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Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 1
Odniesienie 1 (nowe)

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dnia 23 i 24 marca 2006 r., w sprawie 
Europejskiego Paktu na rzecz Równości Płci,

Or. el

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 2
Odniesienie 2 (nowe)

– uwzględniając strategię lizbońską oraz cel osiągnięcia 60% poziomu zatrudnienia 
kobiet do roku 2010 oraz swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie 
przyszłości strategii lizbońskiej z punktu widzenia równouprawnienia płci1

Or. el

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0029.
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Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 3
Odniesienie 3 (nowe)

– uwzględniając plan działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010,

Or. el

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia A (nowy)

A. mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny realizować plan działania na 
rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010,

Or. el

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia B (nowy)

B. mając na uwadze, że europejski model społeczny odzwierciedla wspólne wartości, 
oparte na równości, sprawiedliwości społecznej, wolności i demokracji oraz na 
poszanowaniu praw człowieka,

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia C (nowy)

C. mając na uwadze, że aktualnie 19 milionów ludzi w Unii Europejskiej pozostaje bez 
pracy oraz, że ponad 65 milionów żyje poniżej progu ubóstwa,

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 7
Ustęp 1

1. podkreśla, że zasady równości płci i walka ze wszelkimi formami dyskryminacji 
zgodnie z art. 13 traktatu muszą być systematycznie włączane do wszystkich dziedzin 
polityki UE oraz polityk społeczno-gospodarczych państw członkowskich oraz 
wzywa do podejmowania inicjatyw zmierzających do rozpatrywania tych kwestii z 
perspektywy uwzględniającej wszystkie te aspekty;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 8
Ustęp 1

1. podkreśla, że zasady równości i niedyskryminacji powinny dotyczyć wszystkich 
potrzebujących bez względu na rasę, płeć i wiek, szczególnie niepełnosprawnych, 
oraz powinny być systematycznie włączane do wszystkich dziedzin polityki oraz 
wzywa do podejmowania inicjatyw zmierzających do rozpatrywania tych kwestii z 
perspektywy uwzględniającej wszystkie te aspekty;

Or. pl

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 9
Ustęp 1

1. podkreśla, że zasady równości płci oraz niedyskryminacji ze względu na rasę, płeć, 
wiek, orientację seksualną lub niepełnosprawność muszą być systematycznie 
włączane do wszystkich dziedzin polityki (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 10
Ustęp 1

1. podkreśla, że zasady równości płci oraz niedyskryminacji ze względu na rasę,
wyznanie, płeć, wiek, orientację seksualną lub niepełnosprawność muszą być 
systematycznie włączane do wszystkich dziedzin polityki oraz wzywa do 
podejmowania inicjatyw zmierzających do rozpatrywania tych kwestii z perspektywy 
uwzględniającej wszystkie te aspekty;

Or. en

Poprawkę złożyły Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca, Ilda Figueiredo, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 11
Ustęp 1 a (nowy)

1a. podkreśla, że niestabilne warunki pracy i brak pewności pracy oznaczają, że kobiety 
będą miały małe możliwości awansu i rozwoju kariery zawodowej oraz znacząco 
wpływają na ich ogólny dobrobyt i wybory życiowe; 

Or. en
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Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 12
Ustęp 2

2. Podkreśla potrzebę uwzględniania problematyki płci w przyszłym europejskim 
modelu społecznym i jego częściach składowych; zaznacza, że w związku ze 
zmianami demograficznymi konieczne jest nowy nacisk i nowe podejście do polityki 
społecznej; podkreśla potrzebę bardziej sprawiedliwego społecznie systemu 
emerytalnego w celu wyeliminowania ubóstwa wśród starszych kobiet;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 13
Ustęp 2

2. podkreśla, że aktywne i trwałe uczestnictwo kobiet w rynku pracy może umożliwić 
zmierzenie się z wyzwaniami spowodowanymi zmianami demograficznymi i 
globalizacją oraz przyczynić się do realizacji założeń dotyczących wzrostu, 
konkurencyjności i spójności społecznej wyznaczonych w Lizbonie; przypomina w 
związku z tym, że kobiety powinny znajdować się w centrum przyszłego 
europejskiego modelu socjalnego oraz jego części składowych;  zwraca zatem uwagę 
na konieczność wprowadzenia skutecznych systemów ochrony społecznej 
pozwalających na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, reformę systemów 
emerytalnych w celu dostosowania do zmian społecznych oraz wprowadzenie 
pewnego, elastycznego i wartościowego środowiska pracy;

Or. fr

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 14
Ustęp 2

2. podkreśla, że obywatele powinni znajdować się w centrum przyszłego europejskiego 
modelu socjalnego oraz jego części składowych;  zwraca uwagę na zagwarantowanie 
opieki społecznej, reforma sytemów emerytalnych w celu zapewnienia, że przy 
przejściu na emeryturę nie będą poszkodowane kobiety i mężczyźni pozostający w 
domu i mający rodzinę na utrzymaniu,  przypomina, że poprawa (skreślenie) 
warunków pracy wszystkich kategorii pracowników oraz podniesienie poziomu 
zatrudnienia w UE będą mieć pozytywne skutki dla kobiet;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 15
Ustęp 2

