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Poprawka 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Odniesienie 14 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 9 marca 2004 r. 
w sprawie godzenia życia zawodowego, 
rodzinnego i prywatnego1,

Or. fr

Poprawka 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Odniesienie 14 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. 
w sprawie ram prawnych dotyczących 
środków służących godzeniu życia 
rodzinnego i okresu studiów młodych 
kobiet w Unii Europejskiej2,

Or. fr

Poprawka 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Odniesienie 14 c (nowe)

                                               
1 Dz.U. C 102E z 28.4.2004, str. 492.
2 P6_TA(2007)0265.
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Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rezolucję z dnia 13 marca 
2008 r. w sprawie szczególnej sytuacji 
kobiet w więzieniach oraz wpływu 
odbywania kary więzienia przez rodziców 
na życie społeczne i rodzinne1,

Or. fr

Poprawka 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że równość kobiet i 
mężczyzn jest prawem podstawowym i 
zasadą UE uznaną w Traktacie 
ustanawiającym Wspólnotę Europejską 
oraz w Karcie Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, a także mając na uwadze, że 
mimo znaczącego postępu w tej dziedzinie 
nadal istnieje wiele dysproporcji między 
kobietami a mężczyznami,

A. mając na uwadze, że równość kobiet 
i mężczyzn jest prawem podstawowym 
i zasadą UE uznaną w Traktacie 
ustanawiającym Wspólnotę Europejską 
oraz w Karcie Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, a także mając na uwadze, że 
mimo znaczącego postępu w tej dziedzinie 
nadal istnieją dysproporcje między 
kobietami a mężczyznami,

Or. fr

Poprawka 5
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że przemoc wobec 
kobiet jest główną przeszkodą dla równości 
kobiet i mężczyzn, a także najbardziej 

B. mając na uwadze, że przemoc wobec 
kobiet jest główną przeszkodą dla równości 
kobiet i mężczyzn, a także jedną z 

                                               
1 P6_TA-PROV(2008)0102
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powszechnym naruszeniem praw 
człowieka, wykraczającym poza granice 
geograficzne, gospodarcze czy społeczne; 
mając na uwadze alarmującą liczbę kobiet, 
które są ofiarami przemocy,

najpowszechniejszych form naruszenia
praw człowieka, wykraczającym poza 
granice geograficzne, gospodarcze czy 
społeczne; mając na uwadze alarmującą 
liczbę kobiet, które są ofiarami przemocy,

Or. en

Poprawka 6
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że przemoc wobec 
kobiet jest główną przeszkodą dla 
równości kobiet i mężczyzn, a także 
najbardziej powszechnym naruszeniem 
praw człowieka, wykraczającym poza 
granice geograficzne, gospodarcze czy 
społeczne; mając na uwadze alarmującą 
liczbę kobiet, które są ofiarami przemocy,

B. mając na uwadze, że przemoc wobec
kobiet jest jedną z głównych przeszkód dla 
równości kobiet i mężczyzn, a także 
najbardziej powszechnym naruszeniem 
praw człowieka, wykraczającym poza 
granice geograficzne, gospodarcze czy 
społeczne; mając na uwadze alarmującą 
liczbę kobiet, które są ofiarami przemocy,

Or. pl

Poprawka 7
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że pojęcie „przemoc 
wobec kobiet” należy rozumieć jako każdy 
akt przemocy ze względu na płeć, który 
prowadzi, lub może doprowadzić, do 
powstania szkody fizycznej, seksualnej czy 
psychologicznej lub do cierpienia kobiet, a 
także jako pogróżki dokonania takich 
czynów, wywieranie przymusu lub 
arbitralne pozbawianie wolności, 
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zachodzące tak w życiu publicznym, jak i 
prywatnym, 

Or. en

Poprawka 8
Gabriela Creţu

Projekt rezolucji
Punkt  B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że handel 
kobietami dla celów prostytucji jest 
nieakceptowalnym pogwałceniem praw 
kobiet i łamanie prawa, będąc 
współczesną formą niewolnictwa, ściśle 
powiązaną z formami przestępczości, 
która dotkliwie podważa wszelkie wysiłki 
zmierzające do osiągnięcia równości 
mężczyzn i kobiet,

Or. en

Poprawka 9
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że nie można 
postrzegać kobiet i mężczyzn jako 
zwykłych narzędzi pracy, mających 
zwiększać zyski przedsiębiorstw lub
skuteczność administracji; w związku 
z tym uważa, że poszczególne strategie 
polityczne na rzecz równych szans kobiet 
i mężczyzn powinny uwzględniać różne 
koncepcje dla mężczyzn i kobiet na 
różnych etapach życia, zgodnie 
z komplementarnością płci, tak aby 
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kobiety i mężczyźni, którzy zdecydowali się 
mieć dzieci i poważnie podejść do 
obowiązków rodzicielskich nie byli 
poszkodowani,

Or. fr

Poprawka 10
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt B b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że nie ulega 
wątpliwości, iż równa godność 
i  odpowiedzialność mężczyzn i kobiet w 
pełni uzasadnia dostęp kobiet do ważnych 
stanowisk w sektorze publicznym 
i prywatnym; przypominając, że 
prawdziwe wspieranie kobiet wymaga 
wyraźnego uznania wartości roli matki 
i rodziny w stosunku do wszystkich innych 
stanowisk w sektorze publicznym 
i prywatnym oraz wszystkich innych 
zawodów; stwierdzając, że jest ponadto 
niezbędne, aby wszystkie te stanowiska 
i zawody były ściśle ze sobą powiązane, 
jeżeli chcemy, aby zmiany społeczne 
i kulturowe w Europie miały prawdziwy 
i pełny wymiar ludzki;

Or. fr

Poprawka 11
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt B c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bc. mając na uwadze, że promowanie 
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elastycznej polityki przedsiębiorstw na 
rynku pracy nie powinna być skierowana 
na pierwszym miejscu na potrzeby 
przedsiębiorstw lub organów administracji 
publicznej, lecz na czas, którego kobiety 
i mężczyźni potrzebują, aby poważnie 
podejść do swoich obowiązków 
rodzinnych,

