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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 1
Odniesienie -1 (nowe)

- uwzględniając rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie sytuacji kobiet romskich 
w Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 2
Odniesienie -1 a (nowe)

- uwzględniając deklarację w sprawie dekady na rzecz integracji Romów (2005-2015), 
podpisaną w Sofii w dniu 2 lutego 2005 r.,

Or. en
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Poprawkę złożyła Viktória Mohácsi

Poprawka 3
Odniesienie -1 b (nowe)

- uwzględniając rezolucję z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie sytuacji Romów w 
Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia -A (nowy)

-A. mając na uwadze, że wybitne uzdolnienia dziewcząt lub młodych kobiet często są 
zupełnie niedostrzegane lub błędnie uznawane za zaburzenia behawioralne lub 
umysłowe,

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że dane statystyczne z państw członkowskich wykazują niższy 
odsetek kobiet uzyskujących tytuły akademickie na studiach podyplomowych, a także 
mając na uwadze dane o niższej liczbie kobiet korzystających z kształcenia 
ustawicznego (skreślenie) z powodu różnego rodzaju ograniczeń związanych z płcią,

Or. fr

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że dane statystyczne z państw członkowskich wykazują niższy 
odsetek kobiet ubiegających się o tytuły akademickie na studiach podyplomowych, a 
także mając na uwadze dane o niższej liczbie kobiet korzystających z kształcenia 
ustawicznego w różnych systemach (skreślenie),

Or. fr
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Poprawkę złożyła Karin Resetarits

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że wykonywanie obowiązków domowych i rodzinnych nadal 
spoczywa głównie na kobietach, w związku z czym dysponują one ograniczoną 
ilością czasu na dalsze kształcenie i na kształcenie ustawiczne,

Or. de

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że rola przyznawana tradycyjnie kobietom przez społeczeństwo, 
wymagająca podporządkowania się, stanowi przeszkodę w dostępie dziewcząt i 
młodych kobiet do wykształcenia, a przede wszystkim do dalszego poszerzania 
kwalifikacji i do kształcenia ustawicznego,

Or. es

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że trudności związane z godzeniem życia rodzinnego oraz studiów 
i pracy zawodowej mogą ograniczać dostęp dziewcząt i młodych kobiet do 
wykształcenia, a przede wszystkim do dalszego poszerzania kwalifikacji i do 
kształcenia ustawicznego,

Or. fr

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że macierzyństwo, rodzina i inne szczególne role kobiety to
czynniki sprawiające, że dziewczęta i młode kobiety mają priorytety inne niż dalsze 
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poszerzanie kwalifikacji i kształcenie ustawiczne,

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że dostęp do edukacji, a w szczególności do wyższego 
wykształcenia, jest szczególnie utrudniony dla młodych ludzi pochodzących z rodzin 
o niskich dochodach,

Or. fr

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia C

C. mając na uwadze, że rodziny słabe socjalnie i o trudnej sytuacji ekonomicznej, 
również w państwach członkowskich, z braku wystarczających środków (skreślenie)
nadal zgodnie z tradycją na pierwszym miejscu stawiają wykształcenie chłopców,

Or. fr

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia C a (nowy)

C a. mając na uwadze, że znaczny postęp dokonany w zakresie równości płci w edukacji 
dotyczy głównie pozytywnych zmian ilościowych, czyli wzrostu liczby kobiet 
uzyskujących dostęp do wszystkich szczebli edukacji, nie obejmując i nie eliminując 
jednak różnic jakościowych i form dyskryminacji związanych z utrzymującym się, 
powtarzającym się i niezmiennym faktem wybierania studiów i specjalności w 
oparciu o społeczne postrzeganie i tradycyjne role płci,

Or. el
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Poprawkę złożyła Karin Resetarits

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że wobec braku uświadamiania i doradztwa na wybór kierunku 
studiów wpływają przesądy związane z płcią, nieprawidłowo wskazujące na dany typ 
wykształcenia i kwalifikacji na podstawie nieudowodnionych przesłanek dotyczących 
płci,

Or. de

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia D

D. mając na uwadze, że przesądy związane z płcią mogą skłaniać do wyboru 
określonego typu wykształcenia, kwalifikacji i kariery zawodowej,

