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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyłaAnna Záborská

Poprawka 1
Tiret 1 (nowy)

- uwzględniając Powszechną Deklarację Praw Człowieka, przyjętą rezolucją 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10 grudnia 1948 r.,

Or. fr

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 2
Tiret 5

- uwzględniając prace Rady Europy w tej dziedzinie, a w szczególności Europejską 
Kartę Socjalną ze zmianami,

Or. fr
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Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 3
Tiret 11 (nowy)

- uwzględniając art. 136, 137 ust. 1 i 141 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską, a w szczególności art. 137 ust. 1 lit. j) dotyczący zwalczania wyłączenia 
społecznego,

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 4
Tiret 12 (nowy)

- uwzględniając Wnioski Prezydencji Rady Europejskiej w Nicei w dniach 7, 8 i 9 
grudnia 2000 r., Załącznik I, zawierające wezwanie do „zapewnienia dalszych 
działań zgodnie z zaleceniem z 1992 r. w kwestii minimalnych gwarantowanych 
środków zapewnionych przez systemy opieki społecznej”, oraz Wnioski Prezydencji 
Rady Europejskiej w Santa Maria da Feira w dniach 19 i 20 czerwca 2000 r., a w 
szczególności porozumienie, że należy ustalić wskaźniki będące wspólnym punktem 
odniesienia w walce z wykluczeniem społecznym i w działaniach na rzecz likwidacji 
ubóstwa,

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 5
Tiret 13 (nowy)

- uwzględniając zalecenie Rady 92/442/EWG z dnia 27 lipca 1992 r. w sprawie 
zbieżności celów i polityk ochrony socjalnej (Dz.U. L 245, 26.08.1992, str. 49),

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 6
Tiret 14 (nowy)

- uwzględniając sprawozdanie Komitetu Ochrony Socjalnej w sprawie wskaźników w 
sferze ubóstwa i wykluczenia społecznego (październik 2000 r.),
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Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 7
Tiret 15 (nowy)

- uwzględniając zrewidowane wspólne cele drugiej rundy krajowych planów działania 
„Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym” z 25 listopada 2002 r. (SOC 508) 
oraz projekt wspólnego sprawozdania Komisji w sprawie ochrony socjalnej i 
integracji społecznej (COM(2005)0014),

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 8
Tiret 16 (nowy)

- uwzględniając rezolucję legislacyjną Parlamentu Europejskiego z dnia 14 maja 
2002 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) 
(COM(2001)0754) – C5-0679/2001 – 2001/0293(COD)),

Or. en

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia A

A przypominając motto Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Nędzy (17 października): 
„Tam gdzie ludzie są skazani na życie w nędzy, łamane są Prawa Człowieka. 
Jednoczenie się dla ich poszanowania jest obowiązkiem obywatelskim”,

Or. pt
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Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia B a (nowy)

Ba. mając na uwadze, że w 17 Państwach Członkowskich ryzyko nędzy wśród kobiet jest 
o wiele wyższe niż ryzyko nędzy wśród mężczyzn,

Or. sk

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia B 

B. podkreślając, że konieczne jest promowanie nowej Europy charakteryzującej się 
twórczym współistnieniem kultur i mentalności oraz całkowitym poszanowaniem 
odmienności, w której odpowiedzialne podejście do wolności nie ogranicza się do 
swobodnego przepływu kapitału, której obywatele wykorzystują swoje zdolności 
niezależnie od statusu społecznego, aby rozwijać (skreślenie) kreatywność i chronić 
godność każdego obywatela na rzecz wspólnego dobra powszechnego, zarówno na 
Wschodzie jak i na Zachodzie,

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia C a (nowy)

Cα. mając na uwadze, że im dłuższy jest okres życia w stanie ubóstwa i ze szczególnie 
niskim dochodem, tym większe ryzyko popadnięcia w stan długotrwałej nędzy i 
wykluczenia społecznego; mając zatem na uwadze, że środki zwalczania ubóstwa 
powinny mieć na celu nie tylko zwyczajną pomoc osobom żyjącym w skrajnej nędzy 
ekonomicznej, ale także obejmować zapobieganie i natychmiastowe reagowanie na 
czynniki prowadzące do skrajnej nędzy ekonomicznej i socjalnej,

