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Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia A a (nowy)

Aa. mając na uwadze, że w większości państw członkowskich istnieje silny związek 
między wysokim poziomem zatrudnienia kobiet i wysokim wskaźnikiem urodzeń jak 
również między niskim poziomem zatrudnienia kobiet i niskim wskaźnikiem 
urodzeń,

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia A b (nowy)

Ab. mając na uwadze, że wykwalifikowana kobieca siła robocza jest niezbędna dla 
wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej, przywracając równowagę 
między pracującymi i niepracującymi, przynosząc w ten sposób odpowiedź na 
problem finansowania emerytur i przyczyniając się w efekcie do solidarności między 
pokoleniami,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia A c (nowy)

Ac. z zainteresowaniem przyjmując inicjatywy zapoczątkowane w licznych państwach 
członkowskich mające na celu „wsparcie rodziców”, aby lepiej chronić dzieci przed 
nowymi zagrożeniami społeczeństwa, szczególnie jeżeli chodzi o korzystanie z 
Internetu, wzrost spożywania marihuany i innych narkotyków przez nastolatków, 
rozpowszechnianie szczególnie poniżających treści pornograficznych czy eskalację 
przemocy,

Or. fr

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia A d (nowy)

Ad. mając na uwadze trudności związane z obecnością w rodzinie jednego lub kilku 
dzieci z trudnościami w nauce (dysleksja, dyspraksja, dyskalkulia, zaburzenia
koncentracji czy nadpobudliwość) lub niepełnosprawnych oraz mając na uwadze 
różne działania zaobserwowane w państwach członkowskich mające na celu pomoc 
tym dzieciom i ich rodzicom,

Or. fr

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia A e (nowy)

Ae. mając na uwadze dyrektywę 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków 
służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia 
pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic 
karmiących piersią,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Angelika Niebler

Poprawka 6
Ustęp -1 (nowy)

-1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja przedstawiając Zieloną Księgę „Wobec 
zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami” (COM(2005)0094) 
zajęła stanowisko na szczeblu europejskim w sprawie tego, co stanowi jedno z 
największych wyzwań politycznych i społecznych, ale podkreśla, że niezliczone kwestie 
poruszane przez ewolucję demograficzną społeczeństwa podlegają wyłącznej 
kompetencji państw członkowskich, co zasadniczo wyklucza ustanawianie kompetencji 
wspólnotowych na rzecz europejskich przepisów w tej dziedzinie;

Or. de

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 7
Ustęp 1

1. wyraża żal, że komunikat Komisji nie uwzględnia w sposób systematyczny 
perspektywy płci ani w analizie makro, ani też mikroekonomicznej, podczas gdy 
byłoby to niezbędne dla określenia refleksji i działań o szerokim zasięgu;

Or. en

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 8
Ustęp 1

1. wyraża żal, że komunikat Komisji nie uwzględnia w sposób systematyczny 
perspektywy płci w swoich badaniach na temat zmian demograficznych pomimo, iż 
zjawisko to jest (skreślenie) związane ze statusem kobiet;

Or. fr

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 9
Ustęp 1 a (nowy)

1a. krytykuje Komisję za dyskryminacje w odniesieniu do osób starszych zawarte w jej 
komunikacie, który stwierdza, że starzenie się społeczeństwa może spowodować 
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obniżenie się „potencjalnego wzrostu” rocznego PKB w Europie z obecnego 
poziomu 2-2,25 % do 1,25 % w roku 2040, ze wszelkimi konsekwencjami jakie by z 
tego wyniknęły dla przedsiębiorczości oraz skłonności naszego społeczeństwa do 
podejmowania inicjatyw;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 10
Ustęp 2

2. wzywa państwa członkowskie do zwalczania uprzedzeń i stereotypów prowadzących 
do nierówności strukturalnych w kontekście płci oraz będących przeszkodą z jednej 
strony dla pełnego uczestnictwa kobiet we wszystkich sferach społeczeństwa, a z 
drugiej strony dla bardziej aktywnego uczestnictwa mężczyzn w życiu rodzinnym;

Or. fr

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 11
Ustęp 2 a (nowy)

