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Poprawka 1
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że w sprawozdaniu 
Komisji na temat równości kobiet i 
mężczyzn – 2008 (COM(2008)0010) 
wskazuje się, że o ile udział kobiet w 
zatrudnieniu wciąż wzrasta, istnieją nadal 
znaczące wyzwania pod względem jakości 
zatrudnienia kobiet, zwłaszcza ciągła 
różnica w wynagrodzeniu kobiet i 
mężczyzn, utrzymująca się segregacja 
pozioma i pionowa rynku pracy, 
rozdrobnienie kariery zawodowej kobiet i 
trudność w godzeniu życia zawodowego i 
rodzinnego, które to czynniki wspólnie 
uniemożliwiają równość w czasie 
aktywności zawodowej i późniejszym,

A. mając na uwadze, że w sprawozdaniu 
Komisji na temat równości kobiet i 
mężczyzn – 2008 (COM(2008)0010) 
wskazuje się, że o ile udział kobiet w 
zatrudnieniu wciąż wzrasta, to 
jednocześnie dwie trzecie miejsc pracy w 
niepełnym wymiarze godzin oraz 
większość miejsc pracy dorywczej zajmują 
kobiety i w związku z tym istnieją nadal 
znaczące wyzwania pod względem jakości 
zatrudnienia kobiet, zwłaszcza ciągła 
różnica w wynagrodzeniu kobiet i 
mężczyzn, która w niektórych państwach 
członkowskich jest znacznie wyższa niż 
średnia różnica w UE, utrzymująca się 
segregacja pozioma i pionowa rynku pracy, 
rozdrobnienie kariery zawodowej kobiet i 
trudność w godzeniu życia zawodowego i 
rodzinnego, które to czynniki wspólnie 
uniemożliwiają równość w czasie 
aktywności zawodowej i późniejszym,

Or. de

Poprawka 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

Α. mając na uwadze, że w sprawozdaniu 
Komisji na temat równości kobiet i 
mężczyzn – 2008 (COM(2008)0010) 
wskazuje się, że o ile udział kobiet w 
zatrudnieniu wciąż wzrasta, istnieją nadal 
znaczące wyzwania pod względem jakości 

Α. mając na uwadze, że w sprawozdaniu 
Komisji na temat równości kobiet i 
mężczyzn – 2008 (COM(2008)0010) 
wskazuje się, że o ile udział kobiet w 
zatrudnieniu wciąż wzrasta, istnieją nadal 
znaczące wyzwania pod względem jakości 
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zatrudnienia kobiet, zwłaszcza ciągła 
różnica w wynagrodzeniu kobiet i 
mężczyzn, utrzymująca się segregacja 
pozioma i pionowa rynku pracy, 
rozdrobnienie kariery zawodowej kobiet i 
trudność w godzeniu życia zawodowego i 
rodzinnego, które to czynniki wspólnie 
uniemożliwiają równość w czasie 
aktywności zawodowej i późniejszym,

zatrudnienia kobiet, zwłaszcza ciągła 
różnica w wynagrodzeniu kobiet i 
mężczyzn, utrzymująca się segregacja 
pozioma i pionowa rynku pracy, 
rozdrobnienie kariery zawodowej kobiet i 
trudność w godzeniu życia zawodowego i 
rodzinnego, które to czynniki wspólnie 
uniemożliwiają równe traktowanie w 
zakresie edukacji oraz równość w czasie 
aktywności zawodowej i jednakowy rozwój 
na emeryturze,

Or. el

Poprawka 3
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że każdy człowiek 
ma prawo do pracy, a praca stanowi nie 
tylko źródło dochodu, lecz również 
podstawowy warunek społecznej integracji 
we wszystkich obszarach życia 
społecznego, a także element osobistego 
rozwoju kluczowy dla zapewnienia 
kobietom niezależności ekonomicznej i 
emancypacji,

Or. pt

Poprawka 4
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że dyskryminacja 
kobiet zaczyna się już w dostępie do 
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wykształcenia, zwłaszcza w regionach o 
wysokiej stopie bezrobocia, w których 
kobiety mimo lepszych wyników w nauce 
mają mniejsze szanse uzyskania dobrego 
wykształcenia i później dobrej pracy,

Or. de

Poprawka 5
Marian Harkin

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że europejska 
strategia zatrudnienia i filar równych szans 
nie posiadają szczegółowych wytycznych 
dotyczących wymiaru płci;

