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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 1
Odniesienie 6 a (nowe)

– uwzględniając Komitet Doradczy ds. Równości Szans dla Kobiet i Mężczyzn oraz 
jego opinię w sprawie różnic płacowych między kobietami i mężczyznami przyjętą w 
dniu 22 marca 2007 r.,

Or. en

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 2
Punkt C preambuły

C. mając na uwadze, że pogodzenie życia zawodowego, rodzinnego i prywatnego przez 
kobiety i mężczyzn jest istotne z punktu widzenia wysiłków na rzecz zatrudnienia, 
powrotu do życia zawodowego i utrzymania miejsca pracy przez kobiety oraz mając 
na uwadze, że odpowiedzialność za dzieci jest wspólną odpowiedzialnością obojga 
rodziców, niezależnie od płci,



PE 390.630v01-00 2/14 AM\671689PL.doc

PL

Or. sv

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 3
Punkt D preambuły

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 4
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że segregacja w oświacie, (skreślenie) utrzymywanie się 
stereotypów dotyczących płci w związku z wyborem kierunków studiów oraz 
dyskryminacja dziewcząt i młodych kobiet w zakresie edukacji są wciąż powszechne 
i mające negatywny wpływ na sytuację kobiet w odniesieniu do ich konkurencyjności 
w niektórych segmentach rynku pracy, zwłaszcza w tych, które mają związek z 
nowoczesną technologią,

Or. sv

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 5
Punkt D preambuły

D. mając na uwadze, że segregacja w oświacie i utrzymywanie się stereotypów 
dotyczących płci w związku z wyborem kierunków studiów to zjawiska wciąż 
powszechne i mające negatywny wpływ na sytuację kobiet w odniesieniu do ich 
konkurencyjności w niektórych segmentach rynku pracy, zwłaszcza w tych, które 
mają związek z nowoczesną technologią, naukami ścisłymi, badaniami oraz 
inżynierią,

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

Poprawka 6
Punkt E a preambuły (nowy)

Ea. mając na uwadze, że w agendzie lizbońskiej problematyka płci została określona 
jako kluczowy wymóg, i że w krajowych planach działań w dziedzinie zatrudnienia i 
integracji społecznej problematyka płci wciąż jest słabo rozwinięta i często 
nieobecna,

Or. en

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 7
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze, że sprawozdanie Komisji podkreśla pozytywny skutek dla stopy 
zatrudnienia kobiet wynikający stąd, iż trzy czwarte z ośmiu milionów nowych miejsc 
pracy powstałych w UE od 2000 r. przypadło kobietom, dostrzegając jednak, że przy 
uwzględnieniu różnych przedziałów wiekowych istnieją znaczne rozbieżności w 
odniesieniu do stopy zatrudnienia; mając na uwadze, że godne ubolewania jest, iż 
większość nowych miejsc pracy dla kobiet to miejsca pracy o niepełnym wymiarze 
godzin, a niektóre z nich to niepewne i tymczasowe zajęcia, słabo opłacane i o 
niskim wzroście wynagrodzenia,

Or. sv

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 8
Punkt F preambuły

F. mając na uwadze, że sprawozdanie Komisji podkreśla pozytywny skutek dla stopy 
zatrudnienia kobiet wynikający stąd, iż sześć z ośmiu milionów nowych miejsc pracy 
powstałych w UE od 2000 r. przypadło kobietom, dostrzegając jednak, że przy 
uwzględnieniu różnych przedziałów wiekowych oraz branży zawodowych istnieją 
znaczne rozbieżności w odniesieniu do stopy zatrudnienia, polegające na wzroście 
stopy zatrudnienia kobiet w sektorach, w których zajmowały już one dominującą 
pozycję,

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

Poprawka 9
Punkt F a preambuły (nowy)

