkreśla również ich trudności 
finansowe wynikające z obecnego kryzysu 
i wzywa do zwiększenia środków 
finansowych, które umożliwiliby 
finansowanie ich dalszego zatrudnienia w 
zadowalający sposób; wzywa do stałego 
monitorowania aktualnej sytuacji 
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badań dotyczących analizy wpływu ataków 
i kampanii dezinformacyjnych na prawa 
kobiet i równość płci oraz o 
przeanalizowanie podstawowych przyczyn 
tych zjawisk, wraz z opracowaniem 
mechanizmu weryfikacji informacji i 
kontrnarracji;

w zakresie praw kobiet i dezinformacji 
w odniesieniu do polityki równości płci we 
wszystkich państwach członkowskich oraz 
do ustanowienia systemu alarmowego 
informującego o regresie, a także 
przekazywania informacji komisarzowi ds. 
równości, komisarzowi ds. demografii i 
demokracji oraz przewodniczącemu 
Komisji; zwraca się do Komisji o wsparcie 
badań dotyczących analizy wpływu ataków 
i kampanii dezinformacyjnych na prawa 
kobiet, równość płci i demokrację oraz o 
przeanalizowanie podstawowych przyczyn 
tych zjawisk, wraz z opracowaniem 
mechanizmu weryfikacji informacji i 
kontrnarracji;

Or. en

Poprawka 406
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. domaga się poparcia dla obrońców 
praw kobiet i organizacji działających na 
rzecz praw kobiet w UE i na całym 
świecie; wzywa do stałego monitorowania 
aktualnej sytuacji w zakresie praw kobiet i 
dezinformacji w odniesieniu do polityki 
równości płci we wszystkich państwach 
członkowskich oraz do ustanowienia 
systemu alarmowego informującego o 
regresie; zwraca się do Komisji o wsparcie 
badań dotyczących analizy wpływu ataków 
i kampanii dezinformacyjnych na prawa 
kobiet i równość płci oraz o 
przeanalizowanie podstawowych przyczyn 
tych zjawisk, wraz z opracowaniem 
mechanizmu weryfikacji informacji i 
kontrnarracji;

19. domaga się poparcia dla obrońców 
praw kobiet i organizacji działających na 
rzecz praw kobiet w UE i na całym 
świecie; wzywa do stałego monitorowania 
aktualnej sytuacji w zakresie praw kobiet 
w odniesieniu do polityki równości płci we 
wszystkich państwach członkowskich ; 
zwraca się do Komisji o wsparcie badań 
dotyczących analizy wpływu kampanii 
informacyjnych na prawa kobiet i równość 
płci;

Or. pl
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Poprawka 407
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. domaga się poparcia dla obrońców 
praw kobiet i organizacji działających na 
rzecz praw kobiet w UE i na całym 
świecie; wzywa do stałego monitorowania 
aktualnej sytuacji w zakresie praw kobiet 
i dezinformacji w odniesieniu do polityki 
równości płci we wszystkich państwach 
członkowskich oraz do ustanowienia 
systemu alarmowego informującego o 
regresie; zwraca się do Komisji o wsparcie 
badań dotyczących analizy wpływu ataków 
i kampanii dezinformacyjnych na prawa 
kobiet i równość płci oraz o 
przeanalizowanie podstawowych przyczyn 
tych zjawisk, wraz z opracowaniem 
mechanizmu weryfikacji informacji i 
kontrnarracji;

19. domaga się poparcia dla obrońców 
praw kobiet i organizacji działających na 
rzecz praw kobiet w UE i na całym 
świecie; wzywa do stałego monitorowania 
aktualnej sytuacji w zakresie praw kobiet 
i dezinformacji w odniesieniu do polityki 
równości płci we wszystkich państwach 
członkowskich oraz do ustanowienia 
systemu alarmowego informującego o 
regresie; zwraca się do Komisji o wsparcie 
badań dotyczących analizy wpływu ataków 
i kampanii dezinformacyjnych na prawa 
kobiet i równość płci oraz o 
przeanalizowanie podstawowych przyczyn 
tych zjawisk, wraz z opracowaniem 
mechanizmu weryfikacji informacji, 
kontrnarracji i kampanii informacyjnych;