Or. el
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia C b (nowy)

Cb. mając na uwadze, że potrzeba wykorzystania potencjału produkcyjnego europejskiej 
siły roboczej jest kluczem do osiągnięcia ogólnych celów Strategii Pekińskiej i 
Lizbońskiej – jako że związek między Pekińską Platformą Działania i Strategią 
Lizbońską jest oczywisty,

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia C 

C. przypominając o pojawieniu się nowych form ubóstwa i zepchnięcia na margines, 
które wymagają podjęcia konkretnych i innowacyjnych działań mających na celu 
niesienie pomocy osobom znajdującym się w potrzebie,

Or. fr

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia C 

C. przypominając o pojawieniu się nowych form ubóstwa i zepchnięcia na margines oraz 
mając na uwadze fakt, że sytuacja ta wymaga podjęcia nowych i kreatywnych
działań mających na celu niesienie pomocy osobom znajdującym się w potrzebie,

Or. pt

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer i Raül Romeva i Rueda

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia D 

D. przypominając, że na zlikwidowanie ubóstwa i aspekty społeczne Agendy Lizbońskiej 
zwracano dotychczas mniej uwagi niż na stabilność cen, redukcję kosztów i deficyt 
budżetowy,

Or. en
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia E a (nowy) 

Ea. mając na uwadze, że chociaż globalizacja i komputeryzacja doprowadziły do 
większych możliwości ekonomicznych i autonomii niektórych kobiet, to wiele innych 
zostało zmarginalizowanych i pozbawionych korzyści z tego procesu, co wynika z 
nierówności w państwach,

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia E 

E. przypominając, że w Państwach Członkowskich procent dzieci i młodych ludzi 
żyjących w nędzy przekracza średnią w innych ocenianych grupach oraz że ubóstwo 
dotyka przede wszystkim kobiet; to one również w pierwszej kolejności bronią swoich 
bliskich przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym, często w milczeniu i w 
tajemnicy, ponieważ kobiety tworzą podstawowe więzy, dążą do pokoju i są 
pionierkami w dążeniu do poszanowania praw człowieka i godności każdego 
człowieka, mając na celu ogólną poprawę sytuacji związanej z uznawaniem praw 
kobiet,

Or. sk

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia E 

E. przypominając, że ubóstwo dotyka przede wszystkim kobiety oraz że to one również 
w pierwszej kolejności bronią swoich bliskich przed ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, często w milczeniu i dyskretnie, ponieważ kobiety (skreślenie), dążą do 
pokoju i harmonii oraz zapewniają poszanowanie praw człowieka i godności każdego 
człowieka, mając na celu ogólną poprawę sytuacji związanej z uznawaniem praw 
kobiet,

Or. pt
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia E 

E. przypominając, że ubóstwo dotyka przede wszystkim kobiet; to one również w 
pierwszej kolejności bronią swoich bliskich przed ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym (skreślenie), ponieważ kobiety tworzą podstawowe więzy, dążą do 
pokoju i są pionierkami w dążeniu do poszanowania praw człowieka i godności 
każdego człowieka, mając na celu ogólną poprawę sytuacji związanej z uznawaniem 
praw kobiet,

Or. el

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia F a (nowy) 

Fa. mając na uwadze, że ubóstwo jest często ściśle powiązane z dyskryminacją na tle 
rasowym i nietolerancją oraz że praktyki te pogarszają warunki ubóstwa, 
marginalizacji i wykluczenia społecznego i ekonomicznego kobiet w grupach 
mniejszościowych, a szczególnie kobiet romskich,

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia G a (nowy) 

Ga. mając na uwadze, że różnice płac mężczyzn i kobiet w Europie wciąż sięgają średnio 
od 16% do 33%, że nie dokonał się żaden rzeczywisty postęp w odniesieniu do 
wdrażania zasady równej płacy za taką samą pracę, wprowadzonej trzydzieści lat 
temu w dyrektywie Rady 75/117/WE1 w sprawie równych płac dla mężczyzn i kobiet, 
oraz że 30% kobiet pracujących w UE jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
godzin, co często jest wymuszone brakiem żłobków i przedszkoli będących w ich 
zasięgu finansowym, podczas gdy odsetek ten dla mężczyzn wynosi 6,6%,