Fa. mając na uwadze, że ze sprawozdania „Zatrudnienie w Europie 2006” wynika, iż 
32,3% kobiet zatrudnionych w UE pracuje w niepełnym wymiarze godzin, podczas 
gdy tylko 7,4% mężczyzn pracuje w ten sposób,

Or. en

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 10
Punkt G preambuły

G. mając na uwadze, że w porównaniu z poprzednim sprawozdaniem trudno dostrzec 
istotne zmiany w zakresie różnic płacowych między kobietami i mężczyznami 
(średnia różnica w UE wynosi 15%), co wyraźnie wskazuje na brak wymiernych 
postępów w urzeczywistnianiu zasady, którą wprowadzono trzydzieści lat temu na 
mocy dyrektywy Rady 75/117/EWG z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstwa państw członkowskich dotyczącego stosowania zasady równości 
wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet1; mając na uwadze, że podział zamożności 
pomiędzy mężczyznami i kobietami w UE jest bardzo nierówny,

Or. sv

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 11
Punkt H preambuły

H. mając na uwadze, że w 2003 r. badania Eurobarometru wykazały, iż do głównych 
czynników zniechęcających ojców do przejmowania odpowiedzialności za sprawy 
domowe i rodzinne należą nie tylko kwestie finansowe, ale również obawa przed 
negatywnymi skutkami w odniesieniu do kariery zawodowej i że z tego względu 
pracodawcy odpowiedzialni są w dużym stopniu za wspieranie ojców i zachęcanie 
ich do aktywnego udziału, co rozumie się samo przez się, w „nieodpłatnych” 
obowiązkach rodzinnych,

Or. sv

  
1 Dz.U. L 45 z 19.02.1975, str. 19.
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Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 12
Punkt I a preambuły (nowy)

Ia. mając na uwadze, że odpowiedni dostęp do usług związanych z opieką nad dziećmi, 
osobami starszymi i innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu jest niezbędny w 
celu umożliwienia pełnego i równego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w rynku pracy,

Or. en

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 13
Punkt K preambuły

K. mając na uwadze, że partnerzy społeczni odgrywają istotną rolę, jeżeli chodzi o 
określenie działań na rzecz równości płci na szczeblu europejskim, krajowym, 
regionalnym i sektorowym oraz na szczeblu przedsiębiorstw, a sukces strategii 
politycznych na rzecz łączenia życia zawodowego z rodzinnym wymaga partnerskich 
stosunków pomiędzy pracodawcami, organizacjami związkowymi, pracownikami i 
władzami publicznymi,

Or. sv

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 14
Ustęp 5

5. wzywa państwa członkowskie do wspierania Komisji w monitorowaniu procesu 
wprowadzania środków krajowych w celu dokonania oceny skuteczności polityki oraz 
przestrzegania zasady równości, zwłaszcza w odniesieniu do uprawnień ustawowych i 
systemów emerytalnych oraz ubezpieczenia społecznego;

Or. fr

Poprawkę złożyła Esther De Lange

Poprawka 15
Ustęp 5 a (nowy)

5 a. zwraca uwagę na znaczenie dostępności stosownych i współmiernych danych 
statystycznych i, w tym kontekście, wyraża ubolewanie, że niektóre kategorie osób, 
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jak np. partnerzy pracujący w gospodarstwach rodzinnych, nie są ujęte w 
europejskich statystykach; wzywa EUROSTAT do ujęcia w swych statystykach tej 
kategorii osób;

Or. nl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 16
Ustęp 6

6. wzywa państwa członkowskie do zaproponowania konkretnych środków zwalczania 
nierówności między kobietami i mężczyznami wynikających z braku ciągłości 
zatrudnienia, w szczególności spowodowanym macierzyństwem lub opieką nad 
osobami niesamodzielnymi oraz do zredukowania ich negatywnych skutków w 
odniesieniu do kariery zawodowej, zarobków i świadczeń emerytalnych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 17
Ustęp 6

