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Poprawka 1
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Odniesienie 1

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając prace Gary’ego Beckera 
wyróżnione Nagrodą Nobla w dziedzinie 
ekonomii w 1992 r., w szczególności 
dotyczące potencjału ludzkiego,

skreślone

Or. fr

Poprawka 2
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Odniesienie 1

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając prace Gary’ego Beckera 
wyróżnione Nagrodą Nobla w dziedzinie 
ekonomii w 1992 r., w szczególności 
dotyczące potencjału ludzkiego,

skreślone

Or. en

Poprawka 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Odniesienie (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając rezolucję Rady i 
ministrów ds. zatrudnienia i polityki 
społecznej zebranych w Radzie z dnia 29 
czerwca 2000 r. na temat równego 
uczestnictwa kobiet i mężczyzn w życiu 
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rodzinnym i zawodowym;

Or. en

Poprawka 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że celem strategii 
lizbońskiej jest znalezienie zatrudnienia dla 
60% kobiet zdolnych do pracy; mając na 
uwadze, że wysiłki podjęte, aby sprostać 
wyzwaniu demograficznemu mają na celu 
promowanie zwiększania wskaźnika 
urodzin, by stawić czoła wymogom jutra; 
mając na uwadze, że te dwie polityki 
publiczne skierowane są do tej samej 
grupy docelowej kobiet, tzn. kobiet 
w wieku od 18 do 49 lat, postrzeganych 
jednocześnie jako pracownicy i matki, 
które mogą nosić w sobie nowe życie 
i rodzą dzieci, lecz które również biorą pod 
opiekę osoby starsze; stwierdzając, że 
należy teraz podkreślać nie tylko wymiar 
wydajności zawodowej pracowników, lecz 
również ich rolę społeczną jako istot 
ludzkich,

A. mając na uwadze, że celem strategii 
lizbońskiej jest znalezienie zatrudnienia dla 
60% kobiet zdolnych do pracy; mając na 
uwadze, że równouprawnienie płci i 
równowaga między pracą a życiem 
rodzinnym to nadal centralny punkt 
debaty na temat zmian demograficznych, 
a także uznając różnorodność wzorców 
rodziny w XXI w.,

Or. en

Poprawka 5
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że celem strategii 
lizbońskiej jest znalezienie zatrudnienia dla 

A. mając na uwadze, że celem strategii 
lizbońskiej jest znalezienie zatrudnienia dla 
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60% kobiet zdolnych do pracy; mając na 
uwadze, że wysiłki podjęte, aby sprostać 
wyzwaniu demograficznemu mają na celu 
promowanie zwiększania wskaźnika 
urodzin, by stawić czoła wymogom jutra; 
mając na uwadze, że te dwie polityki 
publiczne skierowane są do tej samej grupy 
docelowej kobiet, tzn. kobiet w wieku od 
18 do 49 lat, postrzeganych jednocześnie 
jako pracownicy i matki, które mogą nosić 
w sobie nowe życie i rodzą dzieci, lecz 
które również biorą pod opiekę osoby 
starsze; stwierdzając, że należy teraz 
podkreślać nie tylko wymiar wydajności 
zawodowej pracowników, lecz również ich 
rolę społeczną jako istot ludzkich,

60% kobiet zdolnych do pracy; mając na 
uwadze, że wysiłki podjęte, aby sprostać 
wyzwaniu demograficznemu mają na celu 
promowanie zwiększania wskaźnika 
urodzin, by stawić czoła wymogom jutra; 
mając na uwadze, że te dwie polityki 
publiczne skierowane są do tej samej grupy 
docelowej kobiet, tzn. kobiet w wieku od 
18 do 49 lat, postrzeganych jednocześnie 
jako potencjalne pracownice i matki, lecz 
również jako dzieci, które mogą być 
zmuszone do wzięcia pod opiekę osób 
starszych; stwierdzając, że należy teraz 
podkreślać nie tylko wymiar wydajności 
zawodowej pracowników, lecz również ich 
rolę społeczną i ich miejsce w łonie 
rodziny,

Or. fr

Poprawka 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że celem strategii 
lizbońskiej jest znalezienie zatrudnienia dla 
60% kobiet zdolnych do pracy; mając na 
uwadze, że wysiłki podjęte, aby sprostać 
wyzwaniu demograficznemu mają na celu 
promowanie zwiększania wskaźnika 
urodzin, by stawić czoła wymogom jutra; 
mając na uwadze, że te dwie polityki 
publiczne skierowane są do tej samej grupy 
docelowej kobiet, tzn. kobiet w wieku od 
18 do 49 lat, postrzeganych jednocześnie 
jako pracownicy i matki, które mogą nosić
w sobie nowe życie i rodzą dzieci, lecz 
które również biorą pod opiekę osoby 
starsze; stwierdzając, że należy teraz 
podkreślać nie tylko wymiar wydajności 
zawodowej pracowników, lecz również ich 
rolę społeczną jako istot ludzkich,