Or. en

Poprawka 408
Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. domaga się poparcia dla obrońców 
praw kobiet i organizacji działających na 
rzecz praw kobiet w UE i na całym 
świecie; wzywa do stałego monitorowania 
aktualnej sytuacji w zakresie praw kobiet i 
dezinformacji w odniesieniu do polityki 
równości płci we wszystkich państwach 
członkowskich oraz do ustanowienia 

19. domaga się poparcia dla obrońców 
praw kobiet i organizacji działających na 
rzecz praw kobiet w UE i na całym 
świecie; wzywa do stałego monitorowania 
aktualnej sytuacji w zakresie praw kobiet i 
informacji na temat polityki równości 
płci we wszystkich państwach 
członkowskich oraz do ustanowienia 
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systemu alarmowego informującego o 
regresie; zwraca się do Komisji o wsparcie 
badań dotyczących analizy wpływu ataków 
i kampanii dezinformacyjnych na prawa 
kobiet i równość płci oraz o 
przeanalizowanie podstawowych przyczyn 
tych zjawisk, wraz z opracowaniem 
mechanizmu weryfikacji informacji i 
kontrnarracji;

systemu alarmowego informującego o 
regresie; zwraca się do Komisji o wsparcie 
badań dotyczących analizy wpływu ataków 
i kampanii dezinformacyjnych na prawa 
kobiet i równość płci oraz o 
przeanalizowanie podstawowych przyczyn 
tych zjawisk, wraz z opracowaniem 
mechanizmu weryfikacji informacji i 
kontrnarracji;

Or. pl

Poprawka 409
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. domaga się zwiększonego poparcia 
dla obrońców praw kobiet i organizacji 
działających na rzecz praw kobiet w UE 
i na całym świecie, w tym organizacji 
zajmujących się zdrowiem i prawami 
seksualnymi i reprodukcyjnymi oraz 
LGBTI+, poprzez zwiększenie i 
przeznaczenie na ten cel wsparcia 
finansowego w następnych WRF; wzywa 
Komisję Europejską do przeprowadzenia 
globalnej kampanii przeciwko 
nasilającym się atakom na wspomniane 
osoby, oraz doprowadzenia do uwolnienia 
obrońców praw człowieka, a w 
szczególności obrońców praw kobiet; 
wzywa do natychmiastowego 
wprowadzenia w UE wytycznych w 
sprawie obrońców praw człowieka w 
formie załącznika, celem uznania i 
opracowania dodatkowych strategii i 
narzędzi służących lepszemu i 
skuteczniejszemu reagowaniu na 
konkretne sytuacje, wątki i czynniki 
ryzyka, z którymi muszą się mierzyć 
obrońcy praw człowieka działający na 
rzecz kobiet, a także ich zapobieganiu;
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Or. en

Poprawka 410
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ochrony kobiet, które są 
szczególnie narażone na wielokrotną 
dyskryminację, zauważając 
intersekcjonalne formy dyskryminacji 
kobiet ze względu na płeć, pochodzenie 
etniczne, narodowość, wiek, 
niepełnosprawność, status społeczny, 
orientację seksualną i tożsamość płciową, 
status migracyjny, a także wzywa do 
zagwarantowania, by takie działania 
uwzględniały i stanowiły odpowiedź na 
specyficzne potrzeby tych grup;

Or. en

Poprawka 411
Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję do ustanowienia 
konkretnych ram praw i ochrony osób 
świadczących usługi seksualne w czasie 
kryzysu i po jego zakończeniu; podkreśla 
ponadto znaczenie uwzględnienia w 
takich ramach środków i strategii 
mających na celu zwalczanie 
dyskryminacji wobec osób świadczących 
usługi seksualne w dostępie do 
finansowania, mieszkań, opieki 
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zdrowotnej, edukacji i innych usług;