Or. fr

Poprawka 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Projekt rezolucji
Punkt  C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że udział kobiet w 
rynku pracy nadal w dużym stopniu 
charakteryzuje się wysokim i rosnącym 
udziałem w zatrudnieniu w niepełnym 
wymiarze godzin, które w Holandii 
dochodzi do 74,9%, a w UE 27 państw 
wyniosło w 2007 r. 31,4% w porównaniu 
do zaledwie 7,8% przypadających na 
mężczyzn,

Or. en

Poprawka 13
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że segregacja 
sektorowa i zawodowa według płci nie 
zmniejsza się, a wręcz rośnie w niektórych 
krajach,

skreślony
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Poprawka 14
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że segregacja 
sektorowa i zawodowa według płci nie 
zmniejsza się, a wręcz rośnie w niektórych 
krajach,

E. mając na uwadze, że segregacja 
sektorowa i zawodowa miedzy kobietami a 
mężczyznami nie zmniejsza się, a wręcz 
rośnie w niektórych krajach,

Or. en

Poprawka 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że udział kobiet w 
procesach decyzyjnych jest niezwykle 
ważnym wskaźnikiem równości kobiet i 
mężczyzn, a także mając na uwadze, że 
liczba kobiet na stanowiskach 
kierowniczych w przedsiębiorstwach 
utrzymuje się na stałym poziomie, 
natomiast na stanowiskach politycznych 
rośnie bardzo powoli,

F. mając na uwadze, że udział kobiet w 
procesach decyzyjnych jest niezwykle 
ważnym wskaźnikiem równości kobiet 
i mężczyzn, a także mając na uwadze, że 
liczba kobiet na stanowiskach 
kierowniczych w przedsiębiorstwach i na 
uniwersytetach nadal jest niska, natomiast 
na stanowiskach politycznych 
i stanowiskach badaczy rośnie bardzo 
powoli,

Or. fr

Poprawka 16
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły



PE407.723v01-00 10/38 AM\726737PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że cele lizbońskie 
związane ze stymulowaniem wzrostu 
gospodarczego i propagowaniem 
społecznej gospodarki rynkowej można 
zrealizować jedynie wykorzystując w pełni 
znaczący potencjał kobiet na rynku pracy,

H. mając na uwadze, że cele lizbońskie 
związane ze stymulowaniem wzrostu 
gospodarczego i propagowaniem 
społecznej gospodarki rynkowej można 
zrealizować jedynie wykorzystując w pełni 
znaczący potencjał kobiet na rynku pracy
oraz uznając formalnie ich szczególne 
zdolności do organizowania 
międzypokoleniowej sieci solidarności 
i wychowania na rzecz aktywnej postawy 
obywatelskiej oraz potencjału ludzkiego 
przyszłych pokoleń;

Or. fr

Poprawka 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze zagrożenie 
„wymuszonym” zatrudnieniem w 
niepełnym wymiarze godzin, w 
szczególności kobiet, który to wybór często 
jest im narzucony z braku dostępnej 
infrastruktury opieki nad dziećmi,

Or. en

Poprawka 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że szereg wyzwań i I. mając na uwadze, że szereg wyzwań 
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trudności dotyka w większym stopniu 
kobiety niż mężczyzn, szczególnie w 
zakresie jakości zatrudnienia, zatrudnienia 
w niepełnym wymiarze godzin i na czas 
określony, sytuacji małżonków 
pomagających w gospodarstwach rolnych
oraz wyższego zagrożenia ubóstwem,

i trudności dotyka w większym stopniu 
kobiety niż mężczyzn, szczególnie w 
zakresie jakości zatrudnienia, zatrudnienia 
w niepełnym wymiarze godzin i na czas 
określony, sytuacji małżonków 
„pomagających” w niektórych sektorach 
gospodarki – takich jak rolnictwo, 
rybołówstwo lub małe przedsiębiorstwa 
rodzinne – zdrowia i bezpieczeństwa w 
miejscu pracy, ochrony macierzyństwa 
oraz wyższego zagrożenia ubóstwem,

Or. fr

Poprawka 19
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt I a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że zarówno dla 
mężczyzn jak i dla kobiet wskaźniki 
zatrudnienia w obszarach wiejskich są 
niższe, a do tego wiele kobiet nigdy nie jest 
czynnych na oficjalnym rynku pracy, w 
związku z czym ani nie są zarejestrowane 
jako bezrobotne, ani ujęte w statystykach 
bezrobocia, co prowadzi do specyficznych 
problemów finansowych i prawnych w 
związku z prawem do urlopu 
macierzyńskiego i chorobowego, 
uzyskaniem praw emerytalnych i 
dostępem do ubezpieczenia społecznego, 
jak również w przypadku rozwodu; mając 
na uwadze, że obszarów wiejskich dotyka 
negatywnie problem braku zatrudnienia 
wysokiej jakości, 

Or. en
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Poprawka 20
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt J a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze przepaści, jakie 
utrzymują się miedzy kobietami a 
mężczyznami we wszystkich aspektach 
jakości pracy, np. pogodzenia życia 
zawodowego z prywatnym, rozwiązań 
dotyczących organizacji pracy, które nie w 
pełni wykorzystują umiejętności 
pracowników oraz na polu zdrowia i 
bezpieczeństwa w pracy; mając na 
uwadze, że wskaźnik zatrudnienia kobiet z 
dziećmi będącymi na ich utrzymaniu 
osiąga zaledwie 62% wobec wskaźnika, 
który dla mężczyzn wynosi 91,4%; mając 
na uwadze, że 76,5% osób zatrudnionych 
w niepełnym wymiarze godzin to kobiety; 
mając na uwadze, że umowy o pracę na 
czas określony również częściej dotyczą 
kobiet (15,1% - o jeden punkt procentowy 
więcej niż mężczyzn); mając na uwadze, że 
długoterminowe bezrobocie nadal o wiele 
częściej występuje wśród kobiet (4,5%) niż 
wśród mężczyzn (3,5%),

