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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 1
Odniesienie 3

skreślone

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że handel międzynarodowy może przyczyniać się do 
równouprawnienia płci oraz wspierać gospodarcze, społeczne i polityczne umocnienie 
pozycji kobiet (skreślenie) w życiu zawodowym (skreślenie),

Or. fr
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że handel międzynarodowy może przyczyniać się do 
równouprawnienia płci oraz do wspierać gospodarcze, społeczne i polityczne 
umocnienie pozycji kobiet, zarówno w życiu zawodowym jak i w sferze życia 
rodzinnego; mając jednak na uwadze, że liberalizacja handlu przyczyniła się do 
odformalizowania stosunków pracy, pogorszenia się warunków pracy i feminizacji 
bezrobocia w całych sektorach gospodarki,

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia B

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że zasadniczo kobiety napotykają na więcej trudności w dostępie
do oświaty, własności, kredytów, innych zasobów i środków produkcji, co w sposób 
szczególny naraża je na problemy wynikające z liberalizacji handlu,

Or. pt

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że kobiety i mężczyźni niejednokrotnie nie mają równego dostępu 
do oświaty, własności, kredytów, innych zasobów i środków produkcji, a w 
wykorzystywaniu potencjalnych korzyści płynących z liberalizacji handlu są 
ograniczani przez rynek zdominowany przez bogate koncerny i monopole, brak 
wykształcenia, dostępu do środków finansowych i kredytów oraz przez biedę,
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Or. pl

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia B

(nie dotyczy wersji polskiej)

Or. fr

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia Ba (nowy)

Ba. mając na uwadze, że brak równouprawnienia płci, na skutek którego kobiety nie 
mają takiego samego dostępu do środków produkcji i do rynku, w perspektywie 
długoterminowej szkodzi rozwojowi, biorąc pod uwagę, że kobiety poświęcają 
stosunkowo większą część swoich dochodów na wykształcenie, opiekę zdrowotną i 
utrzymanie, oraz że potencjał gospodarczy całości społeczeństwa nie jest w związku z 
tym wykorzystany w pełni;

Or. nl

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że spośród 1,3 mld ludzi żyjących w ubóstwie 70% stanowią 
kobiety; mając na uwadze, że kobiety na całym świecie pozbawiane są możliwości 
potrzebnych im do poprawy swojej sytuacji ekonomicznej i społecznej, a 
równocześnie są obciążone dodatkowymi obowiązkami opieki nad dziećmi i 
gospodarstwem domowym,

Or. en
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że spośród 1,3 mld ludzi żyjących w ubóstwie 70% stanowią 
kobiety, które często nie mają dostępu do środków produkcji, środków finansowych i 
kredytów, a także wykształcenia, są natomiast ograniczane przez koncerny, które 
zmonopolizowały rynek,

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że spośród 1,3 mld ludzi żyjących w ubóstwie 70% stanowią 
kobiety, które często nie mają dostępu do oświaty, własności, kredytów, innych 
zasobów i środków produkcji na takich samych zasadach jak mężczyźni, a role i 
stereotypy dotyczące płci ograniczają ich zdolność do korzystania z potencjalnych 
korzyści płynących z liberalizacji handlu,

Or. fr

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia C

(nie dotyczy wersji polskiej)

Or. fr

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że umowy handlowe muszą w pełni respektować obowiązujące 
prawo międzynarodowe w zakresie praw człowieka i (skreślenie) obowiązujące 
konwencje międzynarodowe wzywające do trwałego rozwoju,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że na kobietach spoczywa więcej obowiązków rodzinnych i tych 
związanych z zapewnieniem opieki socjalnej, a w rezultacie kobiety napotykają 
więcej trudności niż mężczyźni w podejmowaniu pracy zawodowej, w tym w 
prowadzeniu działalności handlowej,

Or. fr

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że obowiązki związane z wychowaniem dzieci i prowadzeniem 
domu oraz obowiązki związane z utrzymaniem rodziny i zapewnieniem opieki 
socjalnej są niemal we wszystkich społeczeństwach ogólnie uważane za podstawowe 
zadanie kobiet, ale są powszechnie niedoceniane i niewynagradzane,