B. mając na uwadze, że europejska 
strategia zatrudnienia nie obejmuje ani 
szczegółowych wytycznych dotyczących 
wymiaru płci, ani filaru równych szans;

Or. en

Poprawka 6
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Punkt D preambuły

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że strategia 
„flexicurity” rodzi oczekiwania co do 
lepszego godzenia życia zawodowego i 
prywatnego kobiet i mężczyzn; mając na 
uwadze, że nie wszystkie państwa 
członkowskie osiągną cele barcelońskie do 
2010 r.; mając na uwadze, że placówki 
opieki nad krewnymi pozostającymi na 
utrzymaniu rodzin – innymi niż dzieci – nie 
są jeszcze objęte strategiami politycznymi,

D. mając na uwadze, że godzenie życia 
zawodowego i prywatnego kobiet i 
mężczyzn wymaga niezwłocznej poprawy; 
mając na uwadze, że nie wszystkie państwa 
członkowskie osiągną cele barcelońskie do 
2010 r.; mając na uwadze, że placówki 
opieki nad krewnymi pozostającymi na 
utrzymaniu rodzin – innymi niż dzieci – nie 
są jeszcze objęte strategiami politycznymi,

Or. pt
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Poprawka 7
Maria Matsouka

Projekt opinii
Punkt D preambuły

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że strategia 
„flexicurity” rodzi oczekiwania co do 
lepszego godzenia życia zawodowego i 
prywatnego kobiet i mężczyzn; mając na 
uwadze, że nie wszystkie państwa 
członkowskie osiągną cele barcelońskie do 
2010 r.; mając na uwadze, że placówki 
opieki nad krewnymi pozostającymi na 
utrzymaniu rodzin – innymi niż dzieci – nie 
są jeszcze objęte strategiami politycznymi,

D. mając na uwadze, że nie wszystkie 
państwa członkowskie osiągną cele 
barcelońskie do 2010 r.; mając na uwadze, 
że placówki opieki nad krewnymi 
pozostającymi na utrzymaniu rodzin –
innymi niż dzieci – nie są jeszcze objęte 
strategiami politycznymi,

Or. el

Poprawka 8
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Punkt D preambuły

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że strategia 
„flexicurity” rodzi oczekiwania co do 
lepszego godzenia życia zawodowego i 
prywatnego kobiet i mężczyzn; mając na 
uwadze, że nie wszystkie państwa 
członkowskie osiągną cele barcelońskie do 
2010 r.; mając na uwadze, że placówki 
opieki nad krewnymi pozostającymi na 
utrzymaniu rodzin – innymi niż dzieci –
nie są jeszcze objęte strategiami 
politycznymi,

D. mając na uwadze, że strategia 
„flexicurity” rodzi oczekiwania co do 
lepszego godzenia życia zawodowego i 
prywatnego kobiet i mężczyzn; mając na 
uwadze, że oczekiwania te zostaną 
spełnione tylko wówczas, gdy poprawi się 
bezpieczeństwo socjalne, a fazy życia 
rodzinnego nie będą prowadziły do 
mniejszych szans kariery i niższych 
świadczeń emerytalnych; mając na 
uwadze, że nie wszystkie państwa 
członkowskie osiągną cele barcelońskie do 
2010 r.; mając na uwadze, że placówki 
opieki nad krewnymi pozostającymi na 
utrzymaniu rodzin – innymi niż dzieci –
nie są jeszcze objęte strategiami 
politycznymi,
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Or. de

Poprawka 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Punkt D preambuły

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że strategia 
„flexicurity” rodzi oczekiwania co do 
lepszego godzenia życia zawodowego i 
prywatnego kobiet i mężczyzn; mając na 
uwadze, że nie wszystkie państwa 
członkowskie osiągną cele barcelońskie do 
2010 r.; mając na uwadze, że placówki 
opieki nad krewnymi pozostającymi na 
utrzymaniu rodzin – innymi niż dzieci – nie 
są jeszcze objęte strategiami politycznymi,

D. mając na uwadze, że strategia 
„flexicurity” rodzi oczekiwania co do 
lepszego godzenia życia zawodowego i 
prywatnego kobiet i mężczyzn; mając na 
uwadze, że nie wszystkie państwa 
członkowskie osiągną cele barcelońskie do 
2010 r.; mając na uwadze, że placówki 
opieki nad krewnymi pozostającymi na 
utrzymaniu rodzin – innymi niż dzieci –
oraz uznawanie nietypowych oraz 
nieformalnych kwalifikacji nie są jeszcze 
objęte strategiami politycznymi,

