
AM\746708PL.doc PE414.195v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

2008/2137(INI)

14.10.2008

POPRAWKI
1 - 15

Projekt opinii
Lívia Járóka
(PE412.168v01-00)

w sprawie sytuacji społecznej Romów i ułatwienia im dostępu do rynku pracy 
w UE
(2008/2137(INI))



PE414.195v01-00 2/9 AM\746708PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\746708PL.doc 3/9 PE414.195v01-00

PL

Poprawka 1
Iva Zanicchi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. nalega, by państwa członkowskie 
zagwarantowały, że istniejące już oraz 
przyszłe ramy prawne zawierać będą 
przepisy mające na celu zapobieganie 
i zaradzenie różnym formom 
dyskryminacji, które dotykają kobiety 
romskie, tak aby poprawić ich status 
społeczno-gospodarczy i zapewnić ich 
dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, opieki nad dziećmi i edukacji, jako 
warunków wstępnych do zatrudnienia;

1. nalega, by państwa członkowskie 
zagwarantowały, że istniejące już oraz 
przyszłe ramy prawne zawierać będą 
przepisy mające na celu przeciwdziałanie
i zapobieganie możliwym formom 
dyskryminacji, które dotykają kobiety 
romskie, tak aby poprawić ich status 
społeczno-gospodarczy i zapewnić ich 
dostęp do opieki zdrowotnej wysokiej 
jakości, opieki nad dziećmi i edukacji, jako 
warunków wstępnych do przyszłego
zatrudnienia;

Or. it

Poprawka 2
Iva Zanicchi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. nalega, by państwa członkowskie 
zagwarantowały oparty na równych 
warunkach dostęp romskich kobiet 
i dziewcząt do edukacji o wysokiej jakości 
oraz by wprowadziły zachęty (np. 
możliwości rozwoju zawodowego) mające 
na celu przyciągnięcie nauczycieli 
o wysokich kwalifikacjach do szkół 
znajdujących się w na mniej 
uprzywilejowanych pod względem 
społeczno-gospodarczym obszarach;

2. nalega, by państwa członkowskie 
zagwarantowały oparty na równych 
warunkach dostęp romskich kobiet 
i dziewcząt do edukacji o wysokiej jakości;
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Or. it

Poprawka 3
Maria Petre

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. nalega, by państwa członkowskie 
zagwarantowały oparty na równych 
warunkach dostęp romskich kobiet 
i dziewcząt do edukacji o wysokiej jakości 
oraz by wprowadziły zachęty (np. 
możliwości rozwoju zawodowego) mające 
na celu przyciągnięcie nauczycieli 
o wysokich kwalifikacjach do szkół 
znajdujących się w na mniej 
uprzywilejowanych pod względem 
społeczno-gospodarczym obszarach;

2. nalega, by państwa członkowskie 
zagwarantowały oparty na równych 
warunkach dostęp romskich kobiet 
i dziewcząt do edukacji o wysokiej jakości 
oraz by wprowadziły zachęty (np. 
możliwości rozwoju zawodowego) mające 
na celu przyciągnięcie nauczycieli 
o wysokich kwalifikacjach do szkół 
znajdujących się w na mniej 
uprzywilejowanych pod względem 
społeczno-gospodarczym obszarach, 
zwłaszcza w gminach wiejskich z wysokim 
odsetkiem ludności romskiej;

Or. ro

Poprawka 4
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
poprawy dostępu kobiet romskich do 
kształcenia zawodowego oraz do 
dostosowania tego kształcenia do potrzeb 
lokalnego rynku pracy celem 
zagwarantowania kobietom romskim 
umiejętności poszukiwanych na rynku;

Or. en
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Poprawka 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa do wzmocnienia organizacji 
kobiet romskich, by pomóc 
w rozwiązywaniu problemów 
występujących na szczeblu lokalnym, 
krajowym i europejskim oraz promować 
dialog społeczny i kulturowy;

Or. fr

Poprawka 6
Iva Zanicchi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia środków służących 
promowaniu planowania rodziny, 
rozwiązań alternatywnych do wczesnego 
małżeństwa oraz wychowania seksualnego, 
tak aby wolność romskich kobiet 
i dziewcząt była w pełni respektowana;

3. wzywa państwa członkowskie do 
propagowania i poprawy wychowania 
seksualnego w społeczności romskiej, aby 
wzmocnić w dzieciach i dziewczętach 
romskich samopostrzeganie siebie jako 
osoby wartościowej;

Or. it

Poprawka 7
Urszula Krupa

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia środków służących 
promowaniu planowania rodziny,
rozwiązań alternatywnych do 
wczesnego małżeństwa oraz 
wychowania
seksualnego, tak aby wolność 
romskich kobiet i dziewcząt była w 
pełni respektowana;