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 16
Punkt uzasadnienia E

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 17
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że nadal utrzymują się w społeczeństwie pewne uprzedzenia wobec 
wykształconych kobiet i że wykształcone kobiety często nie znajdują możliwości 
samorealizacji w życiu zawodowym i publicznym,

Or. fr
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Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 18
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze, że nadal utrzymują się w społeczeństwie wyzwania dla
wykształconych kobiet i że wykształcone kobiety mają nadal mniejsze możliwości 
pełnej samorealizacji w życiu zawodowym i publicznym,

Or. en

Poprawkę złożyła Karin Resetarits

Poprawka 19
Punkt uzasadnienia F

skreślony

Or. de

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia F

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia F

F. mając na uwadze, że sytuacja wykształconych kobiet i kobiet, które odniosły sukces 
zawodowy, bywa czasem trudna również w życiu rodzinnym, gdzie ich dążenia do 
uzyskania wyższego wykształcenia, wyższej pozycji społecznej i samodzielności 
ekonomicznej mogą potencjalnie prowadzić do konfliktów między partnerami,

Or. en
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Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia F

F. mając na uwadze, że sytuacja wykształconych kobiet i kobiet, które odniosły sukces 
zawodowy, bywa często trudna również w życiu rodzinnym, gdzie ich dążenia do 
uzyskania wyższego wykształcenia, wyższej pozycji społecznej i samodzielności 
ekonomicznej mogą prowadzić do konfliktów między partnerami,

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia G

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Karin Resetarits

Poprawka 24
Punkt uzasadnienia G

G. mając na uwadze, że w niektórych kręgach kulturowych wciąż panują tradycyjne i 
religijne przesądy (skreślenie) ograniczające dostęp dziewcząt i młodych kobiet do 
wykształcenia,

Or. de

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 25
Punkt uzasadnienia H

skreślony

Or. fr
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Poprawkę złożyła Karin Resetarits

Poprawka 26
Punkt uzasadnienia H

H. mając na uwadze, że media niejednokrotnie utrwalają stereotypy dotyczące płci, co 
umacnia tradycyjne wizerunki kobiet,

Or. de

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 27
Punkt uzasadnienia H

H. mając na uwadze, że w edukacji ważną rolę odgrywają media, które podkreślają 
różnice między płciami jako rzecz naturalną, czego skutkiem jest utrzymywanie się 
stereotypów dotyczących roli i możliwości obu płci,

Or. es

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 28
Punkt uzasadnienia H

H. mając na uwadze, że również media w codziennej praktyce (skreślenie) podkreślają 
różnice między płciami, czego skutkiem jest upowszechnianie i utrzymywanie się 
stereotypów dotyczących roli i możliwości obu płci,

Or. en

Poprawkę złożyła Karin Resetarits

Poprawka 29
Punkt uzasadnienia I

skreślony

Or. de
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Poprawkę złożyła Viktória Mohácsi

Poprawka 30
Punkt uzasadnienia I

I. mając na uwadze, że dostęp do wykształcenia jest szczególnie ograniczony w 
przypadku dziewcząt i młodych kobiet pochodzących z mniejszości narodowych, 
zwłaszcza mniejszości romskiej, lub dziewcząt i młodych kobiet z grup imigranckich, 
przy czym tych pierwszych dotyczą często rozpowszechnione zjawiska dyskryminacji 
i segregacji,

Or. en

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 31
Punkt uzasadnienia I

I. mając na uwadze, że dostęp do wykształcenia jest często utrudniony w przypadku 
dziewcząt i młodych kobiet pochodzących z mniejszości narodowych, zwłaszcza 
mniejszości romskiej, lub dziewcząt i młodych kobiet z grup imigranckich,

Or. fr

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 32
Punkt uzasadnienia I a (nowy)

I a. mając na uwadze, że w deklaracji w sprawie szczególnych cech sportu przyjętej przez 
Radę Europejską w Nicei w grudniu 2000 r. podkreślono, że Wspólnota powinna 
uwzględniać nieodłączne funkcje społeczne, edukacyjne i kulturowe sportu,

Or. es

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 33
Punkt uzasadnienia J a (nowy)

