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Poprawka 1
Astrid Lulling

Projekt opinii
Odniesienie 1 a (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając traktat ustanawiający 
wspólnotę europejską, a w szczególności 
jego art. 141,

Or. fr

Poprawka 2
Astrid Lulling

Projekt opinii
Odniesienie 1 b (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając plan działania na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-
2010,

Or. fr

Poprawka 3
Astrid Lulling

Projekt opinii
Odniesienie 1 c (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając orzeczenia Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, 
a w szczególności orzeczenie C-262/881,

Or. fr
                                               
1 Orzeczenie z dnia 17 maja 1990 r. w sprawie Barber, ETS 1990, s. I-1889.
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Poprawka 4
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Odniesienie 1 d (nowe)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając prawnie wiążącą 
konwencję ONZ w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet 
(1979), w szczególności art. 11 ust. 1 lit. d) 
i e) oraz art. 11 ust. 2 lit. c),

Or. nl

Poprawka 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Punkt A preambuły

Projekt opinii Poprawka

Α. mając na uwadze, że cele strategii 
lizbońskiej w dziedzinie zatrudnienia 
kobiet i osób starszych, a także cele z 
Barcelony w dziedzinie usług opieki nad 
dziećmi są niezbędne dla stabilności 
systemów emerytalnych,

A. mając na uwadze, że cele strategii 
lizbońskiej w dziedzinie zatrudnienia 
kobiet, młodych ludzi i osób starszych, a 
także cele z Barcelony w dziedzinie usług 
opieki nad dziećmi są niezbędne dla 
stabilności systemów emerytalnych,

Or. el

Poprawka 6
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że milenijne cele 
ONZ 2000, a w szczególności cel 3, 
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zakładają równość płci,

Or. nl

Poprawka 7
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Projekt opinii
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że sytuacja w 
zakresie zatrudnienia w Europie jest 
niezgodna ze strategią lizbońską, która 
stawia sobie za cel więcej lepszych miejsc 
pracy, pełne zatrudnienie i integrację 
społeczną, zwłaszcza dla kobiet,

Or. en

Poprawka 8
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Projekt opinii
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że wymiar płci i 
wymiar międzypokoleniowy znacznie 
zwiększają ryzyko słabszej pozycji na 
rynku pracy, ponieważ kobiety, a także 
starsi i młodsi pracownicy zatrudnieni na 
podstawie nietypowych umów mają 
mniejsze szanse na poprawę swojej pozycji 
na rynku pracy,

Or. en
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Poprawka 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

Β. mając na uwadze, że generalnie
przebieg zatrudnienia kobiet jest mniej 
jednolity i charakteryzuje się wolnym 
kształtowaniem się zarobków, podczas gdy 
przebieg zatrudnienia mężczyzn jest ciągły 
a kształtowanie się zarobków bardziej 
trwałe, co pociąga za sobą różnicę w 
składkach na system emerytalny i ryzyko 
zwiększonego ubóstwa dla kobiet,

Β. mając na uwadze, że mimo potrzeby 
zwiększenia stopy zatrudnienia kobiet,
przebieg zatrudnienia kobiet jest mniej 
jednolity i charakteryzuje się wolnym 
kształtowaniem się zarobków, podczas gdy 
przebieg zatrudnienia mężczyzn jest ciągły 
a kształtowanie się zarobków bardziej 
trwałe, co pociąga za sobą różnicę w 
składkach na system emerytalny i ryzyko 
zwiększonego ubóstwa dla kobiet,

Or. el

Poprawka 10
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Punkt B preambuły

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że generalnie 
przebieg zatrudnienia kobiet jest mniej 
jednolity i charakteryzuje się wolnym 
kształtowaniem się zarobków, podczas gdy 
przebieg zatrudnienia mężczyzn jest ciągły 
a kształtowanie się zarobków bardziej 
trwałe, co pociąga za sobą różnicę w 
składkach na system emerytalny i ryzyko 
zwiększonego ubóstwa dla kobiet,

B. mając na uwadze, że generalnie 
przebieg zatrudnienia kobiet jest mniej 
jednolity i charakteryzuje się wolnym 
kształtowaniem się zarobków, podczas gdy 
przebieg zatrudnienia mężczyzn jest ciągły 
a kształtowanie się zarobków bardziej 
trwałe, co pociąga za sobą różnicę w 
składkach na system emerytalny i ryzyko 
zwiększonego ubóstwa dla kobiet; ryzyko 
to jest ponadto bardziej długoterminowe 
zważywszy na większą długość życia 
kobiet,