Or. en

Poprawka 412
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans

Projekt rezolucji
Ustęp 19 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19b. wzywa Komisję do zajęcia się 
stereotypami płci w mediach i 
promowania treści uwzględniających 
równość płci; podkreśla znaczenie 
wspierania umiejętności korzystania z 
mediów i zapewnienia wszystkim 
zainteresowanym stronom inicjatyw 
edukacyjnych dotyczących mediów 
uwzględniających aspektów płci; wzywa 
państwa członkowskie do przyjęcia 
przepisów zakazujących seksistowkich 
reklam w mediach oraz promujących 
szkolenia i budowanie wiedzy na temat 
stereotypów dotyczących płci w szkołach 
dziennikarstwa, komunikacji, mediów i 
reklamy;

Or. en

Poprawka 413
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje o spójność i wzajemne 
umacnianie wewnętrznej i zewnętrznej 
polityki UE w zakresie zasad 
uwzględniania aspektu płci i równości 
płci, przeciwdziałania stereotypom płci i 

skreśla się



PE652.643v01-00 38/49 AM\1206796PL.docx

PL

normom związanym z płcią, a także 
szkodliwym zwyczajom i dyskryminującym 
przepisom przez stosunki zewnętrzne;

Or. fr

Poprawka 414
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje o spójność i wzajemne 
umacnianie wewnętrznej i zewnętrznej 
polityki UE w zakresie zasad 
uwzględniania aspektu płci i równości 
płci, przeciwdziałania stereotypom płci i 
normom związanym z płcią, a także 
szkodliwym zwyczajom i dyskryminującym 
przepisom przez stosunki zewnętrzne;

20. apeluje o spójność i wzajemne 
umacnianie wewnętrznej i zewnętrznej 
polityki UE w zakresie równości kobiet i 
mężczyzn;

Or. es

Poprawka 415
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra 
Moretti, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Evelyn 
Regner

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje o spójność i wzajemne 
umacnianie wewnętrznej i zewnętrznej 
polityki UE w zakresie zasad 
uwzględniania aspektu płci i równości płci, 
przeciwdziałania stereotypom płci 
i normom związanym z płcią, a także 
szkodliwym zwyczajom 
i dyskryminującym przepisom przez 
stosunki zewnętrzne;

20. apeluje o spójność i wzajemne 
umacnianie wewnętrznej i zewnętrznej 
polityki UE w zakresie zasad 
uwzględniania aspektu płci i równości płci, 
przeciwdziałania stereotypom płci 
i normom związanym z płcią, a także 
szkodliwym zwyczajom 
i dyskryminującym przepisom przez 
stosunki zewnętrzne; podkreśla w tym 
kontekście w szczególności politykę 
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handlową UE, współpracę na rzecz 
rozwoju oraz politykę w zakresie praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 416
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje o spójność i wzajemne 
umacnianie wewnętrznej i zewnętrznej 
polityki UE w zakresie zasad 
uwzględniania aspektu płci i równości płci, 
przeciwdziałania stereotypom płci 
i normom związanym z płcią, a także 
szkodliwym zwyczajom 
i dyskryminującym przepisom przez 
stosunki zewnętrzne;

20. apeluje o spójność i wzajemne 
umacnianie wewnętrznej i zewnętrznej 
polityki UE w zakresie zasad 
intersekcjonalności, uwzględniania 
aspektu płci i równości płci, 
przeciwdziałania stereotypom płci 
i normom związanym z płcią, a także 
szkodliwym zwyczajom 
i dyskryminującym przepisom oraz 
promowania równego dostępu kobiet do 
pełnego zakresu praw człowieka przez 
stosunki zewnętrzne;

Or. en

Poprawka 417
Jadwiga Wiśniewska

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje o spójność i wzajemne 
umacnianie wewnętrznej i zewnętrznej 
polityki UE w zakresie zasad 
uwzględniania aspektu płci i równości 
płci, przeciwdziałania stereotypom płci i 
normom związanym z płcią, a także 
szkodliwym zwyczajom i 
dyskryminującym przepisom przez 