J a. mając na uwadze, że dzieci romskie nie mają równego dostępu do edukacji i są 
często umieszczane w oddzielnych szkołach dysponujących niewielkimi środkami, 
zatrudniających nisko motywowany i niewykwalifikowany personel oraz 
posiadających ubogą infrastrukturę; mając również na uwadze, że w niektórych 
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państwach w wyniku nieodpowiednich metod nauczania i sprawdzania wiedzy w 
przypadku dzieci romskich istnieje dwudziestosiedmiokrotnie większe 
prawdopodobieństwo zastosowania specjalnych programów nauczania,

Or. en

Poprawkę złożyła Karin Resetarits

Poprawka 34
Punkt uzasadnienia J b (nowy)

J b. mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich budżet szkolnictwa nie 
dysponuje wystarczającymi środkami, a zarazem większość nauczycieli to kobiety,

Or. de

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 35
Punkt uzasadnienia K a (nowy)

K a. mając na uwadze, że dzieci ze społeczności wędrownych mają ograniczony dostęp do 
edukacji ze względu na niewystarczające czasowe programy nauczania lub 
niechętne przyjmowanie dzieci ze społeczności wędrownych do stałych szkół ze 
względu na ich nieosiadły tryb życia,

Or. en

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 36
Punkt uzasadnienia L a (nowy)

L a. mając na uwadze, że w niektórych krajach ponad 60% dzieci romskich uczy się w 
szkołach specjalnych lub w ramach specjalnych programów nauczania,

Or. en
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Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 37
Punkt uzasadnienia M a (nowy)

M a. mając na uwadze, że wykształcenie jest istotną wartością europejską, prawem 
podstawowym i kluczowym narzędziem integracji społecznej,

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 38
Ustęp 1 (nowy)

-1. podkreśla, że edukacja i kształcenie dziewcząt i kobiet jest prawem człowieka i 
podstawowym elementem warunkującym pełne korzystanie z wszelkich innych praw 
społecznych, ekonomicznych, kulturalnych i politycznych;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 39
Ustęp 1 a (nowy)

1 a. podkreśla, że środowiska naukowo-badawcze liczą więcej dyplomowanych kobiet niż 
mężczyzn (59%), jednak ich liczba zmniejsza się na kolejnych szczeblach kariery: 
kobiety stanowią 43% doktorów i jedynie 15% profesorów uniwersyteckich;

Or. en

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 40
Ustęp 5

skreślony

Or. fr
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Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 41
Ustęp 5

5. przyjmuje z zadowoleniem planowane utworzenie Instytutu ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn, do działań którego należeć będzie również monitorowanie sytuacji w 
poszczególnych państwach członkowskich oraz na całym świecie pod kątem dostępu 
obu płci do wykształcenia, a także gromadzenie i analizowanie danych dotyczących 
dyskryminacji zaobserwowanej przy wyborze studiów, specjalizacji, a co za tym idzie 
zawodu, dokonywanym na podstawie stereotypów związanych z płcią i rolami 
społecznymi;

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 42
Ustęp 5 a (nowy)

5 a. wzywa państwa członkowskie do poszukiwania skutecznych form interwencji w celu 
zachęcania kobiet do rozszerzania wyboru kierunku studiów i specjalizacji 
zawodowych; podkreśla, że aby uzyskać wysoki poziom równości płci w sferze 
edukacji, a co za tym idzie w życiu zawodowym, należy zwalczać stereotypy wiążące 
kobiety z określonymi studiami i specjalizacjami zawodowymi, głównie na niskich 
stanowiskach, nieodpowiadających ich wysokim kwalifikacjom;

Or. el

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 43
Ustęp 6

6. zaleca przeprowadzenie (skreślenie) oceny polityki w dziedzinie równego dostępu do 
wykształcenia w oparciu o dane statystyczne w rozbiciu na płcie, w celu lepszego 
unaocznienia i rozwiązania problemu utrzymujących się nierówności dotyczących 
dostępności i zdobywania określonych wyższych kwalifikacji, w tym w zakresie 
studiów podyplomowych i badań naukowych, a także w przypadku kształcenia 
ustawicznego;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 44
Ustęp 7

7. apeluje do państw członkowskich, aby oferowały możliwość dostępu do wykształcenia 
kobietom opiekującym się dziećmi i kobietom, które z powodu macierzyństwa 
przerwały zdobywanie dalszych kwalifikacji;

Or. fr

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 45
Ustęp 7

7. apeluje do państw członkowskich, aby ułatwiały dostęp do wykształcenia kobietom i 
mężczyznom opiekującym się dziećmi oraz rodzicom, którzy z powodu rodzicielstwa 
przerwali zdobywanie dalszych kwalifikacji;