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia F

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia F

F. mając na uwadze, że liberalizacja rynku nie uwzględnia czynników związanych z 
płcią, przez co przyczynia się do nasilenia fenomenów takich jak feminizacja
niepewnych miejsc pracy, wykorzystywanie kobiet, zakłócenie strategii utrzymania 
ubogich kobiet na całym świecie, w tym kobiet migrujących,
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Or. nl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia G

G. mając na uwadze, że liberalizacja handlu znacznie przyczyniła się do zwiększenia 
udziału kobiet w gospodarce nieformalnej (skreślenie),

Or. fr

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia J

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia J

J. mając na uwadze, że włączenie Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej (TRIPS) w ramy Światowej Organizacji Handlu (WTO) w 
1995 r. ograniczyło dostęp do leków generycznych w taki sposób, że w grudniu 2005 
r. w Hongkongu postanowiono wprowadzić zmiany do Porozumienia TRIPS, 

Or. nl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 21
Ustęp 1

1. podkreśla, że liberalizacja handlu oddziałuje w odmienny sposób na kobiety i na 
mężczyzn, wskazuje na potrzebę (skreślenie) spójności między celami europejskiej 
polityki równości płci i celami polityki handlowej, rozwojowej i pomocowej, aby 
wspierać równość między kobietami i mężczyznami w tych dziedzinach polityki;
podkreśla, że udział w gospodarce ma kluczowe znaczenie w kwestii wzmocnienia 
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pozycji kobiet i przezwyciężenia dyskryminacji strukturalnej, prowadząc do poprawy 
warunków życia kobiet i ich rodzin oraz przyczyniając się do zwiększenia udziału 
kobiet w polityce, przy czym celem jest sprawiedliwy podział dóbr, 
równouprawnienie oraz ekonomiczna niezależność (skreślenie);

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 22
Ustęp 1

1. podkreśla, że liberalizacja handlu oddziałuje w odmienny sposób na kobiety i na 
mężczyzn, wskazuje na potrzebę prawdziwej spójności między celami europejskiej 
polityki równości płci i celami polityki handlowej, rozwojowej i pomocowej, aby 
wspierać równość między kobietami i mężczyznami w tych dziedzinach polityki;
podkreśla, że udział w gospodarce ma kluczowe znaczenie w kwestii wzmocnienia 
pozycji kobiet i przezwyciężenia dyskryminacji strukturalnej, prowadząc do poprawy 
warunków życia kobiet i ich rodzin oraz przyczyniając się do zwiększenia udziału 
kobiet w polityce oraz wzmocnienia spójności społecznej, przy czym celem jest 
ekonomiczna niezależność kobiet;

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 23
Ustęp 1a (nowy)

1a. odnotowuje, że mimo iż wiele kobiet skorzystało z liberalizacji handlu i 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych wskutek pojawiających się możliwości 
zatrudnienia, liberalizacja przyczyniła się do odformalizowania stosunków pracy, 
pogorszenia się warunków pracy i feminizacji zatrudnienia w całych sektorach 
gospodarki;

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 24
Ustęp 2

2. usilnie wzywa Komisję do podjęcia wysiłków w ramach międzynarodowych 
instytucji gospodarczych w celu opracowania planu działania mającego na celu 
włączenie kwestii płci do międzynarodowych strategii handlowych, z uwzględnieniem 
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przejrzystych mechanizmów nadzoru i oceny; apeluje o pilne przekształcenie 
dotychczasowych strategii politycznych, zasad i programów w instrumenty i narzędzia 
wspierające sprawiedliwość i równość płci;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 25
Ustęp 3

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 26
Ustęp 3a (nowy)

3a. zwraca się do Komisji o przedstawienie komisjom Parlamentu Europejskiego, 
właściwym w zakresie praw kobiet oraz handlu międzynarodowego, miesięcznego 
sprawozdania zatwierdzonego przez administratorów jednostek zapewniających 
pomoc finansową przeznaczoną dla kobiet oraz jednostek z takiej pomocy 
korzystających, aby upewnić się, że pomoc europejska dociera do odbiorców, biorąc 
pod uwagę nieprawidłowe zarządzanie funduszami europejskimi przez jednostki 
przekazujące pomoc i jednostki korzystające z europejskich środków pomocowych, 
które nie docierają do kobiet potrzebujących;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 27
Ustęp 4