Or. en

Poprawka 21
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Punkt J b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że zagrożenie 
popadnięciem w ubóstwo jest o wiele 
poważniejsze w przypadku kobiet niż 
mężczyzn, zwłaszcza u kobiet powyżej 65 
roku życia (21%, czyli o 5% więcej niż u 
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mężczyzn),

Or. en

Poprawka 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że pogodzenie życia 
zawodowego z rodzinnym i prywatnym 
nadal pozostaje nierozwiązaną kwestią, 
zarówno w odniesieniu do kobiet, jak i 
mężczyzn,

K. mając na uwadze, że pogodzenie życia 
zawodowego z okresami studiów oraz 
życiem rodzinnym i prywatnym nadal 
pozostaje nierozwiązaną kwestią, zarówno 
w odniesieniu do kobiet, jak i mężczyzn,

Or. fr

Poprawka 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że partnerzy społeczni 
odgrywają istotną rolę w opracowywaniu 
działań na rzecz równości kobiet i 
mężczyzn na poziomie europejskim, 
krajowym, regionalnym, sektorowym i 
przedsiębiorstw,

L. mając na uwadze, że partnerzy społeczni 
odgrywają istotną rolę w opracowywaniu
i skutecznym wdrażaniu działań na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn na poziomie 
europejskim, krajowym, regionalnym, 
sektorowym i przedsiębiorstw,

Or. fr

Poprawka 24
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że partnerzy społeczni 
odgrywają istotną rolę w opracowywaniu 
działań na rzecz równości kobiet i 
mężczyzn na poziomie europejskim, 
krajowym, regionalnym, sektorowym i 
przedsiębiorstw,

L. mając na uwadze, że partnerzy społeczni 
odgrywają istotną rolę w opracowywaniu 
działań na rzecz równości miedzy 
kobietami a mężczyznami na poziomie 
europejskim, krajowym, regionalnym, 
sektorowym i przedsiębiorstw,

Or. en

Poprawka 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że prawo do urlopu 
ojcowskiego pozwala ojcom dzielić 
obowiązki i tym samym wspiera równość 
kobiet i mężczyzn,

M. mając na uwadze, że podział 
obowiązków rodzinnych i domowych 
między kobiety i mężczyzn, mianowicie 
poprzez promowanie korzystania z urlopu 
rodzicielskiego jest niezbędnym 
warunkiem promowania i realizacji 
równości kobiet i mężczyzn,

Or. fr

Poprawka 26
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. .mając na uwadze, że prawo do urlopu 
ojcowskiego pozwala ojcom dzielić 
obowiązki i tym samym wspiera równość 
kobiet i mężczyzn,

M. mając na uwadze, że prawo do urlopu 
ojcowskiego pozwala ojcom dzielić 
obowiązki i tym samym wspiera równość 
kobiet i mężczyzn oraz mając na uwadze,
iż niewłączenie urlopu macierzyńskiego i 
wychowawczego do ogólnego czasu pracy 
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jest przejawem dyskryminacji i sprawia, iż 
kobiety są w gorszej sytuacji na rynku 
pracy,

Or. pl

Poprawka 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że dostęp do usług 
opieki nad dziećmi, osobami starszymi i 
zależnymi ma zasadnicze znaczenie dla 
równego udziału kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy,

N. mając na uwadze, że dostęp do usług 
opieki nad dziećmi, osobami starszymi
i zależnymi ma zasadnicze znaczenie dla 
równego udziału kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy, w edukacji i szkoleniu,

Or. fr

Poprawka 28
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie Komisji i ponownie 
wskazuje na podwójny charakter
uwzględniania problematyki płci na 
poziomie UE, z jednej strony poprzez 
zapewnienie równości kobiet i mężczyzn 
we wszystkich dziedzinach polityki, a z 
drugiej – poprzez ukierunkowane środki 
służące ograniczeniu dyskryminacji kobiet, 
takie jak kampanie podnoszące 
świadomość, wymiana sprawdzonych 
rozwiązań, dialog z obywatelami oraz 
inicjatywy w zakresie partnerstwa 
publiczno-prywatnego;

1. zauważa, że ilościowej poprawie w 
zakresie zatrudnienia kobiet nie 
towarzyszyła oczekiwana poprawa 
jakościowa oraz że sprawozdanie Komisji 
ogranicza się do powtórzenia podwójnego 
charakteru uwzględniania problematyki 
płci na poziomie UE, z jednej strony 
poprzez zapewnienie równości kobiet 
i mężczyzn we wszystkich dziedzinach 
polityki, a z drugiej – poprzez 
ukierunkowane środki służące 
ograniczeniu dyskryminacji kobiet, takie 
jak kampanie podnoszące świadomość, 
wymiana sprawdzonych rozwiązań, dialog 
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z obywatelami oraz inicjatywy w zakresie 
partnerstwa publiczno-prywatnego

Or. fr

Poprawka 29
Anne Van Lancker

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie Komisji i ponownie 
wskazuje na podwójny charakter 
uwzględniania problematyki płci na 
poziomie UE, z jednej strony poprzez 
zapewnienie równości kobiet i mężczyzn 
we wszystkich dziedzinach polityki, a z 
drugiej – poprzez ukierunkowane środki 
służące ograniczeniu dyskryminacji kobiet, 
takie jak kampanie podnoszące 
świadomość, wymiana sprawdzonych 
rozwiązań, dialog z obywatelami oraz 
inicjatywy w zakresie partnerstwa 
publiczno-prywatnego;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie Komisji i ponownie 
wskazuje na podwójny charakter polityki w 
zakresie równości płci na poziomie UE, z 
jednej strony poprzez zapewnienie 
równości kobiet i mężczyzn we wszystkich 
dziedzinach polityki (uwzględniania 
problematyki płci), a z drugiej – poprzez 
ukierunkowane środki służące 
ograniczeniu dyskryminacji kobiet, takie 
jak kampanie podnoszące świadomość, 
wymiana sprawdzonych rozwiązań, dialog 
z obywatelami oraz inicjatywy w zakresie 
partnerstwa publiczno-prywatnego;