20. zgodnie z art. 8 TFUE we 
wszystkich swoich działaniach Unia 
zmierza do zniesienia nierówności oraz 
wspierania równości mężczyzn i kobiet, 
dlatego apeluje o spójność i wzajemne 
umacnianie wewnętrznej i zewnętrznej 
polityki UE w zakresie zasad 
uwzględniania równouprawnienia oraz 
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stosunki zewnętrzne; przeciwdziałania szkodliwym zwyczajom i 
dyskryminującym przepisom przez 
stosunki zewnętrzne;

Or. pl

Poprawka 418
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje o spójność i wzajemne 
umacnianie wewnętrznej i zewnętrznej 
polityki UE w zakresie zasad 
uwzględniania aspektu płci i równości 
płci, przeciwdziałania stereotypom płci i 
normom związanym z płcią, a także 
szkodliwym zwyczajom i 
dyskryminującym przepisom przez 
stosunki zewnętrzne;

20. apeluje o spójność między 
wewnętrzną i zewnętrzną polityką UE w 
zakresie zasad ochrony praw kobiet i 
równości płci, poprzez przeciwdziałanie 
szkodliwym praktykom i 
dyskryminującym przepisom, w tym w 
dziedzinie stosunków zewnętrznych;

Or. it

Poprawka 419
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. wzywa do szybkiego i terminowego 
przyjęcia przez Komisję Europejską 
trzeciego unijnego planu działania 
w sprawie równości płci, aby była gotowa 
do rozpoczęcia jego wdrażania w 2021 r.; 
podkreśla, że dokument ten musi mieć 
formę komunikatu i muszą mu 
towarzyszyć skonkretyzowane, mierzalne, 
terminowe wskaźniki sukcesu, z 
uwzględnieniem podziału 
odpowiedzialności pomiędzy 
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poszczególnymi podmiotami; wzywa do 
utrzymania w nowym planie działania 
celu 85 % dla wszystkich nowych 
programów przyczyniających się do 
równouprawnienia płci oraz do 
ustanowienia nowego celu wynoszącego 
20% dla programów, których głównym 
celem jest równość płci; domaga się w ten 
sposób, aby w nowym ISWMR 
potraktowano jako priorytetowe kwestie 
równości płci i prawo kobiet we 
wszystkich programach geograficznych i 
tematycznych;

Or. en

Poprawka 420
Marco Zullo

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. podkreśla podstawową rolę 
wzmocnienia pozycji kobiet w skutecznym 
wdrażaniu polityki rozwoju; podkreśla 
potrzebę przyjęcia horyzontalnej 
perspektywy płci w realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju i przypomina o 
swoim zdecydowanym wezwaniu do 
zaangażowania dziewcząt i kobiet w 
działania na rzecz opracowywania i 
wdrażania polityki rozwoju;

Or. en

Poprawka 421
Rovana Plumb, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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20a. wzywa Komisję Europejską do 
zyskania głębszego zrozumienia 
szczególnych potrzeb w zakresie dostępu 
do opieki zdrowotnej i edukacji, wsparcia i 
bezpieczeństwa finansowego kobiet i 
dziewcząt będących migrantkami lub 
ubiegających się o azyl, aby zapobiec 
ryzyku ich wykorzystywania i zapewnić 
poszanowanie ich praw;

Or. en

Poprawka 422
Sandra Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. uznaje jednoznaczną obronę 
wszystkich swobód na całym świecie, 
potępiając środki, które podważają prawa, 
wolności i gwarancje, oraz wszelkie formy 
dyskryminacji, w tym ze względu na 
orientację seksualną;

Or. pt

Poprawka 423
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. z zadowoleniem przyjmuje 
odnowione zobowiązanie do 
przestrzegania praw kobiet i dziewcząt 
oraz odniesienie do celów 
zrównoważonego rozwoju, a w 
szczególności do celu zrównoważonego 
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rozwoju nr 5, jako kluczowych ram 
strategii na rzecz równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 424
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zapewnienia 
włączenia specjalnego rozdziału 
dotyczącego handlu i równości płci do 
zmodernizowanego układu o 
stowarzyszeniu z Chile oraz do 
promowania i wspierania włączania 
takich rozdziałów do wszystkich 
następnych umów handlowych i 
inwestycyjnych UE;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 425
Margarita de la Pisa Carrión