4. podkreśla potrzebę przeprowadzenia badań nad sposobem, w jaki kobiety mogą 
wyciągnąć korzyści z liberalizacji handlu oraz potrzebę systematycznego 
gromadzenia danych posegregowanych według kryterium płci tak, aby zapobiec
obojętności aktualnych strategii handlowych i polityki prowadzonej przez światowe 
instytucje gospodarcze wobec problematyki płci; zwraca się do Komisji o 
przedłożenie PE rocznego sprawozdania na temat postępów w tej sprawie;
przypomina, że analiza problematyki płci musi stanowić równoprawną część oceny 
wpływu umów handlowych negocjowanych obecnie przez Komisję na trwały rozwój;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 28
Ustęp 5

5. zwraca się do Komisji, aby przeprowadziła ocenę oddziaływania umów handlowych z 
państwami trzecimi na problematykę płci przed ich zawarciem i nie ułatwiała dostępu 
do rynku w ramach współpracy handlowej z tym krajami, w których w poważnym 
stopniu naruszane są prawa kobiet;

Or. en

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 29
Ustęp 5

5. zwraca się do Komisji o przeprowadzanie oceny oddziaływania umów handlowych z 
państwami trzecimi na problematykę płci przed ich zawarciem i o zaniechanie 
wspierania współpracy handlowej z tym krajami, w których w poważnym stopniu 
naruszane są prawa człowieka, a w szczególności kobiet;

Or. pl

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 30
Ustęp 5

5. zwraca się do Komisji o przeprowadzanie oceny oddziaływania umów handlowych z 
państwami trzecimi na problematykę płci przed ich zawarciem i o zaniechanie 
(skreślenie) współpracy handlowej z tym krajami, w których w poważnym stopniu 
naruszane są prawa kobiet;

Or. pl
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Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 31
Ustęp 6

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 32
Ustęp 6

6. zwraca się do Komisji o oficjalne utworzenie wydziału ds. handlu i problematyki płci 
w ramach DG ds. Handlu, którego zadaniem byłoby między innymi kontrolowanie, 
czy państwa, z którymi UE utrzymuje stosunki handlowe przestrzegają praw 
człowieka, a w szczególności praw kobiet, a także aktywne reagowanie na przypadki 
łamania praw człowieka;

Or. pl

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 33
Ustęp 6a (nowy)

6a. uważa, że ministerstwa zajmujące się sytuacją kobiet w odnośnych krajach oraz 
dyrekcja generalna Komisji odpowiedzialna za prawa kobiet i kwestie 
równouprawnienia powinny być obowiązkowo stronami zaangażowanymi w 
negocjacje poprzedzające zatwierdzenie umów handlowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 34
Ustęp 7

skreślony

Or. fr
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Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 35
Ustęp 8

8. apeluje do Komisji o dopilnowanie, aby europejskie firmy korzystające z programów 
dostępu do unijnego rynku w ramach polityki współpracy UE nie przyczyniały się do 
rozwoju takich zjawisk jak nieludzki wyzysk pracowników, a w szczególności kobiet;

Or. pl

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 36
Ustęp 8

8. apeluje do Komisji o dopilnowanie, aby europejskie firmy korzystające z programów 
dostępu do unijnego rynku w ramach polityki współpracy UE nie przyczyniały się do 
takich praktyk jak nieludzkie zakłady wyzyskujące i wykorzystujące robotników, a
szczególnie kobiety;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 37
Ustęp 9

9. podkreśla, że korzyści płynące z zatrudnienia w gospodarce formalnej i nieformalnej 
zależą od różnych czynników, w tym od wysokości wynagrodzenia, warunków pracy i 
bezpieczeństwa miejsca pracy, zaś kobiety są dyskryminowane w czerpaniu tych 
korzyści; zwraca się zatem do Komisji o wsparcie kobiet w odnośnych krajach w 
ramach polityki współpracy na rzecz rozwoju poprzez popieranie dostępu do 
kredytów, do edukacji i szkolenia zawodowego w celu zmniejszenia wymiaru pracy 
na czarno;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 38
Ustęp 9