Or. nl

Poprawka 30
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie Komisji i ponownie 
wskazuje na podwójny charakter 
uwzględniania problematyki płci na 
poziomie UE, z jednej strony poprzez 
zapewnienie równości kobiet i mężczyzn 

1. z zadowoleniem przyjmuje 
sprawozdanie Komisji i ponownie 
wskazuje na podwójny charakter 
uwzględniania problematyki równości 
szans dla kobiet i mężczyzn na poziomie 
UE, z jednej strony poprzez zapewnienie 
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we wszystkich dziedzinach polityki, a z 
drugiej – poprzez ukierunkowane środki 
służące ograniczeniu dyskryminacji kobiet, 
takie jak kampanie podnoszące 
świadomość, wymiana sprawdzonych 
rozwiązań, dialog z obywatelami oraz 
inicjatywy w zakresie partnerstwa 
publiczno-prywatnego;

równości kobiet i mężczyzn we wszystkich 
dziedzinach polityki, a z drugiej – poprzez 
ukierunkowane środki służące 
ograniczeniu dyskryminacji kobiet, takie 
jak kampanie podnoszące świadomość, 
wymiana sprawdzonych rozwiązań, dialog 
z obywatelami oraz inicjatywy w zakresie 
partnerstwa publiczno-prywatnego;

Or. en

Poprawka 31
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla znaczenie walki z przemocą 
wobec kobiet dla osiągnięcia równości 
kobiet i mężczyzn i w związku z tym 
wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do wspólnych działań w tym zakresie; 
wzywa Komisję do rozważenia możliwości 
przyjęcia nowych środków mających na 
celu walkę z przemocą wobec kobiet;

2. podkreśla znaczenie walki z przemocą 
wobec kobiet dla osiągnięcia równości 
kobiet i mężczyzn i w związku z tym 
wzywa państwa członkowskie i Komisję 
do wspólnych działań w tym zakresie, aby 
dokonać oceny skuteczności środków 
przyjętych w celu zwalczania przemocy 
wobec kobiet i, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba, rozważenia możliwości przyjęcia 
nowych środków;

Or. fr

Poprawka 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisje i Radę do 
natychmiastowego wprowadzenia 
jednoznacznej podstawy prawnej dla 
zwalczania wszelkich form przemocy 
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przeciwko kobietom, w tym przeciwko 
handlowi kobietami, oraz do podjęcia 
decyzji o nadaniu całkowicie 
wspólnotowego wymiaru polityce 
zwalczania handlu ludźmi, jak również 
związanym z nią dziedzinom imigracji i 
azylu, a w szczególności prawu do azylu ze 
względu na ucisk i prześladowanie ze 
względu na płeć;

Or. en

Poprawka 33
Gabriela Creţu

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do połączenia swych 
wysiłków w zwalczaniu sieci 
przestępczości zorganizowanej i handlu 
oraz do przyjęcia i wzmocnienia środków 
prawnych, administracyjnych, 
edukacyjnych, socjalnych i kulturowych, 
które osłabiłyby popyt na prostytucję;

Or. en

Poprawka 34
Gabriela Creţu

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. wzywa państwa członkowskie do 
pilnego ratyfikowania Konwencji Rady 
Europy w sprawie działań przeciwko 
handlowi ludźmi;
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Or. en

Poprawka 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że ogólny udział kobiet w 
procesach decyzyjnych na poziomie 
lokalnym, krajowym i UE jest 
niedostateczne, i dlatego zachęca Komisję, 
państwa członkowskie i partie polityczne 
do zastanowienia się nad działaniami 
pozytywnymi służącymi poprawie sytuacji;

3. uważa, że ogólny udział kobiet 
w procesach decyzyjnych na poziomie 
lokalnym, krajowym i UE nie jest 
reprezentatywny, i dlatego zachęca 
Komisję, państwa członkowskie i partie 
polityczne do zastanowienia się nad 
działaniami pozytywnymi służącymi 
poprawie sytuacji,mianowicie organizując 
kampanie na rzecz aktywnej postawy 
obywatelskiej oraz programy 
zaznajamiania z działalnością polityczną;

Or. fr

Poprawka 36
Anne Van Lancker

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że ogólny udział kobiet w 
procesach decyzyjnych na poziomie 
lokalnym, krajowym i UE jest 
niedostateczne, i dlatego zachęca Komisję, 
państwa członkowskie i partie polityczne 
do zastanowienia się nad działaniami 
pozytywnymi służącymi poprawie sytuacji;

3. uważa, że ogólny udział kobiet w 
procesach decyzyjnych na poziomie 
lokalnym, krajowym i UE jest 
niedostateczne, i dlatego zachęca Komisję, 
państwa członkowskie i partie polityczne 
do zastanowienia się nad działaniami 
pozytywnymi służącymi poprawie sytuacji;
wskazuje w związku z tym na pozytywne 
skutki, jakie dla reprezentowania kobiet 
ma zastosowania parytetu płciowego w 
wyborach;
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Or. nl

Poprawka 37
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie w związku z 
brakiem postępu w odniesieniu do różnic 
płacowych między kobietami i 
mężczyznami w ciągu ostatnich kilku lat; 
w związku z tym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do oceny strategii i 
działań w tej dziedzinie oraz do ustalenia, 
czy nowe środki lub nowe podejście
służące wdrożeniu istniejących środków 
mogą poprawić sytuację; podkreśla 
potrzebę podjęcia wspólnych działań, 
szczególnie w ramach nowego cyklu 
europejskiej strategii na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia oraz 
wspólnych zasad dotyczących flexicurity;

5. wyraża zaniepokojenie w związku z 
brakiem postępu w odniesieniu do różnic 
płacowych między kobietami 
i mężczyznami w ciągu ostatnich kilku lat; 
w związku z tym wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do oceny strategii 
i działań w tej dziedzinie oraz, jeżeli 
zajdzie taka potrzeba, do określenia, we 
współpracy z partnerami społecznymi,  
nowych środków lub nowego podejścia
służącego wdrożeniu istniejących środków 
w celu poprawy sytuacji; podkreśla 
potrzebę podjęcia wspólnych działań, 
szczególnie w ramach nowego cyklu 
europejskiej strategii na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia oraz 
wspólnych zasad dotyczących flexicurity;