2a. ubolewa, że Zielona Księga nie uwzględnia znaczenia zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego w zmianach demograficznych;

Or. pt

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 12
Ustęp 2 b (nowy)

2b. wzywa państwa członkowskie do rewizji ich systemów podatkowych i do 
wprowadzenia stawek podatkowych opartych na prawach indywidualnych oraz 
zaleca utworzenie systemów ochrony socjalnej sprzyjających dzieciom i rodzinom 
oraz zwrotu, m. in. kosztów związanych z opieką nad dziećmi, jak również 
zredukowanej stawki VAT na wszystkie produkty przeznaczone dla dzieci;

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

Poprawka 13
Ustęp 3

3. podkreśla, że pomimo osiągniętych przez państwa członkowskie postępów odnośnie 
wzrostu poziomu zatrudnienia kobiet, istnieją lub nasilają się inne formy dyskryminacji 
związanej z pracą kobiet; w tym kontekście wzywa szczególnie państwa członkowskie do 
należytego wprowadzania w życie dyrektywy 75/117/EWG z dnia 10 lutego 1975 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących stosowania 
zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet;

Or. en

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 14
Ustęp 3 a (nowy)

3a. podkreśla, że rozbieżność stwierdzona między wysokością płacy mężczyzn i kobiet 
oraz utrzymującym się zatrudnianiem kobiet na stanowiskach słabo 
wynagradzanych i nieodpowiadających ich kwalifikacjom jest szkodliwa dla 
niezbędnej niezależności ekonomicznej kobiet, która ma bezpośredni wpływ na ich 
decyzję dotyczącą posiadania dzieci;

Or. el

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 15
Ustęp 4

4. podkreśla potrzebę dostosowania czasu pracy kobiet, tak aby umożliwić im 
pogodzenie wychowania dzieci z życiem rodzinnym;

Or. pl

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 16
Ustęp 4

4. zauważa, że elastyczny czas pracy dla kobiet, pod warunkiem, że wynika z wolnego 
wyboru, a nie z przymusu, może przyczynić się do lepszego pogodzenia życia 
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rodzinnego i zawodowego, pozwalając na uniknięcie ostatecznego porzucenia 
kariery;

Or. fr

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 17
Ustęp 4

4. podkreśla potrzebę propagowania elastycznego czasu pracy dla kobiet, aby umożliwić 
im pogodzenie życia rodzinnego z zawodowym, które nie powinno być wynikiem 
rezygnacji z kariery lecz opierać się na wolnym i nienarzucanym wyborze, 
gwarantując w każdych okolicznościach stanowisko wysokiej jakości opierające się 
na prawach i równości wynagrodzeń;

Or. pt

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 18
Ustęp 4

4. podkreśla potrzebę propagowania elastycznego czasu pracy dla kobiet i dla mężczyzn, 
aby umożliwić im pogodzenie życia rodzinnego z zawodowym, które nie powinno być 
wynikiem rezygnacji z kariery lecz opierać się na wolnym i nienarzucanym wyborze;

Or. fr

Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 19
Ustęp 4

4. podkreśla potrzebę propagowania elastycznego czasu pracy dla kobiet, aby umożliwić 
im pogodzenie życia rodzinnego z zawodowym, które nie powinno być wynikiem 
rezygnacji z kariery lub pracy na niepełny etat, lecz opierać się na wolnym i 
nienarzucanym wyborze;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 20
Ustęp 4

4. podkreśla potrzebę propagowania elastycznego czasu pracy dla kobiet i dla mężczyzn, 
aby umożliwić im pogodzenie życia rodzinnego z zawodowym, które nie powinno być 
wynikiem rezygnacji z kariery lecz opierać się na wolnym i nienarzucanym wyborze;

Or. nl

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 21
Ustęp 4 a (nowy)

4a. zaleca państwom członkowskim promowanie rozwoju aktywności kobiet i dostępu 
kobiet do stanowisk wysokiej jakości oraz do równego traktowania w zakresie 
wynagrodzeń;

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 22
Ustęp 55. podkreśla, że w świetle spadku liczby urodzeń istnieje konieczność stworzenia 
odpowiednich warunków społeczno-ekonomicznych tak, by kobiety mogły mieć dzieci, co 
jest warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństw;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 23
Ustęp 5