Or. en

  
1 Dz.U. L 45, 19.02.1975, str. 19.
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Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia G b (nowy) 

Gb. mając na uwadze, że gospodarstwa domowe, których głowami są kobiety, zarabiają o 
9-26% mniej, niż te, których głowami są mężczyźni, przy czym odsetek ten jest 
największy w Wielkiej Brytanii (26%), a następnie w Szwecji (14%), Francji (12%), 
Holandii (11%), Niemczech (10%) i Włoszech (9%),

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia G 

G. stwierdzając, że zatrudnienie samo w sobie nie stanowi należytej ochrony przed 
nędzą: głównie w wyniku segregacji zawodowej więcej kobiet niż mężczyzn wykonuje 
mniej wynagradzane prace, podczas gdy często zdarza się, że same zasiłki socjalne 
również nie stanowią ochrony przed nędzą,

Or. sk

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia G 

G. stwierdzając, że obecność ubogich pracowników w Państwach Członkowskich jest 
faktem i że w przypadku kobiet praca nie zawsze wystarcza, aby uniknąć ubóstwa, 
ponieważ zatrudnienie lub pomoc społeczna nie zawsze zapewniają kobietom 
wystarczającą ochronę, jako że stanowiska pracy dla kobiet są bardzo często mało 
płatne, niepełnoetatowe lub tymczasowe, a często otrzymują one niższe 
wynagrodzenie za tę samą pracę niż mężczyźni,

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 26
Punkt uzasadnienia H a (nowy) 

Ha. mając na uwadze, że ryzyko ubóstwa i skrajnej nędzy dotyka także osób powyżej 65 
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roku życia; mając na uwadze, że dwie trzecie mieszkańców Europy powyżej 65 roku 
życia stanowią kobiety; mając na uwadze, że wady systemów ubezpieczeń i emerytur 
dotykają osób mających najsłabszą pozycję na rynku pracy, takich jak kobiety, które 
pracują przez mniej lat, są wynagradzane gorzej niż mężczyźni lub nawet wykonują 
pracę nieodpłatnie,

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 27
Punkt uzasadnienia H b (nowy) 

Hb. mając na uwadze, że w ostatnich latach wzrosła liczba rodziców samotnie 
wychowujących dzieci; mając na uwadze, że członkowie tych rodzin są znacznie 
bardziej narażeni na popadnięcie w ubóstwo; mając ponadto na uwadze, że głowami 
85% gospodarstw domowych samotnych rodziców są kobiety, co jeszcze bardziej 
podkreśla niekorzystną pozycję kobiet w odniesieniu do ubóstwa,

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 28
Punkt uzasadnienia H 

H. zważywszy, że praca stanowi zarówno źródło dochodu, jak i sposób integracji 
społecznej dla rodzin i osób żyjących w ubóstwie, ale że nie wystarcza to, aby 
rozwinąć poczucie obywatelskości,

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 29
Punkt uzasadnienia H 

H. zważywszy, że praca pozwala jednostce na zintegrowanie się ze wspólnotą, ale że nie 
wystarcza, aby stać się obywatelem oraz że dla rodzin i osób żyjących w ubóstwie 
praca oznacza dużo więcej niż tylko źródło dochodu, ponieważ, oprócz wsparcia 
finansowego sprzyja ona uczestnictwu jednostki w społeczeństwie jako całości i 
pomaga rozwijać osobowość jednostki,

Or. el
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 30
Punkt uzasadnienia I 

(skreślony)

Or. en

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 31
Punkt uzasadnienia J a (nowy) 

Ja. mając na uwadze, że problem przemocy w rodzinie skierowanej przeciw kobietom 
ma niekorzystny wpływ na ich zdrowie psychiczne, pozostawia je w społecznej 
izolacji i obniża wydajność w pracy, co wpływa ujemnie na ich pozycję w miejscu 
pracy; mając ponadto na uwadze, że wiele bezdomnych kobiet opuściło domy 
rodzinne z powodu wywieranej przeciwko nim przemocy i znalazło się na granicy 
skrajnej nędzy socjalnej i ubóstwa,

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia J b (nowy)