Or. fr

Poprawka 38
Anne Van Lancker

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie w związku z 
brakiem postępu w odniesieniu do różnic 
płacowych między kobietami i 
mężczyznami w ciągu ostatnich kilku lat;
w związku z tym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do oceny strategii i 
działań w tej dziedzinie oraz do ustalenia, 

5. wyraża zaniepokojenie w związku z 
brakiem postępu w odniesieniu do różnic 
płacowych między kobietami i 
mężczyznami w ciągu ostatnich kilku lat;
w związku z tym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do oceny strategii i 
działań w tej dziedzinie oraz do ustalenia, 
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czy nowe środki lub nowe podejście 
służące wdrożeniu istniejących środków 
mogą poprawić sytuację; podkreśla 
potrzebę podjęcia wspólnych działań, 
szczególnie w ramach nowego cyklu 
europejskiej strategii na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia oraz 
wspólnych zasad dotyczących flexicurity;

czy nowe środki lub nowe podejście 
służące wdrożeniu istniejących środków 
mogą poprawić sytuację; popiera w 
związku z tym propozycję komitetu 
doradczego ds. równości szans, by 
wzmocnić istniejące odnośne 
prawodawstwo europejskie, zobowiązując 
pracodawców do prowadzenia kontroli 
audytowych płac i rozwijania planów 
działania w celu zniwelowania różnic w 
wynagrodzeniach; podkreśla potrzebę 
podjęcia wspólnych działań, szczególnie 
w ramach nowego cyklu europejskiej 
strategii na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia oraz wspólnych zasad 
dotyczących flexicurity;

Or. nl

Poprawka 39
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża zaniepokojenie w związku z 
brakiem postępu w odniesieniu do różnic 
płacowych między kobietami i 
mężczyznami w ciągu ostatnich kilku lat; 
w związku z tym wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do oceny strategii i 
działań w tej dziedzinie oraz do ustalenia, 
czy nowe środki lub nowe podejście 
służące wdrożeniu istniejących środków 
mogą poprawić sytuację; podkreśla 
potrzebę podjęcia wspólnych działań, 
szczególnie w ramach nowego cyklu 
europejskiej strategii na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia oraz 
wspólnych zasad dotyczących flexicurity;

nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. en
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Poprawka 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wyraża zaniepokojenie krzywdzącym 
dla kobiet rynkiem pracy, który zakłada, 
że należy im się mniej praw 
indywidualnych do emerytury czy renty 
oraz innych świadczeń socjalnych, 
zwłaszcza w systemach, gdzie prawo do 
ich uzyskania opiera się ściśle na historii 
składek pracowniczych lub od dochodów 
danego pracownika;

Or. en

Poprawka 41
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zwraca się do instytucji 
wspólnotowych i państw członkowskich 
o to, aby ogłosiły dzień 22 lutego 
Międzynarodowym Dniem Równych 
Wynagrodzeń; 

Or. es

Poprawka 42
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. wyraża zaniepokojenie z powodu 
utrzymujących się dysproporcji między 
poziomem wykształcenia kobiet i 
mężczyzn z jednej strony, a sytuacją na 
rynku pracy z drugiej, gdzie kobiety 
otrzymują niższe wynagrodzenia i 
awansują wolniej niż mężczyźni, przy 
czym poziom wykształcenia kobiet jest 
lepszy niż mężczyzn; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do zbadania 
powodów zaistniałej sytuacji i znalezienia 
rozwiązań;

6. wyraża zaniepokojenie z powodu 
utrzymujących się dysproporcji między 
poziomem wykształcenia kobiet 
i mężczyzn z jednej strony, a sytuacją na 
rynku pracy z drugiej, gdzie kobiety 
otrzymują niższe wynagrodzenia, mają 
bardziej niepewne warunki zatrudnienia i 
awansują wolniej niż mężczyźni, przy 
czym poziom wykształcenia kobiet jest 
lepszy niż mężczyzn; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do zbadania 
powodów zaistniałej sytuacji i znalezienia 
rozwiązań;

Or. fr

Poprawka 43
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przyjęcia odpowiednich środków w celu 
zwalczania stereotypów w szkole, miejscu 
pracy i mediach oraz podkreśla rolę
mężczyzn we wspieraniu równości;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przyjęcia odpowiednich środków w celu 
zwalczania stereotypów w zakresie 
edukacji i zatrudnienia na wszystkich 
szczeblach i we wszystkich zakresach, 
uczulenia na te kwestie środków przekazu 
oraz włączenia ich wraz ze 
społeczeństwem obywatelskim 
i partnerami społecznymi do starań w tym 
kierunku oraz podkreślenia roli mężczyzn 
we wspieraniu równości;

Or. fr
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Poprawka 44
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przyjęcia odpowiednich środków w celu 
zwalczania stereotypów w szkole, miejscu 
pracy i mediach oraz podkreśla rolę 
mężczyzn we wspieraniu równości;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przyjęcia odpowiednich środków w celu 
zwalczania złych wzorców w szkole, 
miejscu pracy i mediach oraz podkreśla 
rolę mężczyzn we wspieraniu równości;

Or. pl

Poprawka 45
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. odnotowuje znaczenie kontroli kobiet 
nad ich prawami dotyczącymi zdrowia 
seksualnego i rozrodczego w procesie 
usamodzielniania kobiet; w związku z tym 
wyraża poparcie dla środków i działań 
służących poprawie dostępu kobiet do 
usług związanych ze zdrowiem 
seksualnym i rozrodczym oraz 
podnoszeniu świadomości kobiet na temat 
ich praw i dostępnych usług;

skreślony

Or. fr

Poprawka 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 8



AM\726737PL.doc 25/38 PE407.723v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