5. podkreśla, że konieczność stworzenia odpowiednich warunków, by pary mogły mieć 
tyle dzieci, ile pragną leży w interesie całego społeczeństwa, mając na względzie 
wyzwania zarówno społeczne, jak i ekonomiczne wynikające ze spadku liczby 
urodzeń;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 24
Ustęp 5

5. podkreśla, że w świetle spadku liczby urodzeń konieczność stworzenia odpowiednich 
warunków, by kobiety mogły mieć dzieci, leży w interesie całego społeczeństwa a nie 
tylko samych kobiet, co zakłada wsparcie dla macierzyństwa i dla ojcostwa;

Or. pt

Poprawkę złożyła Edite Estrela

Poprawka 25
Ustęp 5 a (nowy)

5a. usilnie wzywa państwa członkowskie do propagowania środków podatkowych 
promujących wzrost liczby urodzin i zwraca uwagę na konieczność 
zagwarantowania kobietom po urodzeniu, a w szczególności młodym samotnym 
matkom, specjalnej ochrony i wsparcia;

Or. pt

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 26
Ustęp 5 b (nowy)

5b. podkreśla, że niepłodność, a w szczególności niepłodność męska, rośnie, zwłaszcza w 
regionach najbardziej uprzemysłowionych oraz że w niektórych krajach 
europejskich niepłodność spowodowana przez, między innymi czynnikami, 
zanieczyszczenie chemiczne może teraz dotknąć aż do 15% par;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 27
Ustęp 5 c (nowy)

5c. zwraca uwagę na fakt, że liczni rodzice cierpią ponieważ nie mają dzieci, a chcieliby 
je mieć; wzywa zatem państwa członkowskie do podniesienia maksymalnego 
dopuszczalnego wieku dla tych, którzy pragną adoptować dzieci, tak aby starsze 
osoby mogły zostać uznane za zdolne do adopcji z punktu widzenia prawa oraz 
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podkreśla, że dojrzałość może stanowić przewagę jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi, 
których pierwsze lata życia mogły być niespokojne;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 28
Ustęp 5 d (nowy)

5d. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia udostępniania odpowiednich mieszkań 
rodzinom, szczególnie rodzinom, w których jest tylko jeden rodzic i osobom starszym 
(np.: projekty międzypokoleniowe), w połączeniu z rozwojem i zagospodarowaniem 
miejskim;

Or. en

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 29
Ustęp 5 e (nowy)

5e. podkreśla, że elastyczny czas pracy dla kobiet nie powinien szkodzić ani jakości 
tworzonych stanowisk, ani oferowanej opiece nad dziećmi, które są gwarantami 
spełnienia się zawodowego kobiet;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 30
Ustęp 6

6. zachęca państwa członkowskie do podjęcia środków na rzecz większego 
zaangażowania mężczyzn w działania mające na celu lepsze pogodzenie życia 
rodzinnego z zawodowym i do organizowania kampanii uświadamiających w celu 
promowania bardziej zrównoważonego podziału obowiązków domowych i 
rodzinnych między kobietami a mężczyznami;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Bernadette Vergnaud

Poprawka 31
Ustęp 6

6. nalega na pełne włączenie mężczyzn w działania mające na celu lepsze pogodzenie 
życia rodzinnego z zawodowym, jak również w struktury, które mogą umożliwić 
dostęp do równowagi między tymi dwoma biegunami;

Or. fr

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 32
Ustęp 6 a (nowy)

6a. zauważa, że odmowa posiadania dzieci przez niektórych mężczyzn często może 
wynikać z ich niechęci do wypełniania „tradycyjnej” roli podpory rodziny;

Or. en

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 33
Ustęp 7

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 34
Ustęp 7

7. wzywa państwa członkowskie do propagowania jakości stanowisk i środowiska pracy 
w celu ułatwienia wdrażania ustawicznego szkolenia zawodowego pozwalającego 
kobietom i mężczyznom wypełniać ich obowiązki rodzinne i jednocześnie sprostać 
wymogom rynku pracy;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 35
Ustęp 7