Or. en

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 46
Ustęp 8

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 47
Ustęp 8

8. zaleca prowadzenie negocjacji z pracodawcami, partnerami społecznymi i innymi 
zainteresowanymi stronami w celu zachęcania ich do tworzenia warunków 
sprzyjających poprawie dostępu do edukacji i kształcenia ustawicznego (skreślenie)
kobiet, które przerwały kształcenie, oraz kobiet o niskich kwalifikacjach;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 48
Ustęp 9

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 49
Ustęp 9

9. zaleca państwom członkowskim rozważenie wprowadzenia różnych środków, na 
przykład udogodnień podatkowych dla przedsiębiorców w celu promowania 
zatrudnienia kobiet, co umożliwiłoby kobietom dalsze podnoszenie kwalifikacji i 
poszerzanie wiedzy specjalistycznej;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 50
Ustęp 9

9. zaleca państwom członkowskim rozważenie wprowadzenia środków na rzecz 
przedsiębiorców, którzy ułatwiają kobietom dalsze podnoszenie kwalifikacji i tworzą 
dla nich ponadstandardowe warunki pracy, umożliwiające im karierę specjalistyczną i 
zawodową oraz spełnienie w życiu rodzinnym;

Or. fr

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 51
Ustęp 9 a (nowy)

9 a. odwołuje się do faktu, że rozbieżność płac kobiet i mężczyzn nadal jest 
niedopuszczalnie duża i nie wykazuje wyraźnej tendencji spadkowej; podkreśla, że 
kobiety zarabiają przeciętnie 15% mniej niż mężczyźni, co jest wynikiem zarówno 
nieprzestrzegania przepisów dotyczących równej płacy, jak i licznych strukturalnych 
nierówności, takich jak segregacja na rynku pracy, różnice w organizacji pracy, 
dostęp do edukacji i szkoleń, nieobiektywna ocena i systemy płac oraz stereotypy;
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Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 52
Ustęp 10

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby wykorzystały wszelkie dostępne środki 
w celu wyeliminowania głęboko zakorzenionych stereotypów dyskryminujących 
(skreślenie) kobiety w miejscu pracy, aby umieszczały problematykę płci w centrum 
uwagi oraz aby systematycznie śledziły i analizowały dane;

Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 53
Ustęp 10

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby wykorzystały wszelkie dostępne środki 
w celu wyeliminowania głęboko zakorzenionych stereotypów dyskryminujących 
wykształcone i wykwalifikowane kobiety w miejscu pracy, obserwowanych zwłaszcza 
w dziedzinie nauki i technologii, gdzie kobiety są bardzo nielicznie reprezentowane,
aby umieszczały problematykę płci w centrum uwagi oraz aby systematycznie śledziły 
i analizowały dane;

Or. es

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 54
Ustęp 10 a (nowy)

10 a. zwraca się do państw członkowskich o ułatwianie dostępu kobiet do 
odpowiedzialnych i decyzyjnych stanowisk w przedsiębiorstwach publicznych i 
prywatnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska akademickiego;

Or. es
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Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 55
Ustęp 11

skreślony

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 56
Ustęp 11

11. zachęca Komisję do promowania w stosunkach z krajami trzecimi zasad równości i 
równego dostępu dziewcząt do edukacji, w szczególności w ramach polityki 
sąsiedztwa i pomocy na rzecz rozwoju;

Or. fr

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 57
Ustęp 11

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby (skreślenie) wspierały eliminowanie 
głęboko zakorzenionych stereotypów oraz eliminowały dyskryminację 
wykształconych i wykwalifikowanych kobiet w związkach partnerskich; równocześnie 
wzywa Komisję, aby w stosunkach zewnętrznych UE propagowała pozytywne zasady 
równości płci;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 58
Ustęp 11

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby na wszelkie sposoby wspierały 
eliminowanie głęboko zakorzenionych stereotypów dyskryminujących (skreślenie)
kobiety w związkach partnerskich; równocześnie wzywa Komisję, aby w stosunkach 
zewnętrznych UE propagowała zasady równości płci;

Or. en
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Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 59
Ustęp 11 a (nowy)