9. podkreśla, że korzyści płynące z zatrudnienia w gospodarce formalnej i nieformalnej 
zależą od różnych czynników, w tym od wysokości wynagrodzenia, warunków pracy i 
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bezpieczeństwa miejsca pracy, zaś kobiety są dyskryminowane w czerpaniu tych 
korzyści; apeluje zatem do Komisji o stworzenie specjalnego funduszu w ramach 
przyszłych umów w sprawie handlu i współpracy z państwami trzecimi, który będzie 
wspierał kobiety, ułatwiając im dostęp do kredytów, oświaty, zdobywania kwalifikacji 
oraz będzie chronił osoby zatrudnione w gospodarce nieformalnej; zwraca się do 
Komisji o przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania 
zatwierdzonego przez strony oferujące pomoc i korzystające z pomocy w celu 
wykazania, że w przypadku właściwego przydzielenia funduszy nie doszło do 
sprzeniewierzenia w stosunku do jego początkowych celów;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 39
Ustęp 10

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 40
Ustęp 10a (nowy)

10a. podkreśla, że odnotowana wysoka liczba przypadków utraty pracy w Europie 
potwierdza tendencję do rozszerzania się restrukturyzacji przemysłowej; stwierdza, 
że sektorami najbardziej dotkniętymi są sektor przemysłu przetwórczego, sektor 
transportowy, telekomunikacyjny oraz usług finansowych; zwraca się do Rady, do 
Komisji i do państw członkowskich o należyte uwzględnienie zasad niedyskryminacji 
oraz równości kobiet i mężczyzn w ramach europejskiego funduszu dostosowania do 
globalizacji;

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 41
Ustęp 10b (nowy)

10b. zwraca się do Rady, Komisji i państw członkowskich o zapewnienie włączenia 
problematyki płci oraz równości szans do wyznaczonych celów w ramach wszystkich 
funduszy europejskich; podkreśla konieczność dostarczenia informacji na temat 
postępu osiągniętego w dziedzinie wspierania równości kobiet i mężczyzn oraz w 
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walce ze wszelkimi formami dyskryminacji; wnosi o zrównoważone uczestnictwo 
kobiet i mężczyzn w ramach komitetu monitorującego, jakie przewidziana zostało w 
art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999 ustanawiającym przepisy ogólne w 
sprawie funduszy strukturalnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 42
Ustęp 11

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 43
Ustęp 12a (nowy)

12a. wnosi w szczególności o zagwarantowanie krajom rozwijającym się oraz 
niestabilnym gospodarkom prawa podejmowania decyzji o otwarciu lub 
nieotwieraniu ich sektorów usług na liberalizacje rynkową oraz, w przypadku 
podjęcia decyzji o otwarciu, zagwarantowanie prawa wyboru sektorów rynku, które 
zostaną nim objęte; zwraca się do krajów rozwijających się i do krajów o niestabilnej 
gospodarce o zainwestowanie, w miarę dostępnych możliwości, w solidny sektor 
publiczny, o rozwijanie go i wzmacnianie zgodnie z ich własnymi potrzebami;

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 44
Ustęp 13

skreślony

Or. fr
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 45
Ustęp 13a (nowy)

13a. podkreśla, że włączenie w 1995 r. w ramach Światowej Organizacji Handlu
porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS) miało bardzo negatywny wpływ na życie kobiet, zwłaszcza w krajach 
rozwijających się, utrudniając im dostęp do leków, zarówno podstawowych, jak 
niezbędnych do ratowania życia, poprzez umożliwienie patentowania tradycyjnych 
umiejętności kobiet bez uzyskania wcześniejszej zgody zainteresowanej społeczności 
lokalnej oraz poprzez wprowadzenie surowych mechanizmów wprowadzania w życie 
tych nowych przepisów;

Or. en

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 46
Ustęp 14

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 47
Ustęp 14

14. apeluje do Komisji o sprawdzenie, czy wdrożenia porozumienia osiągniętego podczas 
posiedzenia ministerialnego WTO w Hongkongu w grudniu 2005 r. ma realne 
odzwierciedlenie w polepszeniu dostępu do leków oraz apeluje o położenie w trakcie 
tej kontroli nacisku na zagadnienie płci;