Jb. mając na uwadze, że kobiety należące do mniejszości etnicznych lub religijnych 
cierpią podwójną dyskryminację na tle płci oraz pochodzenia lub religii, często 
uniemożliwiającą im znalezienie pracy; mając na uwadze, że w wyniku tej sytuacji 
kobiety te żyją w skrajnym ubóstwie, uzależnione od mężów, lub są zmuszone do 
nielegalnej pracy bez ubezpieczeń społecznych i w strasznych warunkach,

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 33
Punkt uzasadnienia I

I. biorąc pod uwagę, że Pakt Stabilności Gospodarczej musi być jednocześnie 
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uzupełniany przez Pakt Stabilności Obywatelskiej wspierający zaangażowanie w 
działania, których najmniej uprzywilejowani obywatele mogliby stanowić główną siłę 
napędową i być prawdziwymi partnerami; Pakt, który pozwoliłby na zwiększenie 
niezależności i większe poszanowanie godności kobiet i mężczyzn, nierzadko 
długotrwale wykluczonych z rynku pracy i ze społeczeństwa,

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 34
Punkt uzasadnienia J

J. biorąc pod uwagę, że niemożliwe jest zlikwidowanie ubóstwa kobiet bez 
uwzględnienia roli mężczyzn (skreślenie) w ramach otwartej metody koordynacji i 
krajowych planów na rzecz zatrudnienia i integracji społecznej,

Or. el

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 35
Ustęp 1 a (nowy)

1a. zwraca uwagę, że ubóstwo przejawia się między innymi brakiem dochodu i 
wystarczających zasobów produkcyjnych zapewniających trwałe warunki życiowe, a 
także głodem i niedożywieniem, zagrożeniem dla zdrowia, ograniczeniem lub 
brakiem dostępu do edukacji i innych podstawowych usług, rosnącą 
zachorowalnością i śmiertelnością w wyniku chorób, bezdomnością i niewłaściwymi 
warunkami mieszkaniowymi, niebezpiecznym otoczeniem oraz dyskryminacją i 
wykluczeniem społecznym; wskazuje w tym kontekście, że charakteryzuje się ono 
także brakiem udziału w podejmowaniu decyzji oraz w życiu obywatelskim, 
społecznym i kulturalnym;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 36
Ustęp 1 b (nowy)

1b. odnosi się do Wniosków Prezydencji Rady Europejskiej w Barcelonie, 
zobowiązujących Państwa Członkowskie do zlikwidowania ograniczeń 
zniechęcających kobiety do uczestnictwa w rynku pracy i do zapewnienia do 2010 r. 
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opieki dla co najmniej 90% dzieci w wieku od trzech lat do wieku obowiązkowego 
rozpoczęcia edukacji szkolnej oraz dla co najmniej 33% dzieci poniżej trzeciego roku 
życia; podkreśla jednak, że aby osiągnąć te cele, władze krajowe, regionalne lub 
lokalne muszą zwiększyć swój wkład finansowy w tworzenie i/lub funkcjonowanie 
wysokiej jakości usług opieki nad dziećmi po przystępnych cenach;

Or. en

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 37
Ustęp 1

1. (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. pt

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 38
Ustęp 3

3. podkreśla, że sytuacje związane z nędzą przyczyniają się do handlu kobietami, do
prostytucji, do przemocy oraz do wszelkiego rodzaju eksploatacji w ogólniejszym 
rozumieniu; wnosi o uwzględnienie tych konsekwencji ubóstwa w otwartej metodzie 
koordynacji oraz w Agendzie Polityki Społecznej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 39
Ustęp 4 a (nowy)

4α. wzywa Komisję do zapewnienia, że wszystkie Państwa Członkowskie ustanowią 
prawo w sprawie „gwarantowanego minimalnego dochodu”, stanowiące 
podstawowe narzędzie w walce z ubóstwem w kontekście ogólnej polityki promocji 
integracji ekonomicznej i społecznej osób otrzymujących te korzyści;

Or. el
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Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 40
Ustęp 4

4. uznaje, że sama zasada swobodnego przepływu kapitału i towarów nie jest w stanie 
zlikwidować ubóstwa (szczególnie (skreślenie) skrajnego ubóstwa), oraz że pozbawia 
ona osoby żyjące w ubóstwie szans oraz udziału w życiu wspólnoty, zwłaszcza 
poprzez zobojętnienie na własne środowisko;