6. wzywa państwa członkowskie do zaproponowania konkretnych środków zwalczania 
nierówności między kobietami i mężczyznami wynikających z braku ciągłości 
zatrudnienia oraz do zredukowania ich negatywnych skutków w odniesieniu do 
kariery zawodowej, zarobków i świadczeń emerytalnych; wzywa Komisję do 
znalezienia odpowiednich środków mających na celu zwalczanie segregacji płci na 
rynku pracy i ułatwianie kobietom rozpoczynania kariery w dotychczas nietypowych 
dla nich sektorach;

Or. en

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 18
Ustęp 6

6. wzywa państwa członkowskie do zaproponowania konkretnych środków zwalczania 
nierówności między kobietami i mężczyznami wynikających z braku ciągłości 
zatrudnienia oraz do zredukowania ich negatywnych skutków w odniesieniu do 
kariery zawodowej, zarobków i świadczeń emerytalnych; wzywa państwa 
członkowskie do działania na rzecz równych niezależnie od płci wynagrodzeń i 
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świadczeń emerytalnych;

Or. sv

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 19
Ustęp 6 a (nowy)

6a. wzywa Komisję do opracowania analizy płci i problematyki płci w kwestii wpływu 
reform emerytalnych na życie kobiet w UE, w celu zindywidualizowania uprawnień 
emerytalnych i ubezpieczenia społecznego, a także systemów podatkowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Esther De Lange

Poprawka 20
Ustęp 6 a (nowy)

6 a. zwraca uwagę na dużą liczbę (przeważnie żeńskich) partnerów pracujących w 
gospodarstwach rodzinnych, których status prawny jest nieodpowiedni w wielu 
państwach członkowskich, co może powodować specyficzne problemy finansowe i 
prawne w odniesieniu do dostępu do urlopu macierzyńskiego, urlopu chorobowego, 
nabycia uprawnień emerytalnych i dostępu do ubezpieczenia społecznego, a także w 
przypadku rozwodu;

Or. nl

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 21
Ustęp 8

8. wzywa Komisję do gromadzenia i rozpowszechniania najlepszych praktyk 
dotyczących polityki w zakresie środowiska pracy, które pozwalają skutecznie łączyć 
życie zawodowe z prywatnym; wzywa państwa członkowskie i partnerów 
społecznych do podjęcia niezbędnych kroków umożliwiających zapobieganie 
molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy, względnie zwalczanie tego zjawiska;

Or. sv
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Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 22
Ustęp 8

8. wzywa Komisję do gromadzenia i rozpowszechniania najlepszych praktyk 
dotyczących polityki w zakresie środowiska pracy, które pozwalają skutecznie łączyć 
życie zawodowe z prywatnym, a także środków sprzyjających szerszemu 
uczestnictwu mężczyzn w życiu rodzinnym;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 23
Ustęp 9

9. zauważa, że łączenie życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego stanowi istotną 
kwestię i jeden z kluczowych elementów polityki na rzecz wzrostu zatrudnienia oraz 
ograniczenia skutków starzenia się społeczeństw; przypomina, że wszelka polityka w 
tej dziedzinie powinna opierać się na zasadzie wolnego wyboru indywidualnego oraz 
być dostosowana do poszczególnych cykli życia; 

Or. fr

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 24
Ustęp 9 a (nowy)

9a. wyraża ubolewanie, że Komisja nie skonsultowała się z partnerami społecznymi 
podczas opracowywania Zielonej Księgi w sprawie modernizacji prawa pracy;

Or. en

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 25
Ustęp 10

skreślony

Or. sv
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Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 26
Ustęp 10

skreślony

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 27
Ustęp 10

10. zauważa, że globalizacja i liberalizacja handlu tworzą sprzeczne i symultaniczne 
tendencje: choć dzięki temu efektywnie pobudzana jest  formalizacja zatrudnienia w 
niektórych obszarach, łącznie z nastawioną na eksport produkcją, która cechuje się 
wysoką liczbą zatrudnionych kobiet, prowadzi to również do rozszerzenia gospodarki 
nieformalnej, do której zaliczyć należy nowe formy pracy i dochodu kobiet, takie jak 
praca chałupnicza, podwykonawstwo i mikroprzedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 28
Ustęp 10 a (nowy)