8. odnotowuje znaczenie kontroli kobiet
nad ich prawami dotyczącymi zdrowia 
seksualnego i rozrodczego w procesie 
usamodzielniania kobiet; w związku z tym 
wyraża poparcie dla środków i działań 
służących poprawie dostępu kobiet do 
usług związanych ze zdrowiem 
seksualnym i rozrodczym oraz 
podnoszeniu świadomości kobiet na temat 
ich praw i dostępnych usług;

8. odnotowuje znaczenie równego dostępu
kobiet do usług zdrowotnych, wysokiego 
stopnia ochrony macierzyństwa w miejscu 
pracy oraz do informacji na temat ich 
praw oraz dostępnych usług, a także 
sposobu korzystania z nich;

Or. fr

Poprawka 47
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. odnotowuje znaczenie kontroli kobiet 
nad ich prawami dotyczącymi zdrowia 
seksualnego i rozrodczego w procesie 
usamodzielniania kobiet; w związku z tym 
wyraża poparcie dla środków i działań 
służących poprawie dostępu kobiet do 
usług związanych ze zdrowiem 
seksualnym i rozrodczym oraz 
podnoszeniu świadomości kobiet na temat 
ich praw i dostępnych usług;

8. odnotowuje znaczenie kontroli kobiet 
nad ich prawami dotyczącymi zdrowia; w 
związku z tym wyraża poparcie dla 
środków i działań służących poprawie 
dostępu kobiet do usług związanych ze 
zdrowiem;

Or. pl

Poprawka 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca się do państw członkowskich 
o wspieranie Komisji w działaniach 
związanych z kontrolą wdrażania 
krajowych środków w celu 
przeprowadzenia oceny przestrzegania 
zasady równości w szczególności odnośnie 
do ustawowych praw, systemów 
emerytalnych i zabezpieczenia 
społecznego;

Or. fr

Poprawka 49
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przyjęcia dalszych środków służących 
poprawie dostępu kobiet do rynku pracy i 
udziału w tym rynku oraz jakości 
zatrudnienia kobiet, szczególnie za 
pośrednictwem opracowanych w tym celu
programów na rzecz uczenia się przez całe 
życie; wzywa Komisję do wykorzystania 
europejskich funduszy strukturalnych do 
realizacji tych celów;

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przyjęcia dalszych środków służących 
poprawie dostępu kobiet do rynku pracy
i udziału w tym rynku, w szczególności 
w sektorach takich jak sektor 
zaawansowanych technologii, badań, 
nauk i inżynierii, w których są one nadal 
niewystarczająco reprezentowane, oraz 
jakości zatrudnienia kobiet, szczególnie za 
pośrednictwem programów na rzecz 
uczenia się i szkolenia przez całe życie na 
wszystkich szczeblach; wzywa Komisję
i państwa członkowskie do wykorzystania 
europejskich funduszy strukturalnych do 
realizacji tych celów;

Or. fr



AM\726737PL.doc 27/38 PE407.723v01-00

PL

Poprawka 50
Esther De Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwrócenia uwagi na 
sytuację małżonków pomagających w 
gospodarstwach rolnych w kontekście 
równości płci oraz uwzględniając fakt, że 
kobiety są w mniej korzystnej sytuacji niż 
mężczyźni;

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwrócenia uwagi na 
sytuację małżonków pomagających w 
gospodarstwach rolnych oraz w małych i 
średnich przedsiębiorstwach na obszarach 
wiejskich;

Or. en

Poprawka 51
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwrócenia uwagi na 
sytuację małżonków pomagających w
gospodarstwach rolnych w kontekście 
równości płci oraz uwzględniając fakt, że 
kobiety są w mniej korzystnej sytuacji niż 
mężczyźni; 

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwrócenia uwagi na 
sytuację małżonków pomagających
w pewnych sektorach gospodarki, takich 
jak rolnictwo, rybołówstwo i małe 
przedsiębiorstwa rodzinne w kontekście 
równości płci oraz uwzględniając fakt, że 
kobiety są w mniej korzystnej sytuacji niż 
mężczyźni;

Or. fr

Poprawka 52
Anne Van Lancker

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwrócenia uwagi na 
sytuację małżonków pomagających w 
gospodarstwach rolnych w kontekście 
równości płci oraz uwzględniając fakt, że 
kobiety są w mniej korzystnej sytuacji niż 
mężczyźni;

10. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwrócenia uwagi na 
sytuację małżonków pomagających w 
gospodarstwach rolnych w kontekście 
równości płci oraz uwzględniając fakt, że 
kobiety są w mniej korzystnej sytuacji niż 
mężczyźni; apeluje do Komisji o 
przystąpienia w trybie pilnym do 
przeglądu dyrektywy 86/613/EWG w 
sprawie stosowania zasady równego 
traktowania kobiet i mężczyzn 
pracujących na własny rachunek, w tym w 
rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet 
pracujących na własny rachunek w 
okresie ciąży i macierzyństwa1, z myślą o 
usuwaniu form dyskryminacji pośredniej, 
rozwijaniu pozytywnego obowiązku 
równego traktowania i o poprawie sytuacji 
prawnej pracującego współmałżonka;

Or. nl

Poprawka 53
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania prawnej koncepcji 
współwłasności w celu zagwarantowania 
pełnego uznania praw kobiet w sektorze 
rolnictwa, odpowiedniej ochrony w 
zakresie zabezpieczenia społecznego i 
uznania ich pracy;

11. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania pełnego uznania praw 
współmałżonków pomagających, 
odpowiedniej ochrony w zakresie 
zabezpieczenia społecznego, emerytury
i uznania ich pracy;

Or. fr

                                               
1 Dz.U. L 359 z 19.12.1986, s. 56.
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Poprawka 54
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania programów na rzecz 
przedsiębiorczości kobiecej w sektorze 
przemysłu oraz do finansowego wspierania 
kobiet zakładających przedsiębiorstwa;

12. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania programów na rzecz 
przedsiębiorczości kobiecej w sektorze 
przemysłu oraz do finansowego wspierania 
i zapewnienia struktur doradztwa 
zawodowego dla kobiet zakładających 
przedsiębiorstwa, a także odpowiedniego 
szkolenia;