11 a. zwraca się do państw członkowskich o opracowanie planów krajowych 
pozwalających kobietom i mężczyznom na godzenie życia rodzinnego z życiem 
zawodowym oraz o wprowadzenie wymiany dobrych praktyk;

Or. es

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 60
Ustęp 11 b (nowy)

11 b. nalega, aby państwa członkowskie wzmocniły pozycję wykładowczyń na wyższych 
szczeblach systemu kształcenia i w ośrodkach podejmujących decyzje dotyczące 
edukacji, gdzie mężczyźni wciąż stanowią większość;

Or. el

Poprawkę złożyła Katerina Batzeli

Poprawka 61
Ustęp 12 a (nowy)

12 a. podkreśla potrzebę reformy programów nauczania na wszystkich poziomach 
edukacji oraz treści podręczników szkolnych, a także planowania i wdrażania 
programów szkoleniowych i uświadamiających dla obecnych i przyszłych 
nauczycieli w celu uwzględniania tematów propagujących ideologię równości płci i 
zwalczających dyskryminację i stereotypy we wszystkich aspektach systemu 
kształcenia;

Or. el

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 62
Ustęp 13

skreślony
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Or. fr

Poprawkę złożyła Karin Resetarits

Poprawka 63
Ustęp 13

13. zaleca Komisji i państwom członkowskim prowadzenie takiej polityki wobec kręgów 
kulturowych niezapewniających równego dostępu z przyczyn tradycyjnych i 
religijnych, która umożliwia dostęp do wykształcenia i równe warunki jego 
zdobywania dla chłopców i dziewcząt, w tym objęcie systemem edukacji młodych 
kobiet i dziewcząt ze środowisk imigranckich;

Or. de

Poprawkę złożyła Viktória Mohácsi

Poprawka 64
Ustęp 13

13. zaleca Komisji i państwom członkowskim prowadzenie takiej polityki wobec 
mniejszości narodowych i etnicznych, która umożliwia dostęp do wykształcenia 
wysokiej jakości i równe warunki jego zdobywania dla chłopców i dziewcząt, ze 
szczególnym uwzględnieniem zwalczania segregacji i dyskryminacji, w tym objęcie 
systemem edukacji młodych kobiet i dziewcząt ze środowisk imigranckich;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 65
Ustęp 13

13. zaleca Komisji i państwom członkowskim prowadzenie takiej polityki wobec 
mniejszości narodowych, która umożliwia dostęp do wykształcenia i równe warunki 
jego zdobywania dla chłopców i dziewcząt, w tym objęcie systemem edukacji 
imigrantek, młodych kobiet i dziewcząt ze środowisk imigranckich;

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

Poprawka 66
Ustęp 13 a (nowy)

13 a. wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych 
działań w celu ochrony praw kobiet i dziewcząt imigrantek oraz w celu zwalczania 
dyskryminacji, z jaką spotykają się one w społecznościach, z których pochodzą, 
poprzez odrzucenie wszelkich form relatywizmu kulturalnego i religijnego, który 
mógłby naruszać podstawowe prawa kobiet;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 67
Ustęp 13 b (nowy)

13 b. podkreśla w szczególności znaczenie bezwarunkowego, a nawet priorytetowego 
dostępu imigrantek do edukacji i szkoleń językowych, które stanowią niezbędny 
warunek wstępny rzeczywistej integracji społecznej i zawodowej; zwraca się do 
państw członkowskich o wprowadzenie obowiązkowych szkoleń językowych dla 
kobiet i dziewcząt imigrantek jako sposobu na ułatwienie ich integracji, a także na 
ochronę przed dyskryminacją w rodzinie i społeczeństwie;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 68
Ustęp 14

14. zaleca państwom członkowskim wspieranie działań oświatowych dotyczących 
równego dostępu do wykształcenia na wszystkich poziomach, w szczególności w 
najbardziej potrzebujących pomocy grupach społecznych, w celu wyeliminowania 
wszelkiego rodzaju przesądów ograniczających dostęp dziewcząt i młodych kobiet do 
wykształcenia (skreślenie);

Or. fr
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Poprawkę złożyła Karin Resetarits

Poprawka 69
Ustęp 14

14. zaleca państwom członkowskim wspieranie działań oświatowych dotyczących kwestii 
płci i dostępu do wykształcenia w celu osłabiania (skreślenie) przesądów (skreślenie)
wpływających na dostęp dziewcząt i młodych kobiet do wykształcenia, mniej lub 
bardziej zakorzenionych w kulturze poszczególnych krajów;