Or. el

Poprawka 10
Evangelia Tzampazi

Projekt opinii
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że choć 
sprawozdanie Komisji zawiera obszerne 
statystyki na temat stopy zatrudnienia 
kobiet, ich wykształcenia i uczestnictwa w 
procesach decyzyjnych oraz na temat 
stopy ubóstwa wśród kobiet w UE w 
porównaniu do stopy ubóstwa wśród 
mężczyzn, w statystykach tych zupełnie 
brakuje danych o niepełnosprawności, 
wieku, orientacji seksualnej, pochodzeniu 
etnicznym i wyznaniu, mimo że sytuacja 
kobiet borykających się z wieloraką 
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dyskryminacją jest szczególnie trudna,

Or. en

Poprawka 11
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Punkt D b preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Db. mając na uwadze analizy 
Europejskiej fundacji na rzecz poprawy 
warunków życia i pracy w Dublinie na 
temat równowagi między życiem 
zawodowym i prywatnym,

Or. de

Poprawka 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Punkt D c preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Dc. uwzględniając konkluzje Rady 
Europejskiej obradującej w Lizbonie (w 
marcu 2000 r.), które miały na celu 
zwiększenie do 2010 r. wskaźnika 
zatrudnienia w Unii Europejskiej do 
poziomu 70%, a wskaźnika zatrudnienia 
kobiet do ponad 60%; uwzględniając 
również konkluzje Rady Europejskiej 
obradującej w Sztokholmie (w marcu 
2001 r.), w których dodano przejściowy cel 
osiągnięcia do 2005 r. poziomu 67% w 
przypadku ogólnego wskaźnika 
zatrudnienia i 57% dla wskaźnika 
zatrudnienia kobiet,

Or. el
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Poprawka 13
Marian Harkin

Projekt opinii
Punkt D d preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Dd. mając na uwadze, że życie zawodowe 
kobiet charakteryzuje się okrojonymi 
okresami aktywności zawodowej, co 
spowodowane jest głęboko 
zakorzenionymi stereotypami dotyczącymi 
roli kobiet i mężczyzn w pracy zawodowej i 
w rodzinie, co wpływa na zdolność kobiet 
do pozostawania czynnymi zawodowo i 
osiągania postępów, stawia je w gorszej 
sytuacji na rynku pracy i ma 
długoterminowe skutki dla świadczeń 
emerytalnych,

Or. en

Poprawka 14
Marian Harkin

Projekt opinii
Punkt D e preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

De. mając na uwadze, że Ramy działań na 
rzecz równości kobiet i mężczyzn przyjęte 
przez partnerów społecznych w 2005 r. 
(ramy działań) proponują działania 
mające na celu zachęcenie dziewcząt, żeby 
wzięły pod rozwagę szerszą perspektywę 
możliwości kariery, głównie w zawodach 
technicznych i naukowych,

Or. en
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Poprawka 15
Maria Matsouka

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
aby usprawniły włączanie kwestii równości 
płci do wszelkich polityk zatrudnienia i 
ubezpieczeń społecznych;

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do przyjęcia niezbędnych środków na rzecz 
faktycznego włączania kwestii równości 
płci do wszelkich polityk zatrudnienia i 
ubezpieczeń społecznych, a w szczególności  
do zwalczania wszelkich form 
dyskryminacji, także  w ramach strategii 
dotyczącej elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity), 
które – ze względu na brak odpowiedniej 
infrastruktury w większości państw 
członkowskich lub wąską interpretację tej 
strategii – mogłyby doprowadzić albo do 
pogorszenia sytuacji kobiet, albo do 
równania w dół w zakresie równości 
mężczyzn i kobiet;

Or. el

Poprawka 16
Juan Andrés Naranjo Escobar

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
aby usprawniły włączanie kwestii równości 
płci do wszelkich polityk zatrudnienia i 
ubezpieczeń społecznych;

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
aby usprawniły włączanie kwestii równości 
płci do wszelkich kierunków polityki 
społecznej oraz zatrudnienia i ubezpieczeń 
społecznych, a zwłaszcza do strategii 
dotyczących elastycznego rynku pracy i 
bezpieczeństwa socjalnego (flexicurity);