10a. zauważa, że jednym ze efektów globalizacji jest wzrost ubóstwa wśród kobiet oraz że 
należy przeprowadzić gruntowne badania celem ustalenia wszystkich skutków 
globalizacji na zdolność kobiet do zarabiania na życie;

Or. sv

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 29
Ustęp 10 b (nowy)

10b. wzywa Komisję do zapewnienia, że wszystkie przyszłe porozumienia handlowe, np. w 
ramach WTO, będą zawsze przeanalizowane pod względem zagadnienia płci;
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Or. sv

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 30
Ustęp 10 a (nowy)

10a. zwraca uwagę, że liberalizacja handlu w dużym stopniu spowodowała wzmożenie 
tymczasowego zatrudnienia, a zwłaszcza feminizacji zatrudnienia tymczasowego 
poprzez przyczynienie się do odformalizowania łańcucha produkcyjnego, co 
doprowadziło do powstania wyzysku w zakładach pracy, szczególnie w utworzonych 
strefach przetwórstwa wywozowego i przygranicznych zakładach produkcyjnych 
(maquiladoras), a także do zmniejszenia dochodu rodzimych pracowników 
sezonowych i zatrudnionych na akord, lub pracowników pracujących na własny 
rachunek;

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 31
Ustęp 11 a (nowy)

11a. podkreśla konieczność zajęcia się poważnym deficytem demokratycznym związanym 
z problemem zbyt małej proporcji kobiet w politycznych procesach decyzyjnych i 
wzywa państwa członkowskie do wyeliminowania tych przepisów i sytuacji, które 
stoją na przeszkodzie uczestniczeniu kobiet w polityce i wyższych stanowiskach na 
wszystkich szczeblach administracji publicznej;

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 32
Ustęp 12

12. wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację kobiet należących do mniejszości 
etnicznych, ponieważ ich marginalizację pogłębia wielopłaszczyznowa 
dyskryminacja – zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz społeczności, w których żyją;
zaleca przyjęcie zintegrowanych krajowych planów działania w celu skutecznego 
uporania się z wielopłaszczyznową dyskryminacją, szczególnie w przypadkach, w 
których różne organy w danym państwie członkowskim zajmują się kwestiami 
związanymi z dyskryminacją;
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Or. en

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 33
Ustęp 12

12. wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację kobiet należących do mniejszości 
etnicznych oraz kobiet imigrantek, ponieważ ich marginalizację pogłębia 
wielopłaszczyznowa dyskryminacja – zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz 
społeczności, z których pochodzą;

Or. fr

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 34
Ustęp 13 a (nowy)

13a. wzywa Komisję do współpracy z państwami członkowskimi celem gromadzenia 
odpowiednich danych i nasilenia działań, które mogłyby zapobiegać handlowi 
ludźmi dla celów wykorzystywania seksualnego i pracy przymusowej;

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 35
Ustęp 13 b (nowy)

13b. wzywa Komisję do skoncentrowania się na instrumentach i mechanizmach 
zapobiegających wykorzystywaniu napływowych pracowników, w tym uznawania i 
egzekwowania podstawowych praw człowieka nielegalnych imigrantów, zamiast 
uciekania się do represji;

Or. en
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 36
Ustęp 14

14. wzywa państwa członkowskie do równomiernego rozłożenia kosztów świadczeń 
związanych z urlopem macierzyńskim i wychowawczym, aby kobiety przestały być 
droższą siłą roboczą niż mężczyźni; wzywa państwa członkowskie do włączenia 
urlopu macierzyńskiego do ogólnego czasu pracy kobiet oraz do okresu 
rozliczeniowego przy ustalaniu wysokości emerytury;

