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Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer oraz Raül Romeva i Rueda

Poprawka 1
Odniesienie 1

- uwzględniając konkluzje prezydencji Rady Europejskiej z Santa Maria da Feira w 
dniach 19 i 20 czerwca 2000 r., a zwłaszcza porozumienie w sprawie ustalenia 
wskaźników służących za wspólny punkt odniesienia w walce z wykluczeniem 
społecznym i zwalczaniem ubóstwa,

Or. en

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że zgodnie ze statystykami ze źródeł OECD, ludność państw
należących do tej organizacji starzeje się oraz, że na 100 osób aktywnych zawodowo 
przypada aktualnie 38 osób na emeryturze. Jeżeli polityka zatrudnienia nie ulegnie 
zmianie, liczby te mogą wzrosnąć aż do 70 emerytów w stosunku do 100 osób 
czynnych zawodowo,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że sprawozdanie Funduszu Ludnościowego Narodów 
Zjednoczonych stwierdza między innymi, że wysiłki zmierzające do wyeliminowania 
ubóstwa na świecie nie będą skuteczne, jeżeli szybko nie zostaną podjęte środki do 
walki z nierównym traktowaniem z uwagi na płeć oraz do walki z 
rozpowszechnieniem przemocy seksualnej wobec kobiet i bezkarnością sprawców, 

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia B a (nowy)

Ba. mając na uwadze, że walka z nierównym traktowaniem kobiet i mężczyzn powinna 
być priorytetem polityk społecznych Unii Europejskiej,

Or. fr

Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia C

skreślony

Or. sk

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że według wspólnego sprawozdania w sprawie ochrony socjalnej i 
integracji społecznej w roku 2002, 15% ludności Wspólnoty jest zagrożone 
wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz , że grupy ryzyka, w tym dzieci są często 
najbardziej narażone na wykluczenie społeczne i zagrożone ubóstwem,

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia C a (nowy)

Ca. mając na uwadze, że kobiety mają niewystarczającą reprezentację w politycznych 
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organach decyzyjnych w całej Unii oraz, że w niektórych państwach członkowskich i 
niektórych państwach kandydujących, odsetek kobiet w parlamencie jest niższy od 
średniej światowej w wysokości 15,6%,

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 8
Ustęp 1

1. zaleca, aby równouprawnienie kobiet i mężczyzn zostało uznane za ósmy priorytet i 
dołączone do siedmiu już przyjętych w komunikacie Komisji;

Or. fr

Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 9
Ustęp 1

1. zaleca systematyczne stosowanie zasady uwzględniania kwestii równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn we wszystkich prowadzonych politykach (gender mainstreaming) 
w trakcie ustanawiania priorytetów w dziedzinie ochrony socjalnej i integracji 
społecznej;

Or. sk

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 10
Ustęp 1 a (nowy)

1a. podkreśla, że rozwój działalności kobiet powinien być postrzegany nie tylko jako 
konieczność w obliczu ubóstwa, z powodu którego cierpią głównie kobiety, ale także 
jako środek zachowania równowagi między liczbą pracujących i niepracujących, 
zagrożonej starzeniem się społeczeństw;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 11
Ustęp 2

2. ponownie podkreśla konieczność nie tylko zebrania, ale także przeanalizowania 
danych i statystyk, porównawczych i wiarygodnych i o ile to możliwe 
sklasyfikowanych według wieku, płci odnośnie ubóstwa i wykluczenia społecznego, 
a szczególnie dotykających nieuprzywilejowane grupy populacji, a także 
ustanowienia równouprawnienia kobiet i mężczyzn;  zaleca, aby przyznać większą 
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wagę ocenie, którą mógłby przygotować, na podstawie danych i statystyk, przyszły 
instytut na rzecz równości mężczyzn i kobiet;

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 12
Ustęp 2

2. sugeruje, aby skupić więcej uwagi na ocenie informacji i statystyk, 
przeanalizowanych przez niedawno powołany Instytut ds. Równouprawnienia Płci;

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 13
Ustęp 2 a (nowy)

2a. zaleca, aby państwa członkowskie wsparły politykę wzrostu i zatrudnienia kobiet 
ułatwiając kobietom dostęp do wartościowych miejsc pracy i równe traktowanie w 
zakresie płacy;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 14
Ustęp 3

3. wzywa państwa członkowskie i Komisję do podjęcia działań na rzecz zwalczanie 
ubóstwa wśród dzieci w celu uniemożliwienia przenoszenia ubóstwa z pokolenia na 
pokolenie i zagwarantowania promowania praw dziecka, zwłaszcza prawa do nauki i 
odpowiedniej opieki zdrowotnej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 15
Ustęp 3