Or. nl
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Poprawka 11
Roselyne Lefrançois

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że równość mężczyzn i kobiet 
musi znaleźć się wśród celów reform 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
dopóki wpisuje się ono w kontekst
utrzymujących się nierówności na rynku 
pracy w odniesieniu do płac i perspektyw 
kariery oraz nierównego podziału 
obowiązków rodzinnych i domowych;

1. uważa, że równość mężczyzn i kobiet 
musi znaleźć się wśród celów reform 
systemów zabezpieczenia społecznego i 
systemu emerytalnego, podkreślając 
jednocześnie, że nierówności w tym 
zakresie mają przede wszystkim charakter 
pośredni, wynikający z utrzymujących się 
nierówności na rynku pracy w odniesieniu 
do płac i perspektyw kariery oraz 
nierównego podziału obowiązków 
rodzinnych i domowych; zmiana tej 
sytuacji jest zatem możliwa jedynie za 
pomocą bardziej kompleksowych
środków;

Or. fr

Poprawka 12
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że równość mężczyzn i kobiet 
musi znaleźć się wśród celów reform 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
dopóki wpisuje się ono w kontekst 
utrzymujących się nierówności na rynku 
pracy w odniesieniu do płac i perspektyw 
kariery oraz nierównego podziału 
obowiązków rodzinnych i domowych;

1. uważa, że równość mężczyzn i kobiet 
musi znaleźć się wśród założeń reform 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
dopóki wpisuje się ono w kontekst 
utrzymujących się nierówności na rynku 
pracy w odniesieniu do płac i perspektyw 
kariery oraz nierównego podziału
obowiązków rodzinnych i domowych;

Or. nl
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Poprawka 13
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wskazuje na fakt, że analiza i reforma 
systemów zabezpieczenia społecznego w 
państwach członkowskich powinna 
wpisywać się w perspektywę równości płci 
i obejmować indywidualizację praw to 
zabezpieczenia społecznego, 
przystosowując ubezpieczenia społeczne i 
usługi do zmieniających się struktur 
rodzinnych i zapewniając skuteczniejsze 
przeciwdziałanie przez systemy 
zabezpieczenia społecznego niepewnej 
sytuacji kobiet i sprostanie potrzebom 
nietradycyjnych modeli rodzin i osób 
samotnie wychowujących dzieci;

Or. en

Poprawka 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla w tym względzie konieczność 
aktywnej polityki zatrudnienia na rzecz 
kobiet i osób starszych, aby zapewnić, na 
podstawie składek na systemy emerytalne, 
prawa do należytej emerytury;

2. podkreśla w tym względzie konieczność 
aktywnej polityki zatrudnienia na rzecz 
kobiet, młodych ludzi i osób starszych, aby
właściwie wykorzystać siłę roboczą i 
przedsiębiorczość oraz zapewnić, na 
podstawie składek na systemy emerytalne, 
prawa do należytej emerytury;

Or. el
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Poprawka 15
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla w tym względzie konieczność 
aktywnej polityki zatrudnienia na rzecz 
kobiet i osób starszych, aby zapewnić, na 
podstawie składek na systemy emerytalne, 
prawa do należytej emerytury;

2. podkreśla w tym względzie konieczność 
aktywnej polityki zatrudnienia na rzecz 
kobiet i osób starszych, aby zapewnić,
m.in. na podstawie składek na systemy 
emerytalne, prawa do należytej emerytury;

Or. nl

Poprawka 16
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. przypomina, że na mocy artykułu 141 
traktatu WE, mogą zostać podjęte 
pozytywne działania mające na celu
promowanie równości płac oraz, że 
orzecznictwo wspólnotowe traktuje składki 
na ubezpieczenie społeczne jako element 
pensji;

3. przypomina, że na mocy artykułu 141 
traktatu WE, mogą zostać podjęte 
pozytywne działania mające na celu
osiągnięcie równości płac oraz, że 
orzecznictwo wspólnotowe traktuje składki 
na ubezpieczenie społeczne jako element 
pensji;

Or. nl

Poprawka 17
Roselyne Lefrançois

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że należy zachować ostrożność 
przy indywidualizowaniu uprawnień do 
zabezpieczenia społecznego, ponieważ 