Or. pt

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 41
Ustęp 6 a (nowy)

6 a. zaleca, aby w oparciu o dane statystyczne odnoszące się do kwestii płci, zostały 
przeprowadzone badania na temat skutków, jakie przemiany gospodarcze i 
polityczne w nowych Państwach Członkowskich mają na aktualną sytuację 
dotyczącą równości między mężczyznami a kobietami;

Or. pt

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 42
Ustęp 6 b (nowy)

6b. wzywa Państwa Członkowskie do zajęcia się kwestią bezbronności kobiet romskich, 
cierpiących z powodu różnorakich form dyskryminacji, poprzez:

- wdrożenie polityk dla zapewnienia równych praw;

- gromadzenie rozłącznych danych według przynależności etnicznej i płci, tak aby 
monitorować dostęp kobiet romskich do edukacji, opieki zdrowotnej i zatrudnienia;

Or. en
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 43
Ustęp 6 c (nowy)

6c. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do przechowywania danych o 
przypadkach kobiet należących do grup mniejszościowych i pracujących bez 
ubezpieczeń społecznych i prawa do emerytury oraz do pomocy im w udanym 
włączeniu się do rynku pracy;

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 44
Ustęp 6

6. wzywa w związku z tym Eurostat i odpowiadające mu instytucje w Państwach 
Członkowskich do opracowania, w ścisłej współpracy z przedstawicielami ludności, 
którzy mogą wnieść własne doświadczenia z życia w ubóstwie, metodologii i 
wskaźników uzależnionych od płci w celu określenia wpływu ubóstwa i wykluczenia 
społecznego oddzielnie dla kobiet i dla mężczyzn;

Or. fr

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 45
Ustęp 6

6. wzywa w związku z tym Eurostat do opracowania, w ścisłej współpracy z 
przedstawicielami takich organizacji pozarządowych, jak Platforma Społeczna, 
Komisji i członków Komitetu Ochrony Socjalnej, metodologii i wskaźników 
uzależnionych od płci w celu określenia wpływu ubóstwa i wykluczenia społecznego 
oddzielnie dla kobiet i dla mężczyzn;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 46
Ustęp 8

8. wzywa do wspierania, na wszystkich szczeblach procesu decyzyjnego, ścisłego 
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partnerstwa z najbiedniejszymi kobietami i rodzinami, aby odpowiednie do 
skutecznego zwalczania skrajnego ubóstwa i likwidacji wykluczenia społecznego 
środki i zasoby mogły zostać stworzone w oparciu o ich doświadczenie;

Or. fr

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka47
Ustęp 9

(skreślony)

Or. en

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 48
Ustęp 10 a (nowy)

10α. wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do zaangażowania partnerów społecznych 
na szczeblu lokalnym i regionalnym, do których należą mieszkające na wsi kobiety 
żyjące na skraju ubóstwa, do dialogu społecznego na temat opracowania i wdrożenia 
polityki w zakresie edukacji, zatrudnienia i systemów emerytalnych;

Or. el

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 49
Ustęp 12

12. wzywa wszystkie komisje parlamentarne do uwzględnienia problemu ubóstwa w 
odpowiednim dla nich kontekście tematycznym, zwłaszcza jeżeli dotyczy to kobiet,
oraz do skorzystania w tym zakresie z doświadczenia grupy wewnętrznej Komitetu ds. 
Czwartego Świata;

Or. nl
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 50
Ustęp 13 a (nowy)

13α. podkreśla, że praca bez wynagrodzenia, wykonywana głównie przez kobiety, nie jest 
systematycznie notowana w krajowych statystykach, a przez to nie jest uwzględniana 
podczas opracowywania polityki zatrudnienia przez właściwe organy krajowe i 
wspólnotowe; wzywa zatem Komisję i Państwa Członkowskie do zebrania danych na 
temat prac wykonywanych bez wynagrodzenia, tak aby promować działania na rzecz 
bardziej sprawiedliwego podziału miejsc pracy, co pozwoli kobietom na większy 
udział w rynku pracy i wzmocni ich pozycję ekonomiczną i niezależność;