3. popiera nacisk kładziony na zwalczanie ubóstwa wśród dzieci, ale zauważa jednocześnie, 
że taka sytuacja jest ściśle związana z kwestią równych szans podkreśla fakt, że dzieci 
pochodzące z rodzin, gdzie rodzic samotnie wychowuje lub gdzie rodzice nie pracują lub 
są na zasiłku dla bezrobotnych, a także z rodzin wielodzietnych, są szczególnie narażone 
i dlatego należy zachęcać państwa członkowskie do rozwijania polityk zmierzających do 
zwalczania wykluczenia społecznego dzieci;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 16
Ustęp 4

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 17
Ustęp 4

4. zauważa, że według źródeł Eurostatu, jedna trzecia narodzin w Unii Europejskiej ma 
miejsce poza instytucją małżeństwa i że liczba ta wzrasta każdego roku, ten trend 
świadczy o konieczności znalezienia skutecznych mechanizmów wspierających różne 
typy rodziny jako instytucji (skreślenie)

Or. sk

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer oraz Raül Romeva i Rueda

Poprawka 18
Ustęp 4

4. podkreśla, że ryzyko ubóstwa jest znacznie wyższe w przypadku rodziców samotnie 
wychowujących dzieci, gdzie rodzic (zazwyczaj kobieta) pozostaje bez pracy oraz 
osób starszych mieszkających samotnie (ponownie zwłaszcza w przypadku kobiet) a 
także rodzin z wieloma osobami na utrzymaniu; podkreśla, że dzieci dorastające w 
biedzie mają zwiększone ryzyko gorszego stanu zdrowia, mają gorsze wyniki w nauce 
i są bardziej zagrożone ryzykiem bezrobocia w przyszłości;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 19
Ustęp 4

4. podkreśla konieczność przyjęcia środków promujących rolę rodziny jako czynnika 
spójności społecznej i solidarności międzypokoleniowej;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 20
Ustęp 4 a (nowy)

4a. zaleca, aby państwa członkowskie prowadziły nieustanną politykę zatrudnienia 
dążącą do wspierania elastyczności, utrzymania jakości zatrudnienia i do 
zagwarantowania poszanowania kryteriów równego traktowania kobiet i mężczyzn 
podczas rekrutacji, w dostępie do szkoleń i rozwoju karier;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 21
Ustęp 4 b (nowy)

4b. wzywa państwa członkowskie do podjęcia specjalnych środków, w ramach ich 
polityk społecznych i gospodarczych na rzecz integracji społecznej osób 
nieuprzywilejowanych w tym samotnych rodziców, rodzin wielodzietnych, osób 
niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych i imigrantów; środki te powinny 
zwłaszcza obejmować walkę ze wszelkimi formami dyskryminacji, poprawienie 
dostępu do zatrudnienia, szkoleń i rozwoju karier , godzenie życia zawodowego z 
rodzinnym a także prawo do równego dostępu do usług medycznych i godziwych 
warunków mieszkania;

Or. fr

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer oraz Raül Romeva i Rueda

Poprawka 22
Ustęp 4 c (nowy)

4c. wzywa Komisję do zagwarantowania kontroli zalecenia z 1992 roku w sprawie 
minimalnego dochodu gwarantowanego przez systemy ochrony socjalnej państw 
członkowskich w kontekście ogólnej polityki promowania integracji gospodarczej i 
społecznej osób korzystających z takiej pomocy;

Or. en

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 23
Ustęp 4 d (nowy)

4d. zaleca, aby państwa członkowskie prowadziły nieustanną politykę zatrudnienia 
dążącą do wspierania elastyczności, utrzymania jakości zatrudnienia i do 
zagwarantowania poszanowania kryteriów równego traktowania kobiet i mężczyzn 
podczas rekrutacji, w dostępie do szkoleń i rozwoju karier;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 24
Ustęp 4 e (nowy)

4e. podkreśla, że zatrudnienie powinno być traktowane jako najbardziej skuteczna 
ochrona przed ubóstwem i że należy w związku z tym utrzymać finansowy aspekt 
pracy poprzez środki promujące zatrudnienie kobiet ustalając założenia liczbowe 
proponowanych miejsc pracy;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 25
Ustęp 5

5. podkreśla, że dla zagwarantowania trwałości finansowania systemów ochrony 
socjalnej a zwłaszcza systemów emerytalnych, wydłużeniu życia ludzkiego powinny 
towarzyszyć z jednej strony strategie sprzyjające aktywne starzenie się pracowników, 
i z drugiej strony poprawa jakości życia dla wszystkich poprzez dostosowanie rytmu i 
jakości pracy, równy dostęp do usług zwłaszcza zdrowotnych i socjalnych a także do 
edukacji i szkoleń zawodowych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 26
Ustęp 5 a (nowy)

5a. zaleca państwom członkowskim, aby w celu zwalczenia wykluczenia społecznego 
osób po 50 roku życia i ułatwienia ich utrzymania na rynku pracy, rozwijanie 
dostępu do szkoleń przez całe życie, tak aby zniwelować ryzyko utraty pracy;