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zapewnienia 
włączenia specjalnego rozdziału 
dotyczącego handlu i równości płci do 
zmodernizowanego układu o 
stowarzyszeniu z Chile oraz do 
promowania i wspierania włączania 
takich rozdziałów do wszystkich 
następnych umów handlowych i 
inwestycyjnych UE;

skreśla się
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Or. es

Poprawka 426
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zapewnienia 
włączenia specjalnego rozdziału 
dotyczącego handlu i równości płci do 
zmodernizowanego układu 
o stowarzyszeniu z Chile oraz do 
promowania i wspierania włączania takich 
rozdziałów do wszystkich następnych 
umów handlowych i inwestycyjnych UE;

21. z zadowoleniem przyjmuje opartą 
na wartościach politykę handlową UE, 
która cechuje się wysokim poziomem 
ochrony praw pracowniczych i 
środowiskowych, a także poszanowaniem 
podstawowych wolności i praw człowieka, 
w tym równouprawnienia płci; 
przypomina, że wszystkie umowy 
handlowe i inwestycyjne UE muszą 
uwzględniać aspekt płci i zawierać 
ambitny i możliwy do wyegzekwowania 
rozdział dotyczący handlu i 
zrównoważonego rozwoju; z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
Komisji do zapewnienia po raz pierwszy 
włączenia specjalnego rozdziału 
dotyczącego handlu i równości płci do 
zmodernizowanego układu 
o stowarzyszeniu z Chile; podkreśla 
konieczność zadbania, by został on 
poprawnie wdrożony, oceniony i 
zweryfikowany w praktyce przed 
przeprowadzeniem / z zamiarem 
przeprowadzenia działań w obszarze 
promowania i wspierania włączania takich 
rozdziałów do dalszych umów handlowych 
i inwestycyjnych UE;

Or. en

Poprawka 427
Andżelika Anna Możdżanowska
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zapewnienia 
włączenia specjalnego rozdziału 
dotyczącego handlu i równości płci do 
zmodernizowanego układu o 
stowarzyszeniu z Chile oraz do 
promowania i wspierania włączania takich 
rozdziałów do wszystkich następnych 
umów handlowych i inwestycyjnych UE;

21. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zapewnienia 
włączenia specjalnego rozdziału 
dotyczącego handlu i równości płci do 
zmodernizowanego układu o 
stowarzyszeniu z Chile oraz do 
promowania i wspierania włączania takich 
rozdziałów do wszystkich następnych 
umów handlowych i inwestycyjnych UE; 
mając na uwadze iż takie klauzule będą 
wprost przywoływały brzmienie art. 8 
TFUE oraz będą mówić o równym 
traktowaniu kobiet i mężczyzn według 
zwyczajnego rozumienia tych słów, bez 
pomijania żadnej z wyżej wymienionych 
płci;

Or. pl

Poprawka 428
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra 
Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zapewnienia 
włączenia specjalnego rozdziału 
dotyczącego handlu i równości płci do 
zmodernizowanego układu 
o stowarzyszeniu z Chile oraz do 
promowania i wspierania włączania takich 
rozdziałów do wszystkich następnych 
umów handlowych i inwestycyjnych UE;

21. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązanie Komisji do zapewnienia 
włączenia specjalnego rozdziału 
dotyczącego handlu i równości płci do 
zmodernizowanego układu 
o stowarzyszeniu z Chile oraz do 
promowania i wspierania włączania takich 
rozdziałów do wszystkich następnych 
umów handlowych i inwestycyjnych UE 
na podstawie istniejących przykładów 
międzynarodowych;