7. wzywa państwa członkowskie do przewidzenia, we współpracy z partnerami 
społecznymi, możliwości stworzenia w miejscu pracy bardziej elastycznej organizacji,
pozwalającej pogodzić indywidualne potrzeby pracowników, kobiet i mężczyzn 
mających obowiązki rodzinne z potrzebami pracodawców;

Or. fr

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 36
Ustęp 7

7. wzywa państwa członkowskie do propagowania kultury bardziej elastycznego miejsca 
pracy pozwalającego pogodzić indywidualne potrzeby zatrudnionych kobiet i 
mężczyzn pracujących na własny rachunek mających obowiązki rodzinne, potrzeby 
domowe i opiekę nad osobami zależnymi z potrzebami pracodawców;

Or. nl

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 37
Ustęp 7

7. wzywa państwa członkowskie do propagowania kultury bardziej elastycznego miejsca 
pracy pozwalającego pogodzić indywidualne potrzeby zatrudnionych kobiet mających 
obowiązki rodzinne z potrzebami pracodawców, czuwając w każdym przypadku nad 
zagwarantowaniem praw kobiet;

Or. pt

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 38
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa Komisję do większego rozwijania podejścia skierowanego na organizację 
pracy skupiającą się na człowieku, na systemach innowacyjnych w dziedzinie czasu 
pracy i na nowatorskiej polityce personalnej;



AM\593574PL.doc PE 367.637v01-00 12/22 AM\

PL

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 39
Ustęp 7 b (nowy)

7b. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia systemów ubezpieczeń na okres 
przejścia z pracy do pracy, mogących ułatwić zmianę pracy oraz przejście między 
różnymi sytuacjami zawodowymi, zapewniając tym samym przedsiębiorstwom 
elastyczność, a pracownikom bezpieczeństwo;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 40
Ustęp 8

8. wzywa państwa członkowskie do przedsięwzięcia kroków przewidujących 
zapewnienie na obszarze Unii Europejskiej dostępu do bezpłatnej, specjalistycznej
opieki zdrowotnej nad dziećmi i innymi osobami zależnymi;

Or. pl

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 41
Ustęp 8

8. wzywa państwa członkowskie do przedsięwzięcia kroków przewidujących utworzenie 
dobrej jakości oraz niedrogich struktur opieki nad dziećmi i innymi osobami 
zależnymi; odnosi się do wniosków prezydencji Rady Europejskiej w Barcelonie w 
2002 r., które nakłaniały państwa członkowskie do utworzenia do roku 2010 
placówek opieki dla co najmniej 90% dzieci pomiędzy trzecim rokiem życia a 
wiekiem szkolnym oraz dla co najmniej 33% dzieci przed trzecim rokiem życia;

Or. en
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 42
Ustęp 8

8. wzywa państwa członkowskie do przedsięwzięcia kroków przewidujących utworzenie 
dobrej jakości oraz niedrogich placówek opieki nad dziećmi i innymi osobami 
zależnymi zgodnie z celami ustalonymi przez Radę Europejską w Barcelonie; nalega 
na fakt, że środki te powinny umożliwić kobietom dostosowanie uczestnictwa w 
rynku pracy do ich rytmu życia;

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 43
Ustęp 8 a (nowy)

8a. jest zaniepokojony faktem, że w wielu państwach członkowskich rosnąca liczba 
osób, przede wszystkim dzieci, pada ofiarą biedy i jest pozostawiona samej sobie; 
proponuje wprowadzenie innowacyjnych projektów, szczególnie w strefach 
miejskich, gdzie występuje problem biedy i zaniedbania, które będą przede wszystkim 
skierowane do dzieci; zachęca również rodziców do zaangażowania się w te projekty, 
tak aby zdali sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności za dobro dzieci; podkreśla 
znaczenie utworzenia sieci telefonów zaufania o szerokim zasięgu, anonimowych i 
darmowych, z przeznaczeniem dla dzieci;