Or. el

Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 51
Ustęp 13

13. uznaje bezpośredni związek między nierównością gospodarczą, zależnością kobiet a 
istniejącymi nierównościami między mężczyznami i kobietami w zakresie dostępu do 
edukacji, obowiązków rodzinnych i ogólnego utrzymania rodziny oraz stwierdza z 
niezadowoleniem, że (wbrew istniejącemu od dziesięcioleci ustawodawstwu, które 
nadal nie przynosi skutków) różnica wynagrodzeń w zależności od płci wynosiła w 
2001 r. i w 2003 r. odpowiednio 16% i 15%; w związku z tym wzywa Radę i Komisję 
do przygotowania Zielonej Księgi na ten temat i do podjęcia odpowiednich środków, 
aby zlikwidować tę nierówność;

Or. sk

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 52
Ustęp 14

14. zachęca Państwa Członkowskie do podjęcia odpowiednich działań, aby 
zagwarantować kobietom żyjącym w środowisku nieuprzywilejowanym równy dostęp 
do systemu zdrowia publicznego1, mieszkań, wymiaru sprawiedliwości, edukacji i 
kształcenia oraz kultury oraz do przedstawiania corocznych sprawozdań Komisji, 

  
1 Zgodnie z definicją zawartą w art. 25 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Europejskiej Karty Społecznej 
Rady Europy ze zmianami część I pkt 11.
2 PIĘĆDZIESIĄTE SZÓSTE ŚWIATOWE ZGROMADZENIE ZDROWIA A56/27 Tymczasowy punkt 
porządku obrad 14.18, z dnia 24 kwietnia 2003 r. Międzynarodowa Konferencja na temat Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Ałma-Acie: dwudziesta piąta rocznica, sprawozdanie wydane przez Sekretariat.
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Radzie i Parlamentowi na temat podjętych konkretnych działań oraz ich wpływu na 
poprawę sytuacji;

Or. nl

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 53
Ustęp14

14. zachęca Państwa Członkowskie do podjęcia odpowiednich działań, aby 
zagwarantować kobietom żyjącym w środowisku nieuprzywilejowanym równy dostęp 
do systemu zdrowia publicznego1 - zwłaszcza w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej (w tym ochrony matek i dzieci) zgodnie z definicją Światowej Organizacji 
Zdrowia2 - oraz opieki ginekologicznej i położniczej, edukacji i kształcenia oraz 
kultury;

Or. xm

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 54
Ustęp 14

14. zachęca Państwa Członkowskie do podjęcia odpowiednich działań, aby 
zagwarantować kobietom żyjącym w środowisku nieuprzywilejowanym równy dostęp 
do systemu zdrowia publicznego, edukacji i kształcenia, uczenia się przez całe życie
oraz kultury, tak aby zapobiec przedwczesnemu porzucaniu nauki i ułatwić udane 
przechodzenie ze szkoły na rynek pracy;

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 55
Ustęp 14

14. zachęca Państwa Członkowskie do podjęcia odpowiednich działań, aby 
zagwarantować kobietom żyjącym w środowisku nieuprzywilejowanym równy dostęp 
do godnych warunków mieszkaniowych, do systemu zdrowia publicznego, do
edukacji, do kształcenia oraz do kultury;

Or. fr
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Poprawkę złożyłaEdite Estrela

Poprawka 56
Ustęp 14

14. zachęca Państwa Członkowskie do podjęcia odpowiednich działań, aby 
zagwarantować kobietom żyjącym w środowisku nieuprzywilejowanym równy dostęp 
do systemu zdrowia publicznego, edukacji i kształcenia, sportu oraz kultury;

Or. pt

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 57
Ustęp 14 a (nowy)

14a. wzywa Państwa Członkowskie do podjęcia dalszych konkretnych kroków na rzecz 
rozwoju strategii mających na celu zwiększenie udziału netto kobiet w każdym 
wieku, promowanie włączania problematyki płci do głównego nurtu życia 
społecznego i politycznego (gender mainstreaming) w celu realizacji ogólnych celów 
lizbońskich, zajęcie się kwestią różnic w płacach i promowanie takich warunków i 
jakości pracy, które umożliwiają zarówno kobietom jak mężczyznom pełen udział w 
rynku pracy;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 58
Ustęp 15