Or. nl

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 48
Ustęp 15

15. podkreśla, że zakłócenia handlu związane z problematyką płci i pozycją kobiet w 
społeczeństwie, a w szczególności obarczanie kobiet zadaniem zapewnienia 
bezpieczeństwa żywności, zabezpieczenia wody i ochrony środowiska naturalnego nie 
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powinny być postrzegane jako bariery techniczne w handlu ani podporządkowane 
międzynarodowym zasadom handlu; (skreślenie)

Or. nl

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 49
Ustęp 15

15. podkreśla, że zakłócenia handlu wynikające z tradycyjnego podziału ról kobiet i 
mężczyzn w niektórych krajach, a w szczególności obarczanie kobiet zadaniem 
zapewnienia bezpieczeństwa żywności, zabezpieczenia wody i ochrony środowiska 
naturalnego nie powinny być postrzegane jako bariery techniczne w handlu ani 
podporządkowane międzynarodowym zasadom handlu; domaga się, aby testy 
konieczności dotyczące barier technicznych w handlu oraz w innych umowach 
zastąpiono testami trwałego rozwoju;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 50
Ustęp 16

16. apeluje o opracowanie krajowych środków politycznych wspierających 
równouprawnienie płci, ochronę i zwiększanie zatrudnienia, opiekę społeczną, o 
poprawę warunków sanitarnych oraz warunków pracy kobiet i mężczyzn oraz 
środków przyczyniających się do trwałego rozwoju; wskazuje na konieczność 
poszanowania krajowej elastyczności i przestrzeni politycznej we wszystkich 
negocjacjach handlowych i w zakresie polityki rozwoju; wskazuje, iż należy 
zagwarantować krajom rozwijającym się i krajom o niestabilnej gospodarce prawo 
wyboru, czy i jakie sektory usług otworzyć lub zwolnić z liberalizacji rynku;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 51
Ustęp 16

16. apeluje o opracowanie krajowych środków politycznych wspierających 
równouprawnienie płci, ochronę i zwiększanie zatrudnienia, opiekę społeczną, o 
poprawę sanitarnych warunków życia kobiet i mężczyzn oraz środków 
przyczyniających się do trwałego rozwoju; wskazuje na konieczność poszanowania 
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suwerenności krajowej i przestrzeni politycznej we wszystkich negocjacjach 
handlowych i w zakresie polityki rozwoju; wskazuje, iż należy zagwarantować krajom 
rozwijającym się i krajom o niestabilnej gospodarce prawo wyboru, czy i jakie sektory 
usług otworzyć lub zwolnić z liberalizacji rynku;

Or. fr

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 52
Ustęp 16a (nowy)

16a. wzywa Komisję do poświęcenia, w ramach dialogu oraz współpracy z państwami 
trzecimi, szczególnej uwagi prawnym utrudnieniom w dostępie kobiet do środków 
produkcji takich, jak kredyt, prawo własności oraz kapitał;

Or. nl

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 53
Ustęp 17

17. podkreśla, że w związku z ważną rolą kobiet w działalności rolniczej prowadzonej na 
małą skalę należy szanować i umacniać prawo krajów rozwijających się do 
opracowywania i wdrażania polityki rolnej, szczególnie w odniesieniu do 
Porozumienia WTO w sprawie rolnictwa; podkreśla ogromny potencjał „mikro-
kredytów” jako bezcennego narzędzia ograniczania ubóstwa; wzywa Komisję do 
przedstawienia miesięcznego sprawozdania zatwierdzonego przez organa oferujące 
pomoc oraz jednostki, które ją otrzymują, w celu upewnienia się, czy pomoc 
finansowa dociera do wyznaczonych odbiorców;

Or. fr

Poprawkę złożyła Ilda Figueiredo

Poprawka 54
Ustęp 17

17. podkreśla, że w związku z ważną rolą kobiet w działalności rolniczej prowadzonej w 
w gospodarstwach rodzinnych, należy szanować i umacniać prawo krajów 
rozwijających się do opracowywania i wdrażania polityki rolnej, która zapewniłaby 
im suwerenność w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego, zwłaszcza w trakcie 
negocjacji prowadzonych w ramach WTO; podkreśla znaczenie „mikro-kredytów” 
jako (skreślenie) narzędzia ograniczania ubóstwa;
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Or. pt