Or. de

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 70
Ustęp 14 a (nowy)

14 a. podkreśla, że rodzicielskie zakazy udziału dziewcząt imigrantek w zajęciach 
sportowych, wyjściach na pływalnię i zajęciach szkolnych nie mogą być tolerowane 
ani usprawiedliwiane względami kulturalnymi lub religijnymi; wzywa szkoły i 
władze do zapewnienia, że dziewczęta imigrantki korzystają z edukacji szkolnej, oraz 
do egzekwowania obowiązku szkolnego zgodnie z przepisami krajowymi;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 71
Ustęp 15

15. zaleca państwom członkowskim dostosowanie programów nauczania do potrzeb 
pracujących młodych ludzi oraz osób – zwłaszcza dziewcząt i kobiet – opiekujących 
się małymi dziećmi lub przebywających na urlopie macierzyńskim (skreślenie); jest 
przekonany, że obecne możliwości techniczne bez wątpienia pozwalają na znalezienie 
odpowiednich rozwiązań;

Or. fr

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 72
Ustęp 15 a (nowy)

15 a. wzywa do większych wysiłków w celu rozpoznawania uzdolnionych intelektualnie 



AM\634817PL.doc 21/25 PE 380.601v01-00

PL

dziewcząt lub młodych kobiet i zapewnienia im lepszego wsparcia;

Or. en

Poprawkę złożyła Karin Resetarits

Poprawka 73
Ustęp 16

16. przyjmuje z zadowoleniem zastosowanie i wykorzystanie programów kształcenia 
finansowanych ze środków UE, a także z innych źródeł, w tym z sektora 
nienastawionego na zysk, które wspomagają wykształcenie dziewcząt i młodych 
kobiet z rodzin o niekorzystnej sytuacji społecznej; przyjmuje z zadowoleniem 
zwłaszcza wykorzystanie powstających programów i funduszy pomocowych, ale 
również poszukiwanie nowych form finansowania; podkreśla przy tym konieczność 
zwiększenia we wszystkich państwach członkowskich inwestycji w wykształcenie 
młodego pokolenia w perspektywie przyszłościowej;

Or. de

Poprawkę złożyła Karin Resetarits

Poprawka 74
Ustęp 16 a (nowy)

16 a. proponuje, aby państwa członkowskie wykorzystywały w swoich budżetach 
instrument tworzenia budżetu z uwzględnieniem płci, kompensując w ten sposób 
niesprawiedliwości związane z płcią, co przyniesie korzyść przede wszystkim w 
dziedzinie edukacji;

Or. de

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 75
Ustęp 16 b (nowy)

16 b. zaleca państwom członkowskim opracowanie i monitorowanie krajowej polityki 
edukacyjnej umożliwiającej wszystkim dziewczętom w takim samym stopniu jak 
chłopcom rozpoczęcie, odbycie i dokończenie obowiązkowych cyklów edukacyjnych, 
poprzez zapewnienie ich uczęszczania do szkoły do czasu osiągnięcia minimalnego 
ustawowego wieku wejścia na rynek pracy;

Or. es
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Poprawkę złożyła Viktória Mohácsi

Poprawka 76
Ustęp 17

17. zwraca uwagę na konieczność dokładniejszej analizy danych statystycznych 
dotyczących kwestii płci, a także innych aspektów wielokrotnej dyskryminacji, 
takich jak pochodzenie etniczne, zwłaszcza że dane statystyczne dotyczące zwłaszcza 
dzieci i młodzieży nie zawsze wprowadzają rozróżnienie płci; uważa, że powinno to 
należeć m.in. do zadań mającego powstać Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn;

Or. en

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 77
Ustęp 17 a (nowy)

17 a. wskazuje na konieczność przeciwstawienia się dyskryminacji kobiet w sporcie i 
zwraca się do Komisji o przyjęcie środków mających na celu uniknięcie takich 
sytuacji, jak sprawa nagród w turnieju Wimbledon, wyraźnie dyskryminujących 
kobiety;

Or. es

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 78
Ustęp 18

18. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia środków zmierzających do propagowania
w mediach godnego wizerunku kobiet i mężczyzn, wolnego od przesądów i 
zniekształceń, zgodnie z zasadami Unii dotyczącymi niedyskryminacji ze względu na 
płeć;