2. podkreśla, że kobiety powinny stanowić szczególny podmiot przyszłego europejskiego 
modelu socjalnego oraz jego części składowych; zauważa, że zagwarantowanie opieki 
społecznej, reforma systemów emerytalnych w celu zapewnienia, że przy przejściu na 
emeryturę nie będą poszkodowane kobiety pozostające na urlopach macierzyńskich i 
wychowawczych, wzmocnienie praw pracowniczych i warunków pracy wszystkich 
kategorii pracowników oraz podniesienie poziomu zatrudnienia w UE poważnie 
wpłyną na kobiety;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 16
Ustęp 3

3. podkreśla potrzebę przedsięwzięcia środków poprawiających dostęp do zatrudnienia, 
udział i postęp kobiet, w tym starszych kobiet w zatrudnieniu oraz integrację 
społeczną kobiet oraz godzenie życia zawodowego i rodzinnego;  przypomina o 
wadze zagwarantowania możliwości godzenia życia zawodowego z rodzinnym, w 
szczególności poprzez udostępnienie struktur opieki nad dzieckiem i osobami 
zależnymi dostępnych i finansowo przystępnych, zgodnie z konkluzjami Rady 
Europejskiej w Barcelonie oraz o konieczności walki ze stereotypami w kwestii 
podziału między kobietami i mężczyznami obowiązków rodzinnych; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do podjęcia konkretnych działań zmierzających do 
zniwelowania różnic między mężczyznami a kobietami w zakresie szkoleń 
zawodowych, płac i zatrudnienia w szczególności udziału kobiet w karierach 
naukowych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 17
Ustęp 2

3. podkreśla, że kobiety powinny znajdować się w centrum przyszłego europejskiego 
modelu socjalnego oraz jego części składowych;  zauważa, że zagwarantowanie 
opieki społecznej, reforma systemów emerytalnych w celu zapewnienia 
sprawiedliwych i niezależnych praw emerytalnych dla wszystkich, wzmocnienie praw 
pracowniczych i warunków pracy wszystkich kategorii pracowników oraz 
podniesienie poziomu zatrudnienia w UE poważnie wpłyną na kobiety i spójność 
gospodarczą i społeczną w UE;

Or. el
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 18
Ustęp 3

3. podkreśla potrzebę przedsięwzięcia środków promujących zatrudnienie i jego jakość, 
integrację społeczną kobiet oraz godzenie życia zawodowego i rodzinnego; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do podjęcia konkretnych działań zmierzających do 
zniwelowania różnic między mężczyznami a kobietami w zakresie wynagrodzeń za tę 
samą pracę;

Or. pl

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 19
Ustęp 3

3. podkreśla potrzebę przedsięwzięcia środków promujących zatrudnienie (skreślenie),
integrację społeczną kobiet oraz godzenie życia zawodowego i rodzinnego; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do promowania konkretnych działań zmierzających 
do zniwelowania różnic między mężczyznami a kobietami w zakresie płac i 
zatrudnienia;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 20
Ustęp 3 a (nowy)

3a. zaleca, aby państwa członkowskie korzystały w większym stopniu z możliwości, jakie 
daje otwarta metoda koordynacji celem wymiany dobrych praktyk w zakresie 
uczestnictwa i postępu kobiet w zatrudnieniu oraz przypomina jak ważne jest 
włączanie zainteresowanych aktorów społecznych w tworzenie polityk krajowych i 
europejskich, systematycznie uwzględniających kwestie płci;

Or. fr

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 21
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa Komisję do zapewnienia kontynuacji zalecenia z roku 1992 w sprawie 
minimalnego dochodu gwarantowanego przez systemy opieki społecznej państw 
członkowskich w ramach ogólnej polityki promowania gospodarczej i społecznej 
integracji osób z korzystających z takiej pomocy;

Or. en
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Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 22
Ustęp 4

skreślony

Or. el

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 23
Ustęp 4

4. nawiązuje do strategii lizbońskiej i realizacji jednego z jej celów, jakim jest 
zwiększenie do 2010 r. udziału kobiet w rynku pracy do 60%; postuluje włączyć 
urlopy macierzyńskie i wychowawcze do stażu pracy; zachęca Państwa 
Członkowskie do wypłacania w tym okresie wynagrodzenia w wysokości średniej 
krajowej, a przynajmniej do odprowadzania składek emerytalnych;

Or. pl

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 24
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wyraża zaniepokojenie faktem, ze kobiety nie mają wystarczającej reprezentacji w 
organach i strukturach związanych z partnerami społecznymi w świetle kluczowej 
roli, jaką odgrywają partnerzy społeczni w promowaniu równych możliwości na 
rynku pracy;

Or. el

Poprawkę złożyły Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca, Ilda Figueiredo, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 25
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia specjalnej uwagi skupionej 
na kwestiach równości płci w przyszłych europejskich i krajowych strategiach na 
rzecz zatrudnienia, uwzględniając sytuację kobiet na rynku pracy i rzeczywistość 
życia kobiet;

