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Poprawka 1
Urszula Krupa

Projekt opinii
Punkt uzasadnienia A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników jest głównym instrumentem
umożliwiającym osiągnięcie celów 
strategii lizbońskiej, lecz wciąż utrzymuje 
się na niskim poziomie, również wśród 
kobiet,

A. mając na uwadze, że mobilność 
pracowników jest jednym z wielu 
instrumentów umożliwiających
osiągnięcie celów strategii lizbońskiej, lecz 
wciąż utrzymuje się na niskim poziomie, 
również wśród kobiet,

Or. pl

Poprawka 2
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Punkt uzasadnienia A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

mając na uwadze, że około 2% obywateli 
w wieku produkcyjnym zamieszkujące i 
pracujące w innym niż własne państwie 
członkowskim; ponadto mając na uwadze, 
że 48% wszystkich imigrantów w UE 
stanowią kobiety,

Or. en

Poprawka 3
Urszula Krupa

Projekt opinii
Punkt uzasadnienia B
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Projekt opinii Poprawka

mając na uwadze, że dynamiczny rynek 
pracy stawia duże wyzwania pracownikom, 
a w szczególności kobietom z dziećmi, 
zmuszając je do rozwiązań 
kompromisowych dotyczących życia 
zawodowego i rodzinnego,

B. mając na uwadze, że dynamiczny rynek 
pracy stawia duże wyzwania pracownikom, 
a w szczególności rodzinom i kobietom z 
dziećmi, zmuszając je do rozwiązań 
kompromisowych dotyczących życia 
zawodowego i rodzinnego,

Or. pl

Poprawka 4
Urszula Krupa

Projekt opinii
Punkt uzasadnienia C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że niewystarczający 
stopień dostosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego w państwach 
członkowskich jest źródłem trudności dla 
kobiet, wiążących się z ciążą, 
wychowywaniem dzieci, lepszymi 
możliwościami rozwoju zawodowego itp.,

C. mając na uwadze, że niewystarczający 
stopień dostosowania systemów 
zabezpieczenia społecznego w państwach 
członkowskich jest źródłem trudności dla 
rodzin i kobiet, wiążących się z ciążą, 
wychowywaniem dzieci, lepszymi 
możliwościami rozwoju zawodowego itp.,

Or. pl

Poprawka 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. odnotowuje, że Komisja zbada, czy 
rozporządzenie (WE) nr 883/20041, jego 
odpowiednie rozporządzenie wykonawcze 
wdrażane oraz powiązane zastosowania 
administracyjne wymagają dostosowania 
w celu uwzględnienia zmian w mobilności 
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pracowników; ponadto wzywa Komisję do 
uwzględnienia praw par żyjących w 
konkubinacie lub związkach lesbijskich, 
oraz byłych małżonków pracowników, 
którym nie przysługują podobne 
uprawnienia socjalne.
_________
1Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego (Dz.U. L 166 z 30.4.2004, 
str. 1)
__________
2 COM 2006(0016)

Or. en

Poprawka 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca uwagę, że problematyka 
równouprawnienia płci jest 
niedostatecznie uwzględniona w planie 
działań Komisji; podkreśla, że pracownik, 
który w pierwszej kolejności postrzegany 
jest jako mężczyzna, jest w centrum 
zainteresowania; krytykuje, fakt, że, 
aspekty ułatwiłyby niezależną i 
nieograniczoną mobilność pracujących 
kobiet, np. opieka nad dziećmi, nie 
znalazły się na liście priorytetów;

Or. en
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Poprawka 7
Urszula Krupa

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. apeluje do państw członkowskich oraz 
podmiotów zainteresowanych o 
uwzględnienie oraz usunięcie przeszkód w 
mobilności zawodowej kobiet poprzez 
zapewnienie: sprawiedliwego dostępu do 
miejsc pracy dla pracowników 
wykwalifikowanych oraz do stanowisk 
najwyższego szczebla, równych płac, 
elastycznych godzin pracy, odpowiednich 
usług w zakresie opieki zdrowotnej i opieki 
nad dziećmi, dobrej jakości placówek 
oświatowych dla dzieci, możliwości 
przenoszenia praw emerytalnych, 
eliminacji stereotypów związanych z płcią 
itp.;

4. apeluje do państw członkowskich oraz 
podmiotów zainteresowanych o 
uwzględnienie oraz usunięcie przeszkód w 
mobilności zawodowej kobiet poprzez 
zapewnienie: sprawiedliwego dostępu do 
miejsc pracy dla pracowników 
wykwalifikowanych oraz do stanowisk 
najwyższego szczebla, równych płac, 
elastycznych godzin pracy, odpowiednich 
usług w zakresie opieki zdrowotnej i opieki 
nad dziećmi, włączenie urlopu 
macierzyńskiego i wychowawczego do 
ogólnego czasu pracy, dobrej jakości 
placówek oświatowych dla dzieci, 
możliwości przenoszenia praw 
emerytalnych, eliminacji złych wzorców
związanych z płcią itp.;

Or. pl

Poprawka 8
Urszula Krupa

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaleca, aby państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne czynnie 
wspierały specjalne programy zatrudniania, 
programy szkoleniowe i edukacyjne, 
programy kształcenia na odległość oraz 
programy językowe w celu stworzenia 
rynku pracy bardziej „przyjaznego 
kobietom” oraz w celu umożliwienia 
pogodzenia życia zawodowego oraz życia 
rodzinnego;

5. zaleca, aby państwa członkowskie oraz 
władze regionalne i lokalne czynnie 
wspierały specjalne programy zatrudniania, 
programy szkoleniowe i edukacyjne, 
programy kształcenia na odległość oraz 
programy językowe w celu stworzenia 
rynku pracy bardziej „przyjaznego 
kobietom” i innym członkom rodzin oraz 
w celu umożliwienia pogodzenia życia 
zawodowego oraz życia rodzinnego;
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Poprawka 9
Maria Petre

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zaleca Komisji, państwom 
członkowskim oraz regionalnym i 
lokalnym władzom terytorialnym możliwie 
szybkie dokonanie oceny, stopień i wpływ 
mobilności pracownika na dzieci, które 
przez określony czas nie przebywały z nimi 
w miejscu, gdzie podejmują pracę oraz 
przedstawienie propozycji odpowiednich 
rozwiązań dla takich sytuacji.

Or. ro
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