Or. es
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Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 79
Ustęp 18

18. wzywa państwa członkowskie do wspierania pozytywnego prezentowania kategorii 
płciowych w mediach poprzez kształtowanie godnego wizerunku kobiet i mężczyzn, 
wolnego od przesądów i zniekształconych wyobrażeń powodujących lekceważenie 
lub niedocenianie jednej lub obu płci;

Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 80
Ustęp 18

18. wzywa państwa członkowskie, aby wspierały propagowanie równości kobiet 
i mężczyzn w mediach w celu większego wyczulenia opinii publicznej i położenia 
kresu krytyce lub lekceważeniu jednej z płci;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 81
Ustęp 19

19. zwraca uwagę na konieczność wspierania w systemach edukacyjnych 
i szkoleniowych dostępu kobiet i mężczyzn do nowych technologii oraz dostosowania
zastosowań tych technologii do ich potrzeb, na przykład poprzez możliwość 
studiowania na odległość za pomocą technologii komputerowych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Teresa Riera Madurell

Poprawka 82
Ustęp 19 a (nowy)

19a. zwraca się do państw członkowskich i do Komisji o przyjęcie w ramach strategii 
lizbońskiej środków mających na celu usunięcie „przepaści cyfrowej” związanej z 
płcią, w celu rozszerzania społeczeństwa informacyjnego przy pomocy środków 
sprzyjających równości kobiet i mężczyzn, działań poprawiających warunki dostępu 
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kobiet, poprzez zachęcanie do zdobywania „e-umiejętności”, realizację programów 
obejmujących specjalne działania nastawione na integrację kobiet z grup 
najbardziej potrzebujących pomocy i kompensujące nierównowagę między 
środowiskami miejskimi i wiejskimi;

Or. es

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 83
Ustęp 19 b (nowy)

19 b. zaleca państwom członkowskim tworzenie bardziej elastycznego szkolnictwa dla 
dorosłych oraz programów kształcenia ustawicznego, tak aby kobiety pracujące i 
matki mogły kontynuować naukę w ramach programów odpowiadających ich 
organizacji czasu, co umożliwi kobietom większy dostęp do edukacji oraz udział w 
alternatywnych programach edukacyjnych, tak aby mogły stać się bardziej 
niezależne i zdolne do znacznego udziału w życiu społecznym, a tym samym dalszego 
propagowania równości płci;

Or. en

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 84
Ustęp 19 c (nowy)

19 c. zaleca, aby szkolenie nauczycieli i innych pracowników szkolnictwa było dodatkowo 
nastawione na nauczanie wielokulturowe, tak aby dziewczęta pochodzące z 
mniejszości etnicznych lub religijnych nie były już narażone na podwójną 
dyskryminację;

Or. en

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 85
Ustęp 19 d (nowy)

19 d. zaleca państwom członkowskim wdrożenie wszechstronnych programów przeciw 
segregacji oraz sprawiedliwą dystrybucję zasobów edukacyjnych, tak aby wszystkie 
dzieci, w szczególności dziewczęta romskie, otrzymały równy i sprawiedliwy dostęp 
do edukacji;
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Or. en

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 86
Ustęp 19 e (nowy)

19 e. z zadowoleniem przyjmuje dalsze wykorzystywanie i upowszechnianie 
zintegrowanych programów przedszkolnych i programów klas zerowych w celu 
przygotowania dzieci należących do mniejszości, w szczególności dzieci romskich, do 
nauki w szkołach państwowych, tak by mogły one jednakowo korzystać z nauczania 
i by rozpoczynały naukę szkolną na takim samym poziomie, jak pozostałe dzieci;

Or. en

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 87
Ustęp 19 f (nowy)

19 f. wzywa państwa członkowskie do przeprowadzenia ponownej oceny metod 
sprawdzania wiedzy wykorzystywanych przy kierowaniu dzieci do szkół specjalnych, 
gdyż dzieci romskie, zwłaszcza dziewczęta, są nadreprezentowane w programach 
nauczania specjalnego, co spowodowane jest nieobiektywnymi metodami 
sprawdzania wiedzy oraz niezdolnością systemów edukacyjnych do radzenia sobie z 
wielością kultur i języków;

Or. en