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 55
Ustęp 17a (nowy)

17a. biorąc pod uwagę rolę kobiet w małych i średnich gospodarstwach rolnych, pragnie 
podkreślić zagrożenia sanitarne często związane z działalnością rolniczą w krajach 
rozwijających się oraz zasadniczą rolę kobiet we wspieraniu edukacji i 
odpowiedzialności społecznej w odnośnych regionach, jak i wagę wprowadzenia 
ujednoliconych 5-letnich kontraktów ustalających minimalny poziom cen dla 
różnych produktów;

Or. en

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 56
Ustęp 18

18. wzywa Komisję i Radę do udzielenia pomocy krajom rozwijającym się w budowaniu 
ich zdolności do formułowania, negocjowania i wdrażania polityki handlowej w 
sposób dostosowany do potrzeb każdego kraju i wspierający trwały rozwój 
gospodarczy, zrównoważony pod względem problematyki płci; domaga się, aby 
całość udzielonej pomoc (skreślenie) była zrównoważona pod względem 
problematyki płci;

Or. sv

Poprawkę złożyła Maria Carlshamre

Poprawka 57
Ustęp 18a (nowy)

18a. uważa, że oceny wpływu ze względu na płeć powinny być przeprowadzone na 
wczesnym etapie planowania i budżetowania działań w ramach pomocy dla krajów 
rozwijających się; jest zdania, że pomogłoby to decydentom w bardziej precyzyjnej 
ocenie wpływu danej polityki na kobiety i mężczyzn oraz w porównaniu i ocenie 
sytuacji i tendencji w zależności od oczekiwanych rezultatów proponowanej polityki; 
uważa, że w sprawozdaniu rocznym powinien znaleźć się podrozdział dotyczący 
monitoringu oceny wpływu pod względem płci;

Or. en
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 58
Ustęp 19

19. z zadowoleniem przyjmuje dobrą praktykę stosowaną w niektórych państwach 
członkowskich pod względem reprezentacji kobiet w zarządach przedsiebiorstw; które 
utrzymują międzynarodowe kontakty handlowe;

Or. fr

Poprawkę złożyła Anna Záborská

Poprawka 59
Ustęp 21

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 60
Ustęp 21a (nowy)

21a. podkreśla konieczność uczestnictwa kobiet w życiu gospodarczym w celu rozwijania 
ich pewności siebie i zdolności, jak i w celu poprawy ich statusu w społeczeństwie; 
podkreśla również, że dzięki dostępowi do środków kobiety mogą wytwarzać dochód i 
aktywa, co przyczynia się do utworzenia otoczenia, w którym kobiety ubogie oraz 
kobiety o niskich dochodach mają możliwość tworzenia przedsiębiorstw, polepszenia 
swoich warunków życia, zapewnienia swoim rodzinom dobrobytu na poziomie 
żywnościowym i sanitarnym, kształcenia swoich dzieci, egzekwowania należytego im 
szacunku w rodzinie i społeczności, jak i uczestnictwa w życiu politycznym; 
podkreśla znaczący potencjał „mikro-kredytów” w przyczynianiu się do zwalczania 
ubóstwa, wspieraniu samowystarczalności i promowaniu aktywności gospodarczej w 
niektórych krajach najuboższych i o najbardziej niekorzystnej sytuacji na świecie;

Or. en
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Poprawkę złożyła Ana Maria Gomes

Poprawka 61
Ustęp 21b (nowy)

21b. zwraca się do państw członkowskich o zrobienie wszystkiego, co jest w ich mocy w 
celu zatrudniania kobiet w swoich ministerstwach gospodarki, na wszystkich 
szczeblach, również na szczeblu ministerialnym, w celu zapewnienia uwzględniania 
problematyki płci w kontekście negocjacji handlowych o wymiarze 
ogólnoświatowym; zwraca się również do państw członkowskich o zachęcanie kobiet 
do starania się o posady w organizacjach międzynarodowych takich, jak WTO, Bank 
Światowy, MFW i MOP oraz o udzielenie kobietom wsparcia w działaniach, które w 
tym kierunku podejmują;

Or. en