Or. en
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Poprawka 429
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. z zadowoleniem przyjmuje 
przygotowania do wdrożenia trzeciego 
unijnego planu działania w sprawie 
równości płci, opartego na obecnym 
drugim unijnym planie działania 
w sprawie równości płci i stanowiącego 
kluczowy instrument promowania 
równouprawnienia płci oraz wzmocnienia 
pozycji kobiet i dziewcząt w stosunkach 
zewnętrznych, a także zajęcia się kwestią 
praw kobiet i dziewcząt w czterech 
kluczowych obszarach: integralności 
fizycznej i psychicznej dziewcząt i kobiet, 
w tym walki z okaleczaniem żeńskich 
narządów płciowych; promowania praw 
gospodarczych i społecznych oraz 
wzmocnienia pozycji dziewcząt i kobiet; 
zwiększania znaczenia opinii dziewcząt i 
kobiet oraz ich udziału w życiu 
społecznym; oraz w filarze 
horyzontalnym, polegającym na zmianie 
instytucjonalnej kultury służb Komisji i 
ESDZ w celu skuteczniejszego 
wypełniania zobowiązań UE;

Or. en

Poprawka 430
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21a. przypomina o znaczeniu edukacji 
dla wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt 
zarówno w UE, jak i w krajach 
partnerskich; podkreśla, że edukacja jest 
nie tylko prawem, ale i kluczowym 
narzędziem walki z przedwczesnymi i 
przymusowymi małżeństwami oraz z 
ciążami nastolatek i dziewcząt; podkreśla 
ponadto, że środki izolacji i wynikające z 
nich przerwy w edukacji dotykają 
szczególnie dziewcząt, ponieważ są one 
bardziej narażone na ryzyko, że nie 
zostaną posłane z powrotem do szkoły; 
podkreśla, że polityka zewnętrzna UE 
powinna przede wszystkim pomagać w 
utrzymaniu dziewcząt w szkołach i 
kontynuowaniu ich edukacji w krajach 
partnerskich;

Or. en

Poprawka 431
Alice Kuhnke

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. 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 432
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla ponownie swoje 
nieustanne poparcie dla prac 
prowadzonych w tym obszarze przez 
Komisję;

Or. en

Poprawka 433
Rosa Estaràs Ferragut

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. domaga się, aby wszystkie ogólne 
inicjatywy na rzecz równości płci 
promowane w Unii Europejskiej 
uwzględniały perspektywę 
niepełnosprawności; wzywa do 
zagwarantowania ochrony 
niepełnosprawnych ofiar przemocy na tle 
płciowym pozostających pod opieką lub do 
których ma zastosowanie inny system 
ograniczonej zdolności prawnej i apeluje 
w tym celu o skuteczny dostęp tej grupy 
osób do wymiaru sprawiedliwości oraz o 
szkolenia i podnoszenie kwalifikacji 
pracowników specjalnych służb 
zaangażowanych w ten proces (takich jak 
pracownicy wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych czy pracownicy służby 
zdrowia); wzywa do stworzenia 
dostępnego i wolnego od stereotypów 
systemu edukacji, który umożliwia 
dziewczętom i kobietom z 
niepełnosprawnością wybór dziedziny 
nauki i pracy zgodnie z ich życzeniem i 
umiejętnościami, nieograniczony 
względami braku dostępności, 
uprzedzeniami i stereotypami; popiera 
udział kobiet z niepełnosprawnością jako 
wzorców zmian w ruchu na rzecz 
równości płci i praw kobiet; domaga się, 
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by kobiety i dziewczęta z 
niepełnosprawnością, w tym te znajdujące 
się w placówkach opieki, zostały 
uwzględnione we wszystkich planach 
zapobiegania nowotworom raka piersi i 
szyjki macicy w państwach członkowskich 
UE, a także do włączenia tej grupy we 
wszystkie programy zwalczania HIV/AIDS 
i inne programy mające na celu 
wyeliminowanie chorób przenoszonych 
drogą płciową; nalega, aby wszystkie 
wskaźniki i dane gromadzone w kwestiach 
równości płci były zdezagregowane 
według wieku, niepełnosprawności i płci.

Or. es