15. zachęca Państwa Członkowskie do podjęcia odpowiednich działań w celu 
zagwarantowania równego dostępu kobiet i mężczyzn do systemów pomocy i
zabezpieczenia społecznego oraz do systemów emerytalnych, z uwzględnieniem 
przerw w pracy zawodowej, pracy w niepełnym wymiarze godzin i w sektorach 
nieformalnych, aby zapobiec zubożeniu osób starszych, szczególnie kobiet;

Or. fr

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 59
Ustęp 15

15. zachęca Państwa Członkowskie do podjęcia odpowiednich działań w celu 
zagwarantowania równego dostępu kobiet i mężczyzn do systemu zabezpieczenia 
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społecznego i systemu emerytalnego, z uwzględnieniem przerw w pracy zawodowej, 
pracy w niepełnym wymiarze godzin i w sektorach nieformalnych, aby zapobiec 
zubożeniu osób starszych, szczególnie kobiet, oraz do przedstawiania corocznych 
sprawozdań Komisji, Radzie i Parlamentowi na temat podjętych konkretnych 
działań oraz ich wpływu na poprawę sytuacji;

Or. nl

Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 60
Ustęp 15

15. zachęca Państwa Członkowskie do podjęcia odpowiednich działań w celu 
zagwarantowania równego dostępu kobiet i mężczyzn do systemu zabezpieczenia 
społecznego i systemu emerytalnego, z uwzględnieniem przerw w pracy zawodowej i
pracy w niepełnym wymiarze godzin oraz do zapewnienia konsekwentnego 
stosowania zasady równego traktowania i sprawiedliwości społecznej w 
podsystemach ubezpieczeniowo-emerytalnych;

Or. sk

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 61
Ustęp 15 a (nowy)

15a. zwraca uwagę, że w większości Państw Członkowskich systemy opieki społecznej nie 
uwzględniają w wystarczającym stopniu specyficznych warunków kobiet żyjących w 
ubóstwie; podkreśla, że ryzyko popadnięcia w ubóstwo zagraża bardziej kobietom niż 
mężczyznom, szczególnie w podeszłym wieku, tam gdzie systemy ubezpieczeń 
społecznych opierają się na zasadzie ciągłego zatrudnienia za wynagrodzeniem. W 
niektórych przypadkach kobiety nie spełniają tego wymogu z powodu przerw w 
pracy wynikających z niezrównoważonego rozdziału opłacanej i nieopłacanej pracy. 
Ponadto kobiety w starszym wieku mają większe trudności w ponownym wejściu na 
rynek pracy;

Or. en
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 62
Ustęp 15 b (nowy)

15b. wzywa Państwa Członkowskie do zapewnienia dostępności odpowiedniej ochrony 
społecznej dla kobiet sprawujących opiekę nad chorymi, starszymi lub 
niepełnosprawnymi członkami rodziny, a także dla kobiet w starszym wieku 
otrzymujących szczególnie niską emeryturę;

Or. el

Poprawkę złożyła Kartika Tamara Liotard

Poprawka 63
Ustęp 16

16. wzywa Państwa Członkowskie do przeanalizowania w ścisłej współpracy z 
jednostkami badawczymi oraz odpowiednimi grupami (kobiety, rodziny, 
przedsiębiorcy, samorządy lokalne, stowarzyszenia) realnych potrzeb kobiet i 
mężczyzn w środowisku nieuprzywilejowanym, aby mogli skutecznie pogodzić 
obowiązki zawodowe i rodzinne, z poszanowaniem odmienności i różnic związanych 
z płcią oraz do przedstawiania corocznych sprawozdań Komisji, Radzie i 
Parlamentowi na temat podjętych konkretnych działań oraz ich wpływu na poprawę 
sytuacji;

Or. nl

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 64
Ustęp 17 a (nowy)

17α. wzywa Państwa Członkowskie do przyjęcia dodatkowych środków wsparcia, w 
szczególności dla pracujących matek samotnie wychowujących dzieci, poprzez 
ułatwianie znalezienia form zatrudnienia o elastycznym czasie pracy, tak aby mogły 
one podołać licznym obowiązkom rodzinnym, lub poprzez zapewnienie stosownych 
miejsc opieki nad dziećmi;