Or. es
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Poprawka 17
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby usprawniły włączanie 
kwestii równości płci do wszelkich polityk 
zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych;

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby usprawniły włączanie 
kwestii równości płci do wszelkich polityk 
zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych; 
zaznacza, że można osiągnąć sukcesy w 
dziedzinie równości szans dla kobiet tylko 
wówczas, gdy prowadzona będzie 
kompleksowa polityka dotycząca okresów 
życia, która prowadzi do rzeczywistego 
podziału pomiędzy płciami na fazy 
kształcenia, aktywności zawodowej, życia 
rodzinnego i pracy społecznej oraz 
nakłada na wszystkie zainteresowane 
podmioty (podmioty gospodarcze, 
polityków i partnerów społecznych) 
odpowiedzialność za te zmiany, które 
skutkują korzyściami dla wszystkich;

Or. de

Poprawka 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
aby usprawniły włączanie kwestii równości 
płci do wszelkich polityk zatrudnienia i 
ubezpieczeń społecznych;

1. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby usprawniły włączanie
kwestii równości płci do wszelkich polityk 
zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych
oraz aby promowały włączanie wymiaru 
dotyczącego płci do wszystkich kierunków 
polityki;

Or. el
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Poprawka 19
Maria Matsouka

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wskazuje, że – mimo względnych 
postępów ilościowych dokonanych w 
zakresie zatrudnienia kobiet – przytoczone 
przez Komisję dane pokazują, iż w 
Europie średnia dysproporcja między 
wskaźnikami zatrudnienia dla mężczyzn i 
dla kobiet utrzymuje się na wysokim 
poziomie (14,4%), a w grupie wiekowej 
osób powyżej 55 roku życia jest znacznie 
wyższa (17,8%), przy czym w niektórych 
państwach członkowskich dysproporcja ta 
wynosi ponad 30%;

Or. el

Poprawka 20
Evangelia Tzampazi

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa państwa członkowskie, żeby w 
pełni wykonywały przepisy prawa 
wspólnotowego, które wymagają równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w 
zatrudnieniu, w tym w odniesieniu do 
dostępu do zatrudnienia, warunków 
pracy, elastycznego czasu pracy, rozwoju 
kariery i awansu, równego wynagrodzenia 
za jednakową pracę lub pracę o tej samej 
wartości, zwalniania, przeniesienia 
ciężaru dowodu w przypadkach 
dyskryminacji ze względu na płeć, w 
odniesieniu do molestowania seksualnego 
i ochrony ciąży, macierzyństwa i ojcostwa, 
jak również w pozyskiwaniu towarów i 
usług o wysokiej jakości i po przystępnej 
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cenie, takich jak opieka nad dzieckiem, 
opieka nad osobami starszymi i 
niepełnosprawnymi i innymi osobami 
pozostającymi na utrzymaniu,

Or. en

Poprawka 21
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o opracowanie 
instrumentów gwarantujących, że wysokie 
kwalifikacje kobiet w zakresie 
wykształcenia będą skutkować lepszymi 
miejscami pracy;

2. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o opracowanie 
instrumentów gwarantujących, że wysokie 
kwalifikacje kobiet w zakresie 
wykształcenia będą skutkować lepszymi 
miejscami pracy, lepszym 
wynagrodzeniem i większymi 
możliwościami kariery;

Or. en

Poprawka 22
Juan Andrés Naranjo Escobar

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o opracowanie 
instrumentów gwarantujących, że wysokie 
kwalifikacje kobiet w zakresie 
wykształcenia będą skutkować lepszymi 
miejscami pracy;

2. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o opracowanie – we 
współpracy z przedsiębiorstwami i 
placówkami oświatowymi – programów 
edukacyjnych i szkoleniowych 
gwarantujących, że wysokie kwalifikacje 
kobiet w zakresie wykształcenia będą 
skutkować lepszymi miejscami pracy;

Or. es
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Poprawka 23
Gabriele Stauner

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o opracowanie 
instrumentów gwarantujących, że wysokie 
kwalifikacje kobiet w zakresie 
wykształcenia będą skutkować lepszymi
miejscami pracy;

2. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o opracowanie 
instrumentów gwarantujących, że wysokie 
kwalifikacje kobiet w zakresie 
wykształcenia będą skutkować miejscami 
pracy odpowiednimi dla ich kwalifikacji;