Or. en
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Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 26
Ustęp 5

skreślony

Or. el

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 27
Ustęp 5

5. krytykuje fakt, że plan działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010 nie 
zawiera jasnych zobowiązań zmiany bieżących przepisów odnośnie różnicy w 
zarobkach lub wdrożenia nowych przepisów odnośnie walki z przemocą wobec 
kobiet;

Or. en

Poprawkę złożyły Eva-Britt Svensson, Feleknas Uca, Ilda Figueiredo, Kartika Tamara Liotard

Poprawka 28
Ustęp 5

5. nawiązuje również do planu działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010
i Europejskiego Paktu na rzecz Równości płci i wzywa do ich wdrożenia przez 
państwa członkowskie;

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Hedh

Poprawka 29
Ustęp 5 a (nowy)

5a. uważa, że polityka równości ma kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego, 
dobrobytu i konkurencyjności; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
przez Radę Europejską Europejskiego Paktu na rzecz Równości płci zmierzającego 
do wspierania środków na poziomie państw członkowskich i Unii Europejskiej na 
rzecz zmniejszenia przepaści i zwalczania stereotypów dotyczących płci na rynku 
pracy, promowania lepszej równowagi życie-praca dla wszystkich oraz do 
wzmocnienia rządów poprzez włączenie podejścia uwzględniającego kwestie płci i 
lepsze nadzorowanie;

Or. sv



AM\610579PL.doc PE 372.063v01-00 9/11 AM\

PL

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 30
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa państwa członkowskie do pełnego zakończenia procesu transpozycji 
bieżącego ustawodawstwa wspólnotowego w zakresie niedyskryminacji do 
prawodawstw krajowych oraz wzywa Komisję do bliższego nadzorowania wdrażania 
aquis wspólnotowych oraz do przeprowadzenia badania odnośnie ewentualnych 
nowych inicjatyw uzupełniających istniejące ramy prawne w zakresie równości;

Or. el

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 31
Ustęp 5 b (nowy)

5b. z zaniepokojeniem stwierdza, że cele Rady w Barcelonie, aby do roku 2010 zapewnić 
opiekę przedszkolną przynajmniej 90% dzieci w wieku od lat 3 do wieku obowiązku 
szkolnego oraz przynajmniej 33% dzieci w wieku poniżej 3 lat są nieosiągalne;

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 32
Ustęp 6

6. wzywa kraje przystępujące i kandydujące, aby wzorowały się na ustawodawstwie 
wspólnotowym w zakresie równości kobiet i mężczyzn, dostosowały swoje polityki do 
priorytetów określonych w Mapie drogowej i zapewniły poszanowanie praw kobiet 
oraz poprawiły dostęp kobiet do rynku pracy i świadczeń z ubezpieczenia społecznego 
(skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 33
Ustęp 6

6. wzywa kraje przystępujące i kandydujące do aktywnego wdrożenia polityk 
zaproponowanych w Mapie drogowej na rzecz równości kobiet i mężczyzn i 
zapewniły poszanowanie praw kobiet oraz poprawiły dostęp kobiet do rynku pracy i 
świadczeń z ubezpieczenia społecznego wdrażając aquis wspólnotowe;

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

Poprawka 34
Ustęp 6

6. wzywa kraje przystępujące i kandydujące, aby (skreślenie) zapewniły poszanowanie 
praw kobiet oraz poprawiły dostęp kobiet do rynku pracy i świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego;  nawiązuje w tym kontekście do swojej rezolucji z dnia 6 lipca 2005 r. w 
sprawie roli kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym Turcji;

Or. en

Poprawkę złożyła Edit Bauer

Poprawka 35
Ustęp 6

6. wzywa kraje przystępujące i kandydujące, aby wzorowały się na modelu określonym 
w Mapie drogowej i zapewniły poszanowanie praw kobiet oraz poprawiły dostęp 
kobiet do rynku pracy i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;  (skreślenie);

Or. en

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 36
Ustęp 6

6. wzywa kraje przystępujące i kandydujące, aby wzorowały się na modelu określonym 
w Mapie drogowej i zapewniły poszanowanie praw kobiet oraz poprawiły dostęp 
kobiet do rynku pracy i świadczeń z ubezpieczenia społecznego (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 37
Ustęp 6 a (nowy)

6a. krytykuje Komisję za nie właściwe uwzględnienie podejścia uwzględniającego 
kwestie płci w jej komunikacie, a w szczególności w kontekście trwałego rozwoju 
ochrony społecznej i systemów podatkowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poprawka 38
Ustęp 7

7. zwraca uwagę na potrzebę zbadania i zajęcia się w szczególności problemami, jakie 
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napotykają kobiety należące do mniejszości etnicznych oraz imigrantki.

Or. el

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 39
Ustęp 7 a (nowy)

7a. wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do poważnego uwzględnienia kwestii 
niedyskryminacji i równości kobiet i mężczyzn w związku z Europejskim funduszem 
dostosowania do globalizacji (ustanowionym w październiku 2005 r., podczas 
spotkania głów państw i rządów) oraz do zapewnienia, że pomoc z tego funduszu nie 
zastępuje środków ochrony społecznej, lecz je uzupełnia;

Or. en