Or. de

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 44
Ustęp 9

9. z zadowoleniem przyjmuje wymianę dobrych praktyk z zastosowaniem otwartej 
metody koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi; podkreśla skuteczność 
wydajnych polityk demgraficznych krajów Unii Europejskiej, gdzie wysokiej, 
wykraczającej już poza cele z Lizbony, obecności kobiet na rynku pracy towarzyszy 
jeden z najwyższych wskaźników narodzin; zauważa natomiast, że w krajach o 
najniższym poziomie zatrudnienia kobiet obserwuje się również najniższy wskaźnik 
narodzin;
uważa, że polityki te powinny stać się przedmiotem badania Komisji z 
uwzględnieniem dostępności placówek opieki nad dziećmi i innymi osobami 
zależnymi (starszymi i niepełnosprawnymi);

Or. fr
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Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 45
Ustęp 9

9. z zadowoleniem przyjmuje wymianę dobrych praktyk z zastosowaniem otwartej 
metody koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi oraz podkreśla skuteczność 
zarządzania zmianami demograficznymi w krajach skandynawskich i we Francji, 
krajach, gdzie wysokiemu udziałowi kobiet w rynku pracy towarzyszy jeden z 
najwyższych współczynników urodzeń, co powinno się stać przedmiotem badania 
Komisji mającego na celu ustalenie związku pomiędzy tymi dwoma zjawiskami, przy 
uwzględnieniu dostępności struktur opieki nad dziećmi;

Or. fr

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 46
Ustęp 9 a (nowy)

9a. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia warunków pozwalających na 
podniesienie poziomu zatrudnienia poprzez uwzględnienie w szczególności 
następujących czynników: różnicy w wynagrodzeniach między kobietami a 
mężczyznami, systemu podatkowego dla pracujących na własny rachunek, 
warunków pracy i podziału ról między kobietami a mężczyznami w rodzinie, w 
gospodarstwie domowym i przy opiece nad osobami zależnymi;

Or. nl

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 47
Ustęp 10

10. wzywa państwa członkowskie do określenia równości płci oraz wyważonego czasu
pracy jako priorytetów rządowych;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 48
Ustęp1

11. uznaje znaczenie roli odgrywanej przez kobiety imigrantki oraz wzywa państwa 
członkowskie do uwzględnienia problematyki płci i równości szans w polityce 
integracji gospodarczej i społecznej imigrantów, tak aby umożliwić rozwój 
aktywności zawodowej kobiet imigrantek na rynku pracy i przyczynić się w ten 
sposób do udzielenia częściowej odpowiedzi na problem spadku wskaźnika narodzin;

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 49
Ustęp11

11. podkreśla znaczenie roli odgrywanej przez kobiety imigrantki w naszych 
społeczeństwach oraz wzywa Państwa Członkowskie, aby w swoich politykach 
integracyjnych przyznały tym kobietom miejsce na jakie zasługują;

Or. fr

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 50
Ustęp11

11. uznaje znaczenie roli odgrywanej przez kobiety imigrantki oraz wzywa Państwa 
Członkowskie, aby w swoich politykach integracyjnych zapewniły tym kobietom 
sprawiedliwe wynagrodzenie za inwestycje w formie kapitału ludzkiego oraz pełnię 
ich praw;

Or. pt

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 51
Ustęp12

12. wyraża żal, że Zielona Księga nie przykłada uwagi do rosnącej liczby rodzin, w 
których jest tylko jeden rodzic - w 85% jest nim kobieta, i których większość jest w 
większym stopniu narażona na ubóstwo;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 52
Ustęp12

12. wyraża żal, że Zielona Księga nie wspomina o rosnącej liczbie nowych struktur 
rodzinnych, w szczególności rodzin, w których jest tylko jeden rodzic - w 85% jest 
nim kobieta, i których większość jest w większym stopniu narażona na ubóstwo skąd 
konieczność zapewnienia im szczególnego wsparcia;

Or. fr

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 53
Ustęp11 a (nowy)

12a. uważa, że interesujące byłoby przeprowadzenie badania nad średnim poziomem 
alimentów i ich rzeczywistym płaceniem w krajach Unii Europejskiej, jak i nad 
praktykami podziału praw do świadczeń emerytalnych oraz praw do opieki 
społecznej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 54
Ustęp13

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 55
Ustęp13

13. zachęca państwa członkowskie do podjęcia w ramach polityki społecznej i 
gospodarczej szczególnych środków umożliwiających kobietom, zwłaszcza samotnym 
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matkom lub kobietom w wieloosobowych rodzinach życia bez utraty godności oraz 
dostępu do zatrudnienia, zgodnie z wymaganiami stawianymi na rynku pracy;