A. mając na uwadze, że celem strategii 
lizbońskiej jest znalezienie zatrudnienia dla 
60% kobiet zdolnych do pracy; mając na 
uwadze, że wysiłki podjęte, aby sprostać 
wyzwaniu demograficznemu mają na celu 
promowanie zwiększania wskaźnika 
urodzin, by stawić czoła wymogom jutra; 
mając na uwadze, że te dwie polityki 
publiczne skierowane są do tej samej grupy 
docelowej kobiet, tzn. kobiet w wieku od 
18 do 49 lat, postrzeganych jednocześnie 
jako pracownicy i matki, które noszą
w sobie nowe życie, rodzą dzieci i głownie 
one wychowują je, wraz z ich ojcami, lecz 
które również biorą pod opiekę osoby 
starsze, uzależnione od pomocy lub 
niepełnosprawne; stwierdzając, że należy 
teraz podkreślać nie tylko wymiar 
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wydajności zawodowej pracowników, lecz 
również ich rolę społeczną jako istot 
ludzkich,

Or. el

Poprawka 7
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że celem strategii 
lizbońskiej jest znalezienie zatrudnienia dla 
60% kobiet zdolnych do pracy; mając na 
uwadze, że wysiłki podjęte, aby sprostać 
wyzwaniu demograficznemu mają na celu 
promowanie zwiększania wskaźnika 
urodzin, by stawić czoła wymogom jutra; 
mając na uwadze, że te dwie polityki 
publiczne skierowane są do tej samej grupy 
docelowej kobiet, tzn. kobiet w wieku od 
18 do 49 lat, postrzeganych jednocześnie 
jako pracownicy i matki, które mogą nosić 
w sobie nowe życie i rodzą dzieci, lecz 
które również biorą pod opiekę osoby 
starsze; stwierdzając, że należy teraz 
podkreślać nie tylko wymiar wydajności 
zawodowej pracowników, lecz również ich 
rolę społeczną jako istot ludzkich,

A. mając na uwadze, że celem strategii 
lizbońskiej jest znalezienie zatrudnienia dla 
60% kobiet zdolnych do pracy; mając na 
uwadze, że wysiłki podjęte, aby sprostać 
wyzwaniu demograficznemu mają na celu 
promowanie zwiększania wskaźnika 
urodzin, by stawić czoła wymogom jutra; 
mając na uwadze, że te dwie polityki 
publiczne skierowane są do tej samej grupy 
docelowej kobiet, tzn. kobiet w wieku od 
18 do 49 lat, postrzeganych jednocześnie 
jako pracownicy i jako opiekunki; 
stwierdzając, że należy teraz podkreślać 
nie tylko wymiar wydajności zawodowej 
pracowników, lecz również ich rolę 
społeczną,

Or. en

Poprawka 8
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że ilościowe i 
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jakościowe cele strategii lizbońskiej i 
nowe zintegrowane wytyczne w sprawie 
wzrostu i zatrudnienia - zwłaszcza w 
zakresie zatrudnienia kobiet i dorosłych -
wynikają ze świadomości niemożności 
trwonienia tych zasobów i ich potencjału, 
a także ryzyka dotyczącego utrzymania 
systemów emerytalnych i ochrony 
socjalnej,

Or. it

Poprawka 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że we wszystkich 
innych aspektach jakości pracy utrzymują 
się różnice między kobietami a 
mężczyznami, na przykład jeśli chodzi o 
godzenie życia zawodowego i prywatnego, 
mając również na uwadze, że poziom 
zatrudnienia kobiet mających dzieci 
wymagające opieki wynosi tylko 62,4%, 
podczas gdy w przypadku mężczyzn 
wskaźnik ten wynosi 91,4%, a także mając 
na uwadze, że 76,5% osób pracujących w 
niepełnym wymiarze godzin to kobiety,

Or. en

Poprawka 10
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że kobiety i 
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mężczyźni są równi w godności ludzkiej 
oraz równi w prawach i obowiązkach,

Or. es

Poprawka 11
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze podane w tym 
samym komunikacie Komisji dane, 
według których w krajach i regionach o 
wysokim wskaźniku zatrudnienia kobiet i 
posiadających systemy ochrony socjalnej 
wskaźnik urodzeń jest wyższy,