Or. fr

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer oraz Raül Romeva i Rueda

Poprawka 27
Ustęp 6

6. zaleca, aby państwa członkowskie uznały za priorytet reformę systemów 
emerytalnych w oparciu o zasadę solidarności, w celu zagwarantowania emerytur 
dostosowujących się do poziomu życia i zapewnienia podstawowego poziomu 
ochrony przed ubóstwem osób starszych a także w celu ochrony zasady parytetowego 
finansowania pracodawcy-pracownicy w przypadku systemów emerytalnych;
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Or. en

Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 28
Ustęp 6

6. zaleca, aby systemy emerytalne nie stanowiły jedynie różnorakich form ubezpieczenia 
społecznego i dodatkowego (niezależnie od tego, czy ustanowione prawem czy 
prywatne), ale zapewniały sprawiedliwość społeczną w zakresie składkowych 
świadczeń emerytalnych;

Or. sk

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 29
Ustęp 6a (nowy)

6a. podkreśla wagę zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym, partnerów społecznych, organizacji 
pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji społecznej i 
zachęca państwa członkowskie do pełnego wykorzystania możliwości, jakie daje 
procedura metody otwartej koordynacji w tym zakresie;

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 30
Ustęp 6 b (nowy)

6b. podkreśla konieczność przyjęcia wszelkich środków na rzecz ochrony socjalnej 
dążących do zmniejszenia ubóstwa i różnic; nalega w związku z tym, że równość 
między kobietami i mężczyznami i walka ze wszelkimi formami dyskryminacji nie są 
możliwe w Europie bez uznania systemu ochrony zdrowia dającego dostęp do 
nieodpłatnych usług medycznych i ochrony zdrowia dla każdego obywatela żyjącego 
poniżej progu ubóstwa;

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 31
Ustęp 6 c (nowy)

6c. podkreśla ponadto, że młodzi są szczególnie narażeni na wykluczenie społeczne w 
związku z trudnościami, z jakimi się borykają w momencie przejścia ze szkoły na 
rynek pracy; zaleca w związku z tym, aby państwa członkowskie wprowadziły 
specjalne środki adresowane do młodzieży a szczególnie do osób mających problemy 
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w momencie wejścia na rynek pracy, nie uczących się i nie posiadających 
wykształcenia;

Or. fr

Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 32
Ustęp 7

7. zauważa, że aktywna polityka społeczna oraz zachowanie spójności społecznej
stanowią filary i podstawowe zasady Unii Europejskiej (skreślenie)

Or. sk

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 33
Ustęp 7

7. podkreśla, że wprowadzenie w życie aktywnej polityki społecznej i utrzymanie 
państwa opiekuńczego stanowią część podstawowych celów, jakie Unia Europejska 
musi realizować w kontekście globalizacji i światowej konkurencji gospodarczej;

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 34
Ustęp 7

7. zauważa, że aktywna polityka społeczna oraz zachowanie spójności gospodarczej
stanowią filary i podstawowe zasady Unii Europejskiej, które Unia musi nadal 
wspierać bardzo aktywnie w kontekście globalizacji;

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 35
Ustęp 7a

7a. zachęca, aby państwa członkowskie dołożyły wszelkich starań dla zapewnienia 
wprowadzenia w życie przepisów ochrony socjalnej dających możliwość przyjęcia, 
udzielenia informacji, zaproponowania rozwiązań odnośnie mieszkania wszystkim 
osobom borykającym się z poważnymi trudnościami;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 36
Ustęp 8

8. wzywa państwa członkowskie do skupienia wysiłków na integracji społecznej,
emigrantów pochodzących z kulturowo odmiennych regionów świata, których 
wartości i tradycje różnią się od wartości i tradycji państw członkowskich;

Or. sk

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 37
Ustęp 8

8. sugeruje, aby bardziej dogłębnie traktować kwestie integracji społecznej, w 
szczególności w przypadku emigrantów działając przeciw nietolerancji i na rzecz 
równych praw; podkreśla, że walka ze wszelkimi formami dyskryminacji obejmuje 
pracę pedagogiczną dążącą do zmiany mentalności i że może ona być ułatwiona 
poprzez promowanie działań obywatelskich, zwłaszcza adresowanych do młodzieży;

Or. fr

Poprawkę złożyła Claire Gibault

Poprawka 38
Ustęp 8a (nowy)

8a. wzywa partie polityczne, na poziomie krajowym i europejskim do rewizji struktury i 
procedur, w celu zniesienia bezpośrednich i pośrednich przeszkód na drodze do 
niedyskryminującego uczestnictwa kobiet i przyjęcia odpowiednich strategii dla 
osiągnięcia bardziej sprawiedliwej równowagi reprezentacji kobiet i mężczyzn w 
wybranych parlamentach;

Or. fr