Or. fr

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 56
Ustęp 56

13. odnotowuje doświadczenie państw członkowskich, w których istnieje „minimalne 
gwarantowane wynagrodzenie” w celu umożliwienia kobietom życia bez utraty 
godności oraz dostępu do szkolenia zawodowego, zgodnie z wymaganiami 
stawianymi na rynku pracy;

Or. fr

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 57
Ustęp 13

13. wzywa państwa członkowskie do rozważenia „minimalnego gwarantowanego 
wynagrodzenia” w celu umożliwienia kobietom życia bez utraty godności oraz 
lepszego dostępu do szkolenia zawodowego, zgodnie z wymaganiami stawianymi na 
rynku pracy;

Or. en

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 58
Ustęp13

13. podkreśla, że bieda kobiet nie charakteryzuje się jedynie niewystarczającymi 
zarobkami, ale objawia się również brakiem polityki integracji z rynkiem pracy, 
która pozbawia je bardzo często możliwości powrotu do zatrudnienia; zaleca zatem 
państwom członkowskim uprzywilejowanie interesu finansowego pracy poprzez 
środki zachęcające do zatrudniania kobiet;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 59
Ustęp 13 a (nowy)

13a. zachęca państwa członkowskie do inspirowania się najlepszymi praktykami w 
dziedzinie polityki zatrudnienia, z perspektywy płci;

Or. fr

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 60
Ustęp 14

14. wzywa państwa członkowskie do uregulowania problemów utrzymujących się po 
transpozycji dyrektywy 92/85/EWG i do inspirowania się, we współpracy z 
partnerami społecznymi, najlepszymi praktykami w zakresie długości urlopu 
macierzyńskiego (który trwa w zależności od państwa członkowskiego od 14 do 28 
tygodni), obowiązkowego okresu w czasie jego trwania, poziomem wynagrodzenia 
podczas urlopu macierzyńskiego oraz prawem dla zainteresowanych pracownic do 
powrotu na dawne stanowisko; wzywa także państwa członkowskie do 
zainspirowania się również najlepszymi praktykami w zakresie urlopów ojcowskich 
oraz rodzicielskich zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn;

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 61
Ustęp 14

14. wzywa państwa członkowskie do wdrożenia przepisów ustanawiających płatne urlopy 
macierzyńskie/ojcowskie po urodzeniu dziecka i do promowania prawa do urlopu 
rodzicielskiego dzielonego równo między kobietami i mężczyznami;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 62
Ustęp 14

14. wzywa Komisję do zmiany dyrektywy 96/34/WE w sprawie urlopu rodzicielskiego i 
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państwa członkowskie do propagowania wykorzystywania prawa do urlopu 
rodzicielskiego zarówno dla kobiet jak i mężczyzn

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 63
Ustęp 14

14. wzywa państwa członkowskie do wdrożenia przepisów ustanawiających płatne urlopy 
macierzyńskie/ojcowskie po urodzeniu dziecka na minimalny okres jednego roku, do 
sprawiedliwego podziału w ramach promowania prawa do urlopu rodzicielskiego 
zarówno dla kobiet jak i mężczyzn; wzywa zatem państwa członkowskie do walki z 
przesądami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, wokół prawa do urlopu 
ojcowskiego oraz do należytego zachęcania mężczyzn do korzystania z tego prawa;

Or. el

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 64
Ustęp 14

14. wzywa państwa członkowskie do wdrożenia przepisów ustanawiających płatne urlopy 
macierzyńskie/ojcowskie po urodzeniu dziecka na minimalny okres jednego roku, do 
sprawiedliwego podziału w ramach promowania prawa do urlopu rodzicielskiego 
zarówno dla kobiet jak i mężczyzn; zwraca uwagę na model skandynawski, który 
czyni z urlopu ojcowskiego obowiązek i przewiduje skrócenie go o przynajmniej 
jedną trzecią całości urlopu przysługującego obydwu rodzicom jeżeli ojciec nie 
korzysta z tego urlopu;

