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Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 14
punkt uzasadnienia 17a (nowy)

(17a) Biorąc pod uwagę, że jednym z celów 
lizbońskich jest osiągnięcie powyżej 60% 
poziomu zatrudnienia wśród kobiet do roku 
2010, oraz fakt utrzymywania się wysokiego 
poziomu segregacji na rynku pracy, należy 
promować różnorodność zawodową wśród 
kobiet, ułatwiać im dostęp do kształcenia 
ustawicznego, a w szczególności do szkoleń
z zakresu IT, oraz zapewnić uczestnictwo 
kobiet na wszystkich poziomach edukacji i 
kształcenia.

Or. fr
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 15
punkt uzasadnienia 24

(24) We wszystkich swych działaniach 
Wspólnota zobowiązana jest eliminować 
przejawy nierówności oraz działać na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 3 
Traktatu.

(24) We wszystkich swych działaniach 
Wspólnota zobowiązana jest eliminować 
przejawy nierówności oraz działać na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn zgodnie z art. 3 
Traktatu. Należy działać na rzecz poprawy 
udziału kobiet w rynku pracy. Dostęp kobiet 
do odpowiedzialnych obszarów i stanowisk 
powinien być promowany.

Or. es

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 16
art. 1 ust. 2

2. Ogólnym celem Zintegrowanego 
Programu jest wsparcie, w drodze 
kształcenia ustawicznego, rozwoju 
Wspólnoty jako społeczeństwa 
charakteryzującego się zaawansowaną 
wiedzą, trwałym rozwojem gospodarczym, 
większą liczbą lepszych miejsc pracy i 
większą spójnością społeczną przy 
jednoczesnej ochronie środowiska 
naturalnego dla przyszłych pokoleń. W 
szczególności ma on na celu sprzyjanie 
wymianie, współpracy i mobilności 
systemów oświatowych i szkoleniowych w 
obrębie Wspólnoty, tak by stały się wzorcem 
jakości dla świata.

2. Ogólnym celem Zintegrowanego 
Programu jest podniesienie w europejskim 
społeczeństwie świadomości, że nasza 
wiedza wciąż ewoluuje i poszerza się. Tylko 
kształcenie ustawiczne może doprowadzić 
do rozwoju Wspólnoty jako społeczeństwa 
charakteryzującego się zaawansowaną 
wiedzą, trwałym rozwojem gospodarczym, 
większą liczbą lepszych miejsc pracy i 
większą spójnością społeczną przy 
jednoczesnej ochronie środowiska 
naturalnego dla przyszłych pokoleń. W 
szczególności ma on na celu sprzyjanie 
wymianie, współpracy i mobilności 
systemów oświatowych i szkoleniowych w 
obrębie Wspólnoty, tak by stały się wzorcem 
jakości dla świata.

Or. de
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 17
art. 1 ust. 3 lit. c

(c) wzmocnienie wkładu kształcenia 
ustawicznego w samorealizację, spójność 
społeczną, aktywne obywatelstwo, równość 
kobiet i mężczyzn oraz udział osób o 
specjalnych potrzebach;

(c) wzmocnienie wkładu kształcenia 
ustawicznego w samorealizację, spójność 
społeczną, aktywne obywatelstwo, równość 
kobiet i mężczyzn, poprzez zlikwidowanie 
społecznych stereotypów płciowych oraz 
udział osób o specjalnych potrzebach;

Or. es

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 18
art. 1 ust. 3 lit. ca (nowa)

(ca) zapewnienie wszystkim dostępu do 
kształcenia ustawicznego, i podjęcie 
specyficznych działań skierowanych do 
osób w najgorszej sytuacji, jak np. samotni 
rodzice, mężczyźni i kobiety korzystający z 
urlopu rodzicielskiego lub rodzinnego, 
imigranci, kobiety i mężczyźni mieszkający 
w odludnych miejscach lub żyjący w 
biedzie;

Or. de

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 19
art. 1 ust. 3 lit. ca (nowa)

(ca) zapewnienie wszystkim dostępu do 
kształcenia ustawicznego, i podjęcie 
specyficznych działań skierowanych do 
osób w najgorszej sytuacji, jak np. samotni 
rodzice, imigranci, kobiety i mężczyźni 
mieszkający w odludnych miejscach lub 
żyjący w biedzie;



PE 353.346v01-00 4/5 AM\552198PL.doc

PL

Or. fr

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 20
art. 1 ust. 3 lit. e

e) przyczynianie się do zwiększonego 
uczestnictwa osób w każdym wieku w 
kształceniu ustawicznym;

(e) przyczynianie się do zwiększonego 
uczestnictwa osób w każdym wieku w 
kształceniu ustawicznym, zwracając 
szczególną uwagę na grupy społeczne, które 
mają największe trudności z uzyskaniem 
dostępu do rynku pracy, a w szczególności 
kobiety;

Or. es

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 21
art. 1 ust. 3 lit. i a (nowa)

(i a) zapewnienie równości płci i pełnego 
zaangażowania zarówno mężczyzn, jak i 
kobiet we wszystkich sektorach edukacji i 
kształcenia w Europie.

Or. fr

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 22
art. 12 lit. d

(d) działanie na rzecz równości kobiet i 
mężczyzn oraz przyczynianie się do 
zwalczania wszelkich form dyskryminacji ze 
względu na płeć, pochodzenie rasowe lub 
etniczne, religię, przekonania, 
niepełnosprawność, wiek bądź orientację 
seksualną.

(d) przyczynianie się do zwalczania 
wszelkich form dyskryminacji ze względu 
na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię, przekonania, niepełnosprawność, 
wiek bądź orientację seksualną.
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 23
art. 12 lit. d a (nowa)

(da) działanie na rzecz równości kobiet i 
mężczyzn, poprawę udziału kobiet w rynku 
pracy i ich dostępu do odpowiedzialnych 
obszarów i stanowisk oraz likwidację 
społecznych stereotypów płciowych.

Or. es

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 24
art. 32 lit. a

(a) osób korzystających z kształcenia dla 
dorosłych;

(a) osób korzystających z kształcenia dla 
dorosłych, zwracając szczególną uwagę na 
grupy społeczne nie posiadające 
podstawowych kwalifikacji, szczególnie 
kobiety;

Or. es