PE409.536v01-00 10/15 AM\732738PL.doc

PL

mimo że jest ona często przedstawiana 
jako sposób na zachęcenie kobiet do 
prowadzenia własnej działalności, to może 
w praktyce okazać się dla nich 
niekorzystna, zwłaszcza dla kobiet o 
niskich dochodach;

Or. fr

Poprawka 18
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się z prośbą do Komisji, aby 
zintensyfikowała badania i prace dotyczące 
wpływu zindywidualizowania uprawnień 
socjalnych na równe traktowanie kobiet i 
mężczyzn;

4. zwraca się z prośbą do Komisji, aby 
zintensyfikowała badania i prace dotyczące 
wpływu zindywidualizowania uprawnień 
socjalnych na równe traktowanie kobiet i 
mężczyzn oraz do przedstawienia 
wyników badania;

Or. nl

Poprawka 19
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca się do Komisji i do państw 
członkowskich o pilne podjęcie działań w 
celu zakazania bezpośredniej 
dyskryminacji w pracowniczych 
programach emerytalnych, w tym praktyki 
opierania wysokości płatności i składek na 
aktuarialnych czynnikach związanych z 
płcią;

Or. en
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Poprawka 20
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret pierwsze

Projekt opinii Poprawka

– uznanie okresów przeznaczonych na 
pogodzenie życia zawodowego z życiem 
rodzinnym, takich jak urlopy 
macierzyńskie, urlopy rodzicielskie, okresy 
przeznaczone dla rodzica pozostającego na 
utrzymaniu, obowiązki związane z 
edukacją, na przykład w formie
przedłużenia okresów obowiązkowego 
ubezpieczenia, aby uzupełnić okresy 
opłacania składek wymagane do uzyskania 
prawa do emerytury;

– uznanie okresów wymagających 
pogodzenia życia zawodowego z życiem 
rodzinnym, takich jak urlopy 
macierzyńskie, urlopy rodzicielskie, okresy 
przeznaczone dla rodzica pozostającego na 
utrzymaniu, obowiązki związane z 
edukacją, na przykład w formie
dodatkowych okresów pomostowych
obowiązkowego ubezpieczenia, aby 
uzupełnić okresy opłacania składek 
wymagane do uzyskania prawa do 
emerytury;

Or. nl

Poprawka 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret pierwsze

Projekt opinii Poprawka

– uznanie okresów przeznaczonych na 
pogodzenie życia zawodowego z życiem 
rodzinnym, takich jak urlopy 
macierzyńskie, urlopy rodzicielskie, okresy 
przeznaczone dla rodzica pozostającego na 
utrzymaniu, obowiązki związane z 
edukacją, na przykład w formie 
przedłużenia okresów obowiązkowego 
ubezpieczenia, aby uzupełnić okresy 
opłacania składek wymagane do uzyskania 
prawa do emerytury;

– uznanie okresów przeznaczonych na 
pogodzenie życia zawodowego z życiem 
rodzinnym, takich jak urlopy 
macierzyńskie, urlopy rodzicielskie, okresy 
przeznaczone dla rodzica pozostającego na 
utrzymaniu, obowiązki związane z 
edukacją, dalszą edukacją, ponownym 
przeszkoleniem i uczeniem się przez całe 
życie, na przykład w formie przedłużenia 
okresów obowiązkowego ubezpieczenia, 
aby uzupełnić okresy opłacania składek
niezbędne do uzyskania prawa do 
emerytury;
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Or. el

Poprawka 22
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret pierwsze

Projekt opinii Poprawka

– uznanie okresów przeznaczonych na 
pogodzenie życia zawodowego z życiem 
rodzinnym, takich jak urlopy
macierzyńskie, urlopy rodzicielskie, 
okresy przeznaczone dla rodzica 
pozostającego na utrzymaniu, obowiązki 
związane z edukacją, na przykład w formie 
przedłużenia okresów obowiązkowego 
ubezpieczenia, aby uzupełnić okresy 
opłacania składek wymagane do uzyskania 
prawa do emerytury;

– uznanie okresów przeznaczonych na 
pogodzenie życia zawodowego z życiem 
rodzinnym, takich jak urlopy rodzicielskie, 
okresy przeznaczone dla rodzica 
pozostającego na utrzymaniu, obowiązki 
związane z edukacją, na przykład w formie 
przedłużenia okresów obowiązkowego 
ubezpieczenia, aby uzupełnić okresy 
opłacania składek wymagane do uzyskania 
prawa do emerytury;