Or. de

Poprawka 24
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o opracowanie 
instrumentów gwarantujących, że wysokie 
kwalifikacje kobiet w zakresie 
wykształcenia będą skutkować lepszymi 
miejscami pracy;

2. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o opracowanie 
instrumentów gwarantujących, że wysokie 
kwalifikacje kobiet w zakresie 
wykształcenia będą skutkować lepszymi 
miejscami pracy; wzywa państwa 
członkowskie, żeby za pomocą 
ukierunkowanych środków zlikwidowały 
dyskryminację młodych kobiet w procesie 
przejścia ze szkoły do kształcenia na 
wyższym poziomie i od kształcenia do 
kariery zawodowej;

Or. de
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Poprawka 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o opracowanie instrumentów 
gwarantujących, że wysokie kwalifikacje 
kobiet w zakresie wykształcenia będą 
skutkować lepszymi miejscami pracy;

2. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o opracowanie instrumentów 
gwarantujących, że kobiety o wysokich 
kwalifikacjach zawodowych będą miały 
takie same szanse znalezienia dobrego 
miejsca pracy i rozwoju zawodowego w 
sektorze publicznym i prywatnym, jak 
mężczyźni o równoważnych 
umiejętnościach;

Or. el

Poprawka 26
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że wiele miejsc pracy 
utworzonych w UE jest niepewnych, gdyż 
opierają się one na umowach zawieranych 
na czas określony, a cierpią na tym 
szczególnie kobiety; wzywa zatem Komisję 
i państwa członkowskie do promowania 
przyjęcia środków na rzecz likwidacji 
niepewnego zatrudnienia poprzez 
wspieranie przechodzenia od stosowania 
umów o pracę na czas określony do umów 
zawieranych na czas nieokreślony;

Or. pt
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Poprawka 27
Petru Filip

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla znaczenie udostępniania 
istniejących funduszy europejskich i 
krajowych w ramach projektów 
ukierunkowanych na czynne włączanie 
kobiet – uważanych za należące do grup 
szczególnie narażonych – do rynku pracy;

Or. ro

Poprawka 28
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wzywa Komisję, żeby w ramach 
wdrażania europejskich funduszy 
strukturalnych żądała od państw 
członkowskich, żeby odpowiednio do 
przekrojowego celu uwzględniania 
problematyki płci opracowały precyzyjne 
dane na temat udziału kobiet w 
programach wsparcia, które będą 
odzwierciedlały rzeczywistą sytuację 
utrudnień, z jakimi kobiety borykają się w 
dziedzinie zatrudnienia i w gospodarce; 
wskazuje, że w świetle doświadczeń 
minionych okresów wsparcia ogólne 
wskazanie na środki neutralne pod 
względem płci często prowadzi do tego, że 
kobiety korzystają w mniejszym stopniu z 
funduszy strukturalnych niż mężczyźni; 
wzywa Komisję, żeby opracowała wytyczne 
dla ujmowania w budżecie funduszy 
strukturalnych kwestii płci i sprawdzała je 
w projektach pilotażowych;
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Or. de

Poprawka 29
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina o swojej rezolucji z dnia 9 
marca 2004 r. w sprawie pracy, rodziny i 
życia prywatnego, w którym zwrócił się do 
Komisji o przedstawienie wniosku 
dotyczącego dyrektywy ramowej w 
sprawie godzenia życia zawodowego, 
rodzinnego i prywatnego, umożliwiającego 
m.in. wprowadzenie dodatkowych 
mechanizmów ułatwiających kobietom i 
mężczyznom równy podział opieki nad 
członkami rodziny pozostającymi na ich 
utrzymaniu;

3. przypomina o swojej rezolucji z dnia 9 
marca 2004 r. w sprawie pracy, rodziny i 
życia prywatnego, w którym zwrócił się do 
Komisji o przedstawienie wniosku 
dotyczącego dyrektywy ramowej w 
sprawie godzenia życia zawodowego, 
rodzinnego i prywatnego, umożliwiającego 
m.in. wprowadzenie dodatkowych 
mechanizmów ułatwiających kobietom i 
mężczyznom równy podział opieki nad 
członkami rodziny pozostającymi na ich 
utrzymaniu, a jednocześnie uwzględnia 
analizy Europejskiej fundacji na rzecz 
poprawy warunków życia i pracy na temat 
równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym;