Or. fr

Poprawka 55
Esther De Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa państwa członkowskie do 
zwrócenia szczególnej uwagi na 
dostępność infrastruktury dotyczącej 
macierzyństwa dla kobiet pracujących na 
własny rachunek;

Or. en

Poprawka 56
Esther De Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwrócenia uwagi na 
sytuację rosnącej liczby pracowników, 
którzy oficjalnie pracują na własny 
rachunek, ale których w rzeczywistości 
można określić jako „pracowników 
ekonomicznie zależnych”;

Or. en

Poprawka 57
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. występuje do państw członkowskich o 
wyróżnienie przedsiębiorstw, które 
propagują równość kobiet i mężczyzn i 
sprzyjają godzeniu życia zawodowego z 
życiem rodzinnym, w celu przyczynienia 
się do upowszechniania dobrych praktyk 
w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 58
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do priorytetowego 
traktowania bardziej narażonych grup 
kobiet oraz zwrócenia na nie szczególnej 
uwagi, ze szczególnym uwzględnieniem 

13. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do priorytetowego 
traktowania bardziej narażonych grup 
kobiet oraz zwrócenia na nie szczególnej 
uwagi, ze szczególnym uwzględnieniem 
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kobiet niepełnosprawnych, kobiet z 
członkami rodziny na utrzymaniu, 
starszych kobiet, kobiet należących do 
mniejszości i imigrantek; ponadto wzywa 
do przygotowania ukierunkowanych 
środków dostosowanych do ich potrzeb;

kobiet niepełnosprawnych, kobiet 
z członkami rodziny na utrzymaniu, 
starszych kobiet, kobiet należących do 
mniejszości, imigrantek i kobiet 
przebywających w więzieniach; ponadto 
wzywa do przygotowania 
ukierunkowanych środków dostosowanych 
do ich potrzeb;

Or. fr

Poprawka 59
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyjęcia i wdrożenia 
koniecznych środków mających na celu 
wspieranie kobiet niepełnosprawnych, by 
mogły one czynić postępy w tych 
obszarach życia społecznego oraz w 
świecie pracy, kultury i polityki, w których 
ciągle są niedostatecznie reprezentowane;

Or. en

Poprawka 60
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania dostępu 
imigrantek do kształcenia i zatrudnienia 
oraz do zapewnienia im odpowiednich 
szkoleń zawodowych poprzez przyjęcie 
pozytywnych środków w celu zwalczania 
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podwójnej dyskryminacji, na jaką 
napotykają imigrantki na rynku pracy 
oraz poprzez stworzenie warunków 
sprzyjających im w dostępie do rynku 
pracy i w znalezieniu odpowiedniej 
równowagi między życiem zawodowym i 
prywatnym;

Or. en

Poprawka 61
Anne Van Lancker

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje konsultacje 
Komisji z partnerami społecznymi mające 
na celu poprawę ram legislacyjnych i 
nielegislacyjnych umożliwiających 
pogodzenie życia zawodowego, 
rodzinnego i prywatnego; oczekuje 
również na analizę tych konsultacji 
i wynikające stąd propozycje, w 
szczególności dotyczące urlopu 
macierzyńskiego, rodzicielskiego, 
ojcowskiego, związanego z adopcją i 
urlopu przeznaczonego na opiekę nad 
pozostającymi na utrzymaniu członkami 
rodziny;

14. z zadowoleniem przyjmuje konsultacje 
Komisji z partnerami społecznymi mające 
na celu poprawę ram legislacyjnych i 
nielegislacyjnych umożliwiających 
pogodzenie życia zawodowego, 
rodzinnego i prywatnego; oczekuje 
również na analizę tych konsultacji 
i wynikające stąd propozycje, w 
szczególności dotyczące urlopu 
macierzyńskiego, rodzicielskiego, 
ojcowskiego, związanego z adopcją i 
urlopu przeznaczonego na opiekę nad 
pozostającymi na utrzymaniu członkami 
rodziny; jest poza tym zdania, że ramy 
porozumienia w sprawie urlopu 
rodzicielskiego można poprawić w 
następujących punktach: wprowadzenia 
zachęt, by ojcowie brali urlop rodzicielski, 
wzmocnienia praw pracowników, którzy 
biorą urlop rodzicielski, uelastycznienia 
przepisów w zakresie urlopu, długości i 
wynagrodzenia podczas urlopu 
rodzicielskiego;

Or. nl
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Poprawka 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje konsultacje
Komisji z partnerami społecznymi mające 
na celu poprawę ram legislacyjnych i 
nielegislacyjnych umożliwiających 
pogodzenie życia zawodowego, 
rodzinnego i prywatnego; oczekuje 
również na analizę tych konsultacji 
i wynikające stąd propozycje, w 
szczególności dotyczące urlopu 
macierzyńskiego, rodzicielskiego, 
ojcowskiego, związanego z adopcją i 
urlopu przeznaczonego na opiekę nad 
pozostającymi na utrzymaniu członkami 
rodziny;

14. z zadowoleniem przyjmuje konsultacje 
Komisji z partnerami społecznymi mające 
na celu poprawę ram legislacyjnych 
i nielegislacyjnych umożliwiających 
pogodzenie życia zawodowego, 
rodzinnego i prywatnego; oczekuje 
również na analizę tych konsultacji 
i wynikające stąd propozycje, 
w szczególności dotyczące urlopu 
macierzyńskiego, rodzicielskiego, 
ojcowskiego, związanego z adopcją, urlopu 
przeznaczonego na opiekę nad 
pozostającymi na utrzymaniu członkami 
rodziny i urlopu mogącego objąć osoby 
należące do bliskiej rodziny, takie jak 
dziadkowie;

Or. fr

Poprawka 63
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. z zadowoleniem przyjmuje konsultacje 
Komisji z partnerami społecznymi mające 
na celu poprawę ram legislacyjnych i 
nielegislacyjnych umożliwiających 
pogodzenie życia zawodowego, 
rodzinnego i prywatnego; oczekuje 
również na analizę tych konsultacji 
i wynikające stąd propozycje, w 
szczególności dotyczące urlopu 
macierzyńskiego, rodzicielskiego, 
ojcowskiego, związanego z adopcją i 