Or. en

Poprawka 23
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret drugie

Projekt opinii Poprawka

– podział („pension splitting”) praw 
emerytalnych w przypadku rozwodu;

– sprawiedliwy podział ("pension 
splitting") praw emerytalnych w przypadku 
rozwodu;

Or. nl

Poprawka 24
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret trzecie
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Projekt opinii Poprawka

– utrzymanie lub stworzenie praw
pochodnych dla małżonka pozostałego 
przy życiu w formie renty wdowiej, w 
szczególności dla małżonków, którzy 
ograniczyli działalność zawodową lub jej 
zaprzestali, aby wypełnić ich obowiązki 
rodzinne lub domowe;

– utrzymanie lub stworzenie praw dla 
małżonka pozostałego przy życiu w formie
godziwej renty wdowiej, w szczególności 
dla małżonków, którzy ograniczyli 
działalność zawodową lub jej zaprzestali, 
aby wypełnić ich obowiązki rodzinne lub 
domowe;

Or. nl

Poprawka 25
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret czwarte

Projekt opinii Poprawka

– możliwości przyznania minimalnej
emerytury, mimo nieciągłego opłacania 
składek lub niskich zarobków;

– możliwości przyznania uzupełniającej
emerytury, mimo nieciągłego opłacania 
składek lub niskich zarobków;

Or. nl

Poprawka 26
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 6 – tiret szóste

Projekt opinii Poprawka

– wdrożenie systemów pozwalających na 
stopniowe, dobrowolne odchodzenie na 
emeryturę kontynuując pracę na pół etatu
przed i po przekroczeniu wieku 
emerytalnego;

– wdrożenie systemów pozwalających na 
stopniowe przejście na emeryturę lub 
dalszą pracę na pół etatu po przekroczeniu 
wieku emerytalnego, a tym samym na 
nabycie większych uprawnień 
emerytalnych;

Or. nl
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Poprawka 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina swoją rezolucję z dnia 21 
lutego 1997 r. w sprawie sytuacji 
współpracujących współmałżonków 
pracowników samozatrudnionych, w której 
domagano się między innymi zapewnienia 
obowiązkowego objęcia współpracującego
współmałżonka ubezpieczeniem 
emerytalnym.

7. przypomina swoją rezolucję z dnia 21 
lutego 1997 r. w sprawie sytuacji 
współpracujących współmałżonków 
pracowników samozatrudnionych, w której 
domagano się między innymi zapewnienia 
obowiązkowego wkładu w system 
ubezpieczenia społecznego współmałżonka
dla osób uzyskujących pomoc.

Or. el

Poprawka 28
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przypomina swoją rezolucję z dnia 21 
lutego 1997 r. w sprawie sytuacji 
współpracujących współmałżonków 
pracowników samozatrudnionych, w której 
domagano się między innymi zapewnienia 
obowiązkowego objęcia współpracującego 
współmałżonka ubezpieczeniem 
emerytalnym.

7. przypomina swoją rezolucję z dnia 21 
lutego 1997 r. w sprawie sytuacji 
współpracujących współmałżonków 
pracowników samozatrudnionych, w której 
domagano się między innymi zapewnienia 
obowiązkowego objęcia współpracującego 
współmałżonka indywidualnym
ubezpieczeniem emerytalnym.

Or. nl

Poprawka 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina swoją rezolucję z dnia 12 
marca 2008 r. w sprawie sytuacji kobiet 
na obszarach wiejskich UE1, ponownie 
wzywając Komisję do przedłożenia do 
końca 2008 r. zmienionej wersji dyrektywy 
86/613/EWG2 , przewidującej niezależne 
uprawnienia socjalne i emerytalne dla 
kobiet mających udziały w holdingach 
rolniczych.

Or. el

Poprawka 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa Komisję do ścisłego 
nadzorowania reform ubezpieczeń 
społecznych i systemu emerytalnego w 
państwach członkowskich, porównując 
ich dotychczasowy wpływ na zatrudnienie 
kobiet i skupiając się na pojawiających się 
najlepszych praktykach, zwłaszcza w 
zakresie zmniejszania dyskryminacji ze 
względu na płeć w zakresie 
wynagrodzenia i godzenia życia 
zawodowego z obowiązkami rodzinnymi.

Or. el

                                               
1 P6_TA(2008)0094.
2 Dyrektywa Rady 86/613/EWG z dnia 11 grudnia 1986 r. 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 macierzyństwa, Dz.U. L 359 z 19.12.1986, s. 56.
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