Or. de

Poprawka 30
Petru Filip

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do poprawy ram 
legislacyjnych w zakresie materialnego 
wsparcia dla kobiet zmuszonych do 
wycofania się z rynku pracy lub 
zatrudnianych na podstawie umów o 
pracę w niepełnym wymiarze godzin, aby 
mogły przyjąć na siebie obowiązki 
rodzinne, oraz do powtórnego naliczenia 
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ich świadczeń emerytalnych z 
uwzględnieniem takich okresów;

Or. ro

Poprawka 31
Maria Matsouka

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że równowaga między 
życiem zawodowym a rodzinnym ma 
bezpośredni związek z bezpieczeństwem 
zatrudnienia i dochodów oraz z 
warunkami pracy, zwłaszcza w przypadku 
kobiet;

Or. el

Poprawka 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. proponuje, aby Komisja nadal 
zasięgała opinii partnerów społecznych w 
sprawie możliwego podejścia do działań 
wspólnotowych na rzecz lepszego 
godzenia życia zawodowego, osobistego i 
rodzinnego, z myślą o poprawie i 
uzupełnieniu dotychczasowych ram oraz 
realizacji celów Rady Europejskiej 
obradującej w Barcelonie (w 2002 r.);

Or. el
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Poprawka 33
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. zauważa, że w wyniku zmieniającej się 
sytuacji demograficznej szacunkowy 
stosunek ludności aktywnej zawodowo do 
nieaktywnej w roku 2030 wyniesie 2:1; 
wzywa Komisję, żeby wspierała przyszłą 
rolę opiekunów poprzez podejmowanie 
inicjatyw politycznych, które umożliwią 
kobietom i mężczyznom osiągnięcie 
równowagi między obowiązkami 
zawodowymi i wynikającymi z opieki;  

Or. en

Poprawka 34
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3e. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zagwarantowania, że 
będą rozwijane specyficzne dziedziny 
polityki na rzecz osiągnięcia równej 
niezależności ekonomicznej kobiet i 
mężczyzn, pogodzenia życia prywatnego i 
zawodowego, równego udziału w procesie 
podejmowania decyzji, likwidacji 
wszelkich form przemocy związanej z 
różnicą płci oraz usunięcia stereotypów 
związanych z płcią;

Or. en
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Poprawka 35
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 3 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3f. przypomina Komisji o jej planie 
działań na rzecz równości kobiet i 
mężczyzn 2006–2010;

Or. en

Poprawka 36
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 3 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3h. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, żeby współdziałały w 
szczególności z małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami na rzecz stworzenia 
struktur, które pozwolą małym i średnim 
przedsiębiorstwom na zaoferowanie 
swoim pracownikom systemów 
równoważenia życia zawodowego;

Or. en

Poprawka 37
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla rolę pracodawców w tworzeniu 
nowoczesnej organizacji pracy oraz państw 
członkowskich w zapewnianiu 
przystępnych, tanich i wysokiej jakości 
usług umożliwiających lepsze godzenie 

4. podkreśla rolę pracodawców oraz 
organizacji związków zawodowych w 
tworzeniu sprawiedliwej organizacji pracy 
bez utraty praw i płacy, a także państw 
członkowskich w zapewnianiu 
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życia zawodowego z rodzinnym; przystępnych, tanich i wysokiej jakości 
usług umożliwiających lepsze godzenie 
życia zawodowego z rodzinnym;

Or. pt

Poprawka 38
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla rolę pracodawców w 
tworzeniu nowoczesnej organizacji pracy 
oraz państw członkowskich w zapewnianiu 
przystępnych, tanich i wysokiej jakości 
usług umożliwiających lepsze godzenie 
życia zawodowego z rodzinnym;

4. podkreśla rolę pracodawców w 
tworzeniu nowoczesnej organizacji pracy 
oraz państw członkowskich w zapewnianiu 
przystępnych, tanich i wysokiej jakości 
usług umożliwiających lepsze godzenie 
życia zawodowego z rodzinnym; wzywa 
Komisję, żeby zachęcała do wymiany 
sprawdzonych wzorców w dziedzinie 
godzenia życia zawodowego i prywatnego;

Or. en

Poprawka 39
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla rolę pracodawców w tworzeniu 
nowoczesnej organizacji pracy oraz państw 
członkowskich w zapewnianiu 
przystępnych, tanich i wysokiej jakości 
usług umożliwiających lepsze godzenie 
życia zawodowego z rodzinnym;