Or. en

Poprawkę złożył Philip Bushill-Matthews

Poprawka 65
Ustęp 14

14. wzywa państwa członkowskie do rozważenia wdrożenia przepisów ustanawiających 
płatne urlopy macierzyńskie/ojcowskie po urodzeniu dziecka na minimalny okres 
jednego roku, do sprawiedliwego podziału w ramach promowania prawa do urlopu 
rodzicielskiego zarówno dla kobiet jak i mężczyzn



AM\593574PL.doc PE 367.637v01-00 20/22 AM\

PL

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 66
14 a (nowy)

14a. wzywa państwa członkowskie do podjęcia koniecznych środków mających na celu 
modernizację systemów ochrony socjalnej a zwłaszcza emerytur, tak aby zapewnić 
ich stabilność finansową i pozwolić im na poradzenie sobie ze skutkami starzenia się 
społeczeństwa;

Or. ffr

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 67
Ustęp 15

15. zachęca państwa członkowskie do prowadzenia kampanii uświadamiających 
skoncentrowanych na dzieciach, przedstawiających radość i przyjemność jaką dzieci 
mogą dostarczyć rodzicom i społeczeństwu;

Or. en

Poprawkę złożyli Amalia Sartori

Poprawka 68
Ustęp 15

15. zachęca państwa członkowskie do prowadzenia kampanii uświadamiających na temat 
kwestii demograficznych i badania aspektów kulturowych wpływających na poziom 
demograficzny i poziom zatrudnienia kobiet;

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 69
Ustęp 15 a (nowy)

15a. zaleca państwom członkowskim wdrożenie polityki społecznej mającej na celu 
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umożliwienie każdemu dostępu do opieki koniecznej ze względu na jego stan 
zdrowia, szczególnie w przypadku osób niepełnosprawnych i zależnych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 70
Ustęp 15 b (nowy)

15b. zachęca państwa członkowskie do propagowania najlepszych praktyk w zakresie 
zaradzania trudnościom w nauce (na przykład udostępnianie szkołom komputerów 
dla dzieci z dysleksją) i pomocy dla dzieci niepełnosprawnych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 71
Ustęp 15 c (nowy)

15c. zaleca państwom członkowskim wprowadzenie w życie polityki zapobiegania 
ryzyku wykluczenia, szczególnie jeżeli chodzi o wykluczenie szkolne lub utratę 
mieszkania i przypomina, że ważne jest uprzywilejowanie wszystkich działań 
mających na celu zachowanie solidarności rodzinnej, zwłaszcza w dziedzinie 
ochrony praw dziecka, ale przy jednoczesnym poszanowaniu praw rodziców;

Or. fr

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 72
Ustęp 15 d (nowy)

15d. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyznania pierwszorzędnego 
znaczenia walce z nowymi niebezpieczeństwami społeczeństwa, zwłaszcza 
związanych ze złym wykorzystaniem Internetu przez dzieci i młodzież, ze 
wzrostem spożycia marihuany i innych narkotyków przez młodzież, a nawet 
przez dzieci, w tym w szkole, ze zwiększonym rozpowszechnianiem 
materiałów pornograficznych wśród tych kategorii młodych ludzi oraz ze 
wzrostem przemocy; wzywa je także do rozpowszechniania wyników 
najlepszych praktyk w tych dziedzinach;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 73
Ustęp 15 e (nowy)

15e. przypomina państwom członkowskim zobowiązania, których się podjęły i które 
zostały zatwierdzone przez Radę Europejską w Barcelonie w 2002 roku 
polegające na zlikwidowaniu przeszkód w równym udziale kobiet i mężczyzn w 
rynku pracy oraz na utworzeniu do 2010 roku placówek opieki nad dziećmi od 
trzeciego roku życia do wieku szkolnego; wzywa państwa członkowskie do 
zaproponowania podobnych celów dla placówek umożliwiających przyjęcie i 
opiekę nad osobami starszymi i zależnymi oraz nad osobami 
niepełnosprawnymi;

Or. fr

Poprawkę złożyła Amalia Sartori

Poprawka 74
Ustęp 15 f (nowy)

15f. wzywa Komisję do przeprowadzenia badania wpływu systemów podatkowych 
państw członkowskich na demografię;

Or. fr