3. wzywa państwa członkowskie do 
określenia odpowiedniego wieku 
uprawniającego do zawarcia 
małżeństwa, rozważenia środków 
służących promowaniu planowania 
rodziny oraz promocji edukacji, tak aby 
wolność romskich kobiet i dziewcząt była 
w pełni respektowana;

Or. pl

Poprawka 8
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia środków służących 
promowaniu planowania rodziny, 
rozwiązań alternatywnych do wczesnego 
małżeństwa oraz wychowania seksualnego, 
tak aby wolność romskich kobiet 
i dziewcząt była w pełni respektowana;

3. wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia środków służących 
promowaniu planowania rodziny, 
rozwiązań alternatywnych do wczesnego 
małżeństwa oraz wychowania seksualnego, 
tak aby godność osobista romskich kobiet 
i dziewcząt była w pełni respektowana 
i ich status społeczny i rodzinny uległ 
poprawie;

Or. en

Poprawka 9
Maria Petre

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. nalega, by państwa członkowskie 4. nalega, by państwa członkowskie 
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podjęły się rozwiązania problemu bardzo 
wysokiego poziomu bezrobocia wśród 
kobiet romskich, a zwłaszcza aby 
zareagowały na poważne bariery, jakie 
powstają w wyniku bezpośredniej 
dyskryminacji w procedurach 
rekrutacyjnych;

podjęły się rozwiązania problemu bardzo 
wysokiego poziomu bezrobocia wśród 
kobiet romskich, a zwłaszcza aby zniosły
poważne bariery, jakie powstają w wyniku 
bezpośredniej dyskryminacji 
w procedurach rekrutacyjnych;

Or. ro

Poprawka 10
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca szczególną uwagę na fakt, że 
promowanie mobilności 
niewykwalifikowanych 
i niewykształconych pracowników może 
pogłębić dyskryminację kobiet romskich 
narażonych na rozliczne formy 
dyskryminacji, a także stanowić 
przeszkodę dla ich dalszych postępów na 
rynku pracy; 

Or. en

Poprawka 11
Iva Zanicchi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa rządy państw członkowskich do 
zwiększenia ekonomicznej niezależności 
kobiet romskich poprzez promowanie 
łatwego samozatrudnienia przez zakładanie 
własnych MŚP, dostępu do mikrokredytów 
oraz poprzez stymulowanie gospodarki 

5. wzywa rządy państw członkowskich do 
zwiększenia ekonomicznej niezależności 
kobiet romskich poprzez promowanie 
łatwego samozatrudnienia przez zakładanie 
własnych MŚP, aby wspierać
przedsiębiorczość kobiet;
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opartej na usługach w obrębie ich 
własnych osiedli (np. małe sklepy, 
restauracje i zakłady naprawcze) w celu 
rozszerzania wiedzy i doświadczeń kobiet 
romskich;

Or. it

Poprawka 12
Maria Petre

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa rządy państw członkowskich do 
zwiększenia ekonomicznej niezależności 
kobiet romskich poprzez promowanie 
łatwego samozatrudnienia przez zakładanie 
własnych MŚP, dostępu do mikrokredytów 
oraz poprzez stymulowanie gospodarki 
opartej na usługach w obrębie ich 
własnych osiedli (np. małe sklepy, 
restauracje i zakłady naprawcze) w celu 
rozszerzania wiedzy i doświadczeń kobiet 
romskich;

5. wzywa rządy państw członkowskich do 
zwiększenia ekonomicznej niezależności 
kobiet romskich poprzez promowanie 
łatwego samozatrudnienia przez zakładanie 
własnych MŚP, dostępu do mikrokredytów 
oraz poprzez stymulowanie gospodarki 
opartej na usługach w obrębie ich 
własnych osiedli (np. małe sklepy, 
restauracje i zakłady naprawcze oraz 
tradycyjne rzemiosło i działalność 
gospodarcza) w celu rozszerzania wiedzy 
i doświadczeń kobiet romskich;

Or. ro

Poprawka 13
Urszula Krupa

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa rządy państw członkowskich do 
stworzenia systemu zachęt (podatkowych 
i innych) dla zakładów zatrudniających 
kobiety romskie.

skreślony
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Poprawka 14
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do włączenia organizacji 
romskich, zwłaszcza tych, w których 
działają kobiety romskie, w procesy 
decyzyjne, a także całych społeczności 
w realizację konkretnych działań 
politycznych;

Or. en

Poprawka 15
Gabriela Creţu

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla, że poprawa sytuacji 
mieszkaniowej i opieki zdrowotnej może 
ułatwić kobietom romskim dostęp do 
rynku pracy i zwiększyć ich szanse na 
utrzymanie pracy przez dłuższy czas,

Or. en
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