Or. pl

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 37
Ustęp 14 a (nowy)

14 a. wzywa państwa członkowskie, aby we współpracy z partnerami społecznymi 
zwalczały dyskryminację wobec kobiet ciężarnych na rynku pracy oraz aby przyjęły 
wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
macierzyństwa; zachęca Komisję do przeprowadzenia ściślejszej oceny 
przestrzegania prawodawstwa wspólnotowego w tym zakresie oraz rozważenia 
konieczności jego zmiany;

Or. fr

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 38
Ustęp 15 a (nowy)

15a. wzywa państwa członkowskie do opracowania konkretnych zadań i celów w zakresie 
równości płci w ramach unijnej strategii integracji społecznej celem zwalczania 
ubóstwa i wykluczenia społecznego, obejmujących zbiór działań politycznych 
wspierających nietradycyjne rodziny i rodziców samotnie wychowujących dzieci, a 
także konkretne działania polityczne wspierające grupy kobiet szczególnie narażone 
na ubóstwo i wykluczenie społeczne, takie jak imigrantki, uchodźcy, kobiety z 
mniejszości etnicznych, starsze kobiety oraz kobiety niepełnosprawne;

Or. en



AM\671689PL.doc 13/14 PE 390.630v01-00

PL

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 39
Ustęp 16

skreślony

Or. sv

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 40
Ustęp 16 a (nowy)

16a. wzywa państwa członkowskie i partnerów społecznych do zaangażowania się na 
rzecz umożliwienia wszystkim kobietom, które poszukują pracy w pełnym wymiarze 
godzin, zaoferowania takiej pracy, a nie pracy w niepełnym wymiarze godzin, która 
często jest niepewna i tymczasowa;

Or. sv

Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 41
Ustęp 17

17. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji mające na celu podjęcie nowej próby 
osiągnięcia celów uzgodnionych przez Radę Europejską w Barcelonie w 2002 r., 
usunięcie przeszkód utrudniających równy udział kobiet i mężczyzn w rynku pracy 
oraz wprowadzenie do 2010 r. opieki nad dziećmi dla 90 proc. dzieci w wieku od 
trzech lat do chwili rozpoczęcia przez nie obowiązkowej nauki w szkole oraz dla 33 
proc. dzieci poniżej trzeciego roku życia, a to za pomocą funduszy strukturalnych;
zachęca Komisję do przedstawienia, zgodnie z przewidywaniami, do 2008 r. 
komunikatu określającego dalsze kroki, które należy podjąć na wszystkich szczeblach 
w celu osiągnięcia tych celów; uważa, że cel powinno stanowić zapewnienie 
wszystkim dzieciom prawa do wysokiej jakości opieki zawierającej element 
dydaktyczny;

Or. sv
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Poprawkę złożyła Eva-Britt Svensson

Poprawka 42
Ustęp 17 a (nowy)

17a. uważa, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie każdemu, kto 
wymaga opieki geriatrycznej, bądź opieki z powodu choroby lub inwalidztwa, 
dostępu do wysokiej jakości opieki i leczenia;

Or. sv

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 43
Ustęp 17 a (nowy)

17a. podkreśla konieczność skoncentrowania polityki na zwalczaniu od wczesnych lat 
życia stereotypów dotyczących płci w edukacji, wyeliminowania ich z programów 
szkolnych i podręczników, zapewnienia nauczycielom i studentom szkolenia 
uświadamiającego oraz zachęcania chłopców i dziewcząt do obierania 
nietradycyjnych ścieżek edukacyjnych;

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 44
Ustęp 17 b (nowy)

17b. wzywa Komisję do nawiązania dialogu i do zachęcania mediów, ze względu na ich 
odpowiedzialność społeczną, do propagowania równości płci i unikania 
stereotypowego przedstawiania kobiet i mężczyzn;

Or. en
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