Or. it

Poprawka 12
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że zasada równo 
traktowania kobiet i mężczyzn zakłada 
brak jakiejkolwiek dyskryminacji, 
pośredniej lub bezpośredniej, ze względu 
na płeć, w tym w szczególności 
dyskryminacji związanej z 
macierzyństwem, wypełnianiem 
obowiązków rodzinnych i stanem 
cywilnym,

Or. es
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Poprawka 13
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt A c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że praca 
opiekuńcza, od wieków wykonywana przez 
kobiety, jeszcze zbyt często jest traktowana 
jako „nie-praca” i nie posiada jeszcze ani 
ogólnie uznanej nazwy, ani definicji,

Or. it

Poprawka 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Punkt A c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że równość 
traktowanie kobiet i mężczyzn jest zasadą 
przyświecającą systemowi prawnemu i 
jako taką należy ją uwzględniać i 
przestrzegać jej przy wykładni i 
stosowaniu przepisów prawnych;

Or. es

Poprawka 15
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt A d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że trzy główne 
wyzwania Unii Europejskiej - zmiany 
demograficzne, globalizacja i zmiany 
klimatyczne - narzucają konieczność 
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solidarności międzypokoleniowej opartej 
na szeroko zakrojonym pakcie między 
pokoleniami, ale także między płciami i 
ludźmi, z wizją odnowionego zaufania do 
przyszłości,

Or. it

Poprawka 16
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt A e preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ae. mając na uwadze, że pakt ten jest
nieodwołalnie zbiorowy, stosuje się w 
szerokim zakresie i opiera się na 
swobodzie wyboru osób, zwłaszcza kobiet, 
którym musi przyznać prawo posiadania 
upragnionej liczby dzieci i jednocześnie 
rozwijania w poszczególnych fazach życia 
wybranej kariery z możliwością zmiany 
wyboru, bez narażania się na 
dyskryminację, gdyż stanowi to integralną 
część praw obywatelskich,

Or. it

Poprawka 17
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt A f preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Af. mając na uwadze, że u podstaw paktu 
między płciami, pokoleniami i ludźmi 
musi znajdować się możliwość 
organizowania swojego życia zawodowego 
i prywatnego, godzenia ekonomicznych i 
produkcyjnych wymagań pracy 
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zawodowej z możliwością wyboru zadań i 
czasu na ich wykonywanie w ramach 
praw i obowiązków określonych drogą 
ustawową i umowną,

Or. it

Poprawka 18
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt A g preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ag. mając na uwadze, że 
odpowiedzialność międzypokoleniowa 
wymaga aktywnego podejścia ze strony 
władz publicznych oraz wiodącej roli 
wszystkich partnerów społecznych w 
zagwarantowaniu wysokiej jakości usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym, a także odpowiednich i 
wystarczających systemów emerytalnych i 
systemów zabezpieczenia socjalnego,

Or. it

Poprawka 19
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt A h preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ah. mając na uwadze, że obecność kobiet 
na rynku pracy zawodowej wiąże się ze 
zmianami kulturowymi oraz reformami 
ukierunkowanymi na realizowanie 
polityki godzenia życia zawodowego, 
rodzinnego i osobistego oraz polityki 
nowego podziału zadań; mając na 
uwadze, że te dziedziny polityki dotyczą 
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różnych, ale ściśle powiązanych aspektów, 
poczynając od czasowego ograniczenia 
godzin pracy poprzez przekształcenie 
umowy o pracę w pełnym wymiarze 
godzin w umowę o pracę w zmniejszonym 
wymiarze godzin oraz wykorzystywanie 
urlopów (macierzyńskich, ojcowskich, 
wychowawczych i opiekuńczych), a 
kończąc na tworzeniu sieci usług 
indywidualnych,

Or. it

Poprawka 20
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt A i preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ai. mając na uwadze, że usługi pomocy 
dla osób - przeznaczone dla dzieci, ale 
również dla osób starszych, 
niesamowystarczalnych i chorych - mogą 
być zarówno wspólne (publiczne, 
prywatne, mieszane), jak i indywidualne 
(pomoc domowa, opiekunka do dziecka, 
opiekunka dla osób niesamodzielnych, 
itp.)

Or. it

Poprawka 21
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt A j preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aj. mając na uwadze, że zmiany 
demograficzne mają znaczący wpływ na 
życie osobiste i zawodowe osób; że 
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niewystarczający poziom usług, 
wynagrodzenia, powolne wchodzenie na 
rynek pracy zawodowej, długi ciąg umów 
czasowych, niewystarczające zachęty dla 
młodych małżeństw są wśród przyczyn 
odkładania przez młodych ludzi