Or. el



AM\578500PL.doc 21/23 PE 362.574v01-00

PL

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 65
Ustęp 17 b (nowy)

17b. wzywa Państwa Członkowskie do opracowania stosownych środków na rzecz 
wspierania nastoletnich matek, mających często trudności ze znalezieniem pracy i 
żyjących w ubóstwie, co niejednokrotnie jest rezultatem ich niskiego wykształcenia i 
uprzedzeń społecznych; uważa ponadto, że w tym kontekście warto byłoby, aby 
Państwa Członkowskie wymieniały między sobą metody i praktyki, z naciskiem na 
praktyki podejmowane przez Państwa Członkowskie w dziedzinie zapobiegania 
ciążom u nastolatek;

Or. el

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 66
Ustęp 18

(skreślony)

Or. en

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 67
Ustęp 18 a (nowy)

18α. wzywa Państwa Członkowskie do podjęcia niezbędnych środków dla zapewnienia 
należytego zapisu, analizy i badania czynników prowadzących do przemocy w 
rodzinie, tak aby można było natychmiast opracować polityki na rzecz zapobiegania 
i postępowania z konsekwencjami tej przemocy, poprzez np. dawanie schronienia 
bezdomnym kobietom-ofiarom przemocy w rodzinie;

Or. el

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 68
Ustęp 18 b (nowy)

18b. zaleca, aby Państwa Członkowskie podjęły działania na rzecz zapewnienia kobietom 
najbardziej potrzebującym (zwłaszcza samotnie wychowującym dzieci) równego 
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dostępu do kas oszczędności, systemów i instytucji kredytowych oraz do 
„zagwarantowanego minimalnego dochodu”, umożliwiającego im godne życie i 
wychowanie dzieci w atmosferze pełnego poszanowania obywatelskości;

Or. pt

Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 69
Ustęp 19

19. wzywa Państwa Członkowskie do podjęcia większych wysiłków na rzecz poprawy 
dostępności służb socjalnych, mając na uwadze fakt, że dostępność wysokiej jakości 
służb socjalnych zajmujących się opieką nad dziećmi i innymi pozostającymi na 
utrzymaniu osobami w rodzinie decyduje o tym, czy grupy najbardziej narażone na 
ryzyko (np. kobiety samotnie wychowujące dzieci) będą w stanie podejmować pracę 
czy też nie;

Or. sk

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 70
Ustęp 19

19. oddaje hołd codziennej walce najbiedniejszych kobiet z ubóstwem i (skreślenie)
dobrowolnemu zaangażowaniu obywateli, którzy im towarzyszą i którzy je wspierają;

Or. pt

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 71
Ustęp 21

21. wzywa Komisję do znacznego uproszczenia kryteriów kwalifikowalności 
stosowanych w odniesieniu do organizacji pozarządowych oraz procedur 
przyznawania subsydiów europejskich (skreślenie);

Or. en
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Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 72
Ustęp 22

22. podkreśla znaczenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dla 
konstruktywnego dialogu społecznego i zachęca do dalszego przyjmowania 
Uniwersytetów Powszechnych Czwartego Świata, które są miejscem prawdziwego 
dialogu między najbiedniejszymi obywatelami a administratorami instytucji 
europejskich, osobami wybranymi na różnych szczeblach władzy i przedstawicielami 
zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, który ma w szczególności 
umożliwić najmniej uprzywilejowanym obywatelom wymianę poglądów oraz 
włożenie swojego wkładu w zwalczanie nędzy; co stanowi konkretny przykład 
rozwiniętego w dużym stopniu, praktycznego działania na szczeblu europejskim w tej 
dziedzinie niosącego pozytywne skutki;

Or. pt

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 73
Ustęp 22 a (nowy)

22a. podkreśla znaczenie europejskich władz lokalnych i regionalnych w promowaniu 
równości między płciami i zachęca je do włączenia polityki równości płci do swoich 
projektów w ramach zdecentralizowanej współpracy w celu zapewnienia w 
szczególności biednym kobietom dostępu do nowych technologii informacyjnych 
oraz mikrofinansowania na rzecz działalności komercyjnych;

Or. pt