4. podkreśla rolę pracodawców w tworzeniu 
nowoczesnej organizacji pracy oraz państw 
członkowskich w zapewnianiu dostępnych w 
sensie odległości, tanich i wysokiej jakości 
usług umożliwiających lepsze godzenie 
życia zawodowego z rodzinnym, który to cel 
pomagają osiągać inicjatywy na rzecz 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw;

Or. el
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Poprawka 40
Ilda Figueiredo

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia skutecznych środków 
zapewniających zgodność z normami 
społecznymi i przepisami prawa pracy w 
poszczególnych sektorach, przy 
zapewnieniu godziwego dochodu 
pracownikom, a w szczególności 
kobietom, a także prawa do bezpiecznych i 
zdrowych warunków w miejscu pracy oraz 
do ochrony społecznej i swobody działania 
związków zawodowych, przyczyniając się 
zarazem do zniesienia dyskryminacji 
mężczyzn i kobiet w życiu zawodowym;

Or. pt

Poprawka 41
Petru Filip

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla znaczenie czynnego udziału 
kobiet w związkach zawodowych w 
zakresie zadań koncentrujących się na 
ochronie kobiet w miejscu pracy i 
przyznawania należnych im praw;

Or. ro
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Poprawka 42
Petru Filip

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. proponuje wdrażanie programów 
ochrony socjalnej w celu tworzenia 
placówek opieki przedszkolnej w pobliżu 
miejsc pracy z myślą o ułatwieniu 
kobietom pełnienia ich podwójnej roli;

Or. ro

Poprawka 43
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. zgadza się z przewidzianą w ramach 
działań partnerów społecznych propozycją 
stworzenia nieliniowych ścieżek rozwoju 
kariery zawodowej, w których okresy 
większej aktywności zawodowej następują 
przemiennie z okresami realizacji w 
większym stopniu obowiązków 
rodzinnych, co stanowiłoby alternatywę 
dla kultury niepotrzebnie długiego czasu 
pracy dla kobiet i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 44
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie, aby 
dążyły do celu jednakowej niezależności 
ekonomicznej kobiet i mężczyzn;

skreślony

Or. en

Poprawka 45
Gabriele Stauner

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie, aby 
dążyły do celu jednakowej niezależności 
ekonomicznej kobiet i mężczyzn;

5. wzywa państwa członkowskie, aby 
dążyły do celu zrównoważonego 
wynagrodzenia kobiet i mężczyzn;

Or. de

Poprawka 46
Elisabeth Schroedter

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie, aby 
dążyły do celu jednakowej niezależności 
ekonomicznej kobiet i mężczyzn;

5. wzywa państwa członkowskie, aby 
dążyły do celu jednakowej niezależności 
ekonomicznej kobiet i mężczyzn; 
zaznacza, że konieczne są programy na 
rzecz przedsiębiorczości oraz kredyty na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej w 
celu zwiększenia udziału kobiet w tej 
ważnej dziedzinie gospodarki;

Or. de
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Poprawka 47
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie, aby 
dążyły do celu jednakowej niezależności 
ekonomicznej kobiet i mężczyzn;

5. wzywa państwa członkowskie, aby 
dążyły do celu równej płacy i rozwoju 
zawodowego kobiet i mężczyzn;

Or. el

Poprawka 48
Evangelia Tzampazi

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, żeby zagwarantowały, że 
wszelkie środki i działania polityczne 
mające na celu poprawę równości płci 
będą w pełni uwzględniały specyficzną 
sytuację kobiet, które borykają się z 
wieloraką dyskryminacją ze względu na 
niepełnosprawność, wiek, orientację 
seksualną, pochodzenie etniczne czy 
religię, a także sytuację kobiet, które 
doświadczają dyskryminacji 
towarzyszącej, takich jak matki czy 
małżonki osób dyskryminowanych;

Or. en

Poprawka 49
Evangelia Tzampazi

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. popiera środki Europejskiego 
Funduszu Społecznego i programu 
PROGRESS na lata 2007–2013, które 
zmierzają m.in. do poprawy sytuacji kobiet 
na rynku pracy i dalszego wsparcia 
przeciwdziałania dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 50
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie, aby 
wprowadziły mechanizmy zapewniające 
sprawiedliwe traktowanie kobiet i 
mężczyzn w systemach emerytalnych.

6. wzywa państwa członkowskie, aby 
wprowadziły mechanizmy zapewniające 
sprawiedliwe traktowanie kobiet i 
mężczyzn w systemach emerytalnych oraz 
żeby oceniły wpływ reform emerytalnych 
na życie kobiet.