14. z zadowoleniem przyjmuje konsultacje 
Komisji z partnerami społecznymi mające 
na celu poprawę ram legislacyjnych i 
nielegislacyjnych umożliwiających 
pogodzenie życia zawodowego, 
rodzinnego i prywatnego; oczekuje 
również na analizę tych konsultacji 
i wynikające stąd propozycje, w 
szczególności dotyczące urlopu 
macierzyńskiego i włączenia go do 
ogólnego czasu pracy, urlopu
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urlopu przeznaczonego na opiekę nad 
pozostającymi na utrzymaniu członkami 
rodziny;

rodzicielskiego, ojcowskiego, związanego 
z adopcją i urlopu przeznaczonego na 
opiekę nad pozostającymi na utrzymaniu 
członkami rodziny;

Or. pl

Poprawka 64
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. przypomina, że wszelka polityka w 
zakresie godzenia życia zawodowego 
i rodzinnego powinna opierać się na 
zasadzie wolnego wyboru poszczególnych 
osób i być dostosowana do poszczególnych 
etapów życia;

Or. fr

Poprawka 65
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa, że pogodzenie życia 
zawodowego, prywatnego i rodzinnego jest 
jednym z podstawowych warunków 
wzrostu zatrudnienia, i wzywa Komisję do 
gromadzenia i upowszechniania 
sprawdzonych rozwiązań, umożliwiających 
skuteczną równowagę między życiem
zawodowym a prywatnym oraz większe 
zaangażowanie mężczyzn w życie 
rodzinne;

16. przypomina, że pogodzenie życia 
zawodowego, prywatnego i rodzinnego jest 
jednym z podstawowych warunków 
wzrostu udziału w rynku pracy i jakości 
zatrudnienia, oraz wzywa Komisję i Radę 
do gromadzenia i upowszechniania, między 
innymi w ramach europejskiego paktu na 
rzecz rodziny, sprawdzonych rozwiązań, 
umożliwiających skuteczną równowagę 
między okresem kształcenia na wszystkich 
szczeblach, życiem zawodowym 
a prywatnym oraz większe zaangażowanie 
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mężczyzn w życie rodzinne;

Or. fr

Poprawka 66
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawkat

16a. nalega, aby Komisja i państwa 
członkowskie wspierały udział mężczyzn 
we wdrażaniu polityki równości płci, w 
szczególności w zakresie godzenia życia 
zawodowego, rodzinnego i prywatnego;

Or. es

Poprawka 67
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. zwraca się do państw członkowskich 
oraz władz regionalnych i lokalnych o 
poprawę dostępności, jakości i 
przystępności usług opieki nad dziećmi 
oraz usług opieki nad osobami 
pozostającymi na utrzymaniu zgodnie z 
celami barcelońskimi oraz 
o zagwarantowanie, że dostępność tych 
usług jest zgodna z pełnoetatowym czasem 
pracy kobiet i mężczyzn odpowiedzialnych 
za dzieci i osoby pozostające na 
utrzymaniu;

17. zwraca się do państw członkowskich 
oraz władz regionalnych i lokalnych o 
poprawę dostępności, jakości i 
przystępności usług opieki nad dziećmi 
oraz usług opieki nad osobami 
pozostającymi na utrzymaniu oraz
o zagwarantowanie, że dostępność tych 
usług jest zgodna z pełnoetatowym czasem 
pracy kobiet i mężczyzn odpowiedzialnych 
za dzieci i osoby pozostające na 
utrzymaniu;

Or. pl
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Poprawka 68
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o opracowanie 
instrumentów szkolenia i wdrażania, które 
umożliwią wszystkim zainteresowanym 
uwzględnienie perspektywy płci w 
dziedzinach swoich kompetencji, łącznie z 
oceną szczególnego wpływu polityki na 
kobiety i mężczyzn;

20. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o opracowanie 
instrumentów szkolenia i wdrażania, które 
umożliwią wszystkim zainteresowanym 
uwzględnienie perspektywy opartej na 
równych szansach dla kobiet i mężczyzn w 
dziedzinach swoich kompetencji, łącznie z 
oceną szczególnego wpływu polityki na 
kobiety i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 69
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
zapewnienia skutecznego wykorzystania 
istniejących środków, takich jak 
podręczniki na temat uwzględniania 
perspektywy płci w polityce zatrudnienia 
realizowanej przez Komisję;

21. wzywa państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne do 
zapewnienia skutecznego wykorzystania 
istniejących środków, takich jak 
podręczniki na temat uwzględniania 
równych szans dla kobiet i mężczyzn w 
polityce zatrudnienia realizowanej przez 
Komisję;

Or. en

Poprawka 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia odpowiedniego szkolenia 
w zakresie uwzględniania wymiaru 
równości mężczyzn i kobiet dla 
urzędników odpowiedzialnych za 
wdrażanie wspólnotowych programów na 
szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym; 

Or. fr

Poprawka 71
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla zapotrzebowanie na 
wiarygodne, porównywalne i dostępne w 
razie potrzeby wskaźniki ilościowe i 
jakościowe, jak również oparte na 
podziale na płeć, aby zapewnić właściwe 
wdrożenie i kontynuowanie polityki;

Or. en

Poprawka 72
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn oraz mianowanie 
członków zarządu, dzięki czemu instytut 
posiada organ decyzyjny; wyraża jednak 

skreślony
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zaniepokojenie z powodu opóźnienia w 
rekrutacji dyrektora instytutu i wzywa 
Komisję do rozwiązania tej kwestii;

Or. pl

Poprawka 73
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. domaga się, by Komisja z pomocą 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn ujęła w swych 
przyszłych sprawozdaniach rocznych na 
temat równości kobiet i mężczyzn fakty i 
dane statystyczne z państw 
przystępujących i kandydujących do UE;

Or. en
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