Or. en

Poprawka 51
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, żeby opracowały szereg 
wskaźników jakościowych, które zostaną 
wykorzystane w dalszej części wdrażania 
strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia oraz 
uwzględnią wymiar dotyczący płci;
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Or. en

Poprawka 52
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję, żeby przeprowadziła 
kampanie informacyjne w sprawie 
dyskryminacji ze względu na płeć, tak żeby 
zwiększyć publiczną wiedzę oraz 
zlikwidować przesądy i dyskryminację ze 
względu na płeć, a także poprawić 
sytuację kobiet na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 53
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. wzywa Komisję, żeby ujmowała 
wymiar dotyczący płci w programach 
edukacyjnych Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 54
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, żeby finansowo wspierały 



PE407.784v01-00 28/31 AM\727353PL.doc

PL

przedsiębiorczość kobiet we wszystkich 
dziedzinach działalności oraz ułatwiły 
integrację kobiet w zawodach 
nietradycyjnych;

Or. en

Poprawka 55
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6e. podkreśla znaczenie narzędzi 
identyfikacyjnych i odpowiednich 
mechanizmów integracji na rynku pracy 
szczególnie narażonych grup kobiet, w 
szczególności kobiet niepełnosprawnych, 
kobiet z członkami rodziny na utrzymaniu, 
starszych kobiet, kobiet zamieszkujących 
na obszarach wiejskich, kobiet należących 
do mniejszości i kobiet posiadających 
status imigrantek; wzywa także do 
lepszego uznawania kształcenia 
nieformalnego, tak żeby wesprzeć ten 
proces;

Or. en

Poprawka 56
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6f. wzywa Komisję, żeby przyjęła środki 
potrzebne do skutecznego wdrożenia w 
każdym państwie członkowskim dyrektywy 
o równości wynagrodzeń oraz do realizacji 
celu uzgodnionego na Radzie 
Europejskiej w Barcelonie w marcu 
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2002 r., dotyczącego wysokiej jakości 
opieki nad dziećmi; wzywa również 
Komisję do wzmocnienia dyrektywy o 
urlopie rodzicielskim;

Or. en

Poprawka 57
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 6 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6g. podkreśla potrzebę stałego 
przeciwdziałania molestowaniu 
seksualnemu i psychicznemu oraz 
nękaniu w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 58
Rovana Plumb

Projekt opinii
Ustęp 6 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6h. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i swoje służby do lepszego uwzględnienia 
wymiaru dotyczącego płci w przyszłych 
budżetach ogólnych Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 59
Maria Matsouka

Projekt opinii
Ustęp 6 i (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6i. podkreśla, że przywrócenie równego 
traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie 
wieku emerytalnego musi opierać się na 
korzystniejszej zasadzie, zgodnie z którą 
równość można zagwarantować poprzez 
objęcie korzystniejszymi ustaleniami grup 
znajdujących się w mniej korzystnej 
sytuacji;

Or. el

Poprawka 60
Evangelia Tzampazi

Projekt opinii
Ustęp 6 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6j. wzywa państwa członkowskie, żeby 
przygotowały i wdrożyły trwałe systemy 
ochrony socjalnej, które uwzględnią 
szczególne sytuacje kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy oraz w życiu społecznym i 
gospodarczym, np. sytuację kobiet 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
godzin, przerwy w karierze zawodowej 
oraz sytuację kobiet w rodzinach z 
osobami pozostającymi na ich 
utrzymaniu;

Or. en

Poprawka 61
Petru Filip

Projekt opinii
Ustęp 6 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6k. wnioskuje o staranne wytyczanie 
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kierunków polityki edukacyjnej, aby 
unikać przyjętych z góry koncepcji 
dotyczących ścieżek kariery, które są dla 
kobiet „niedostępne”, i proponuje, aby 
dostęp do stanowisk kierowniczych był 
całkowicie przejrzysty, dzięki czemu 
uniknie się dyskryminacji ze względu na 
płeć;

Or. ro

Poprawka 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 6 l (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6l. wzywa Komisję do wspierania 
współpracy i rozwoju partnerstw między 
wszystkimi zainteresowanymi organami w 
celu promowania lepszego godzenia życia 
zawodowego, rodzinnego i osobistego w 
kontekście Europejskiego sojuszu na rzecz 
rodzin. 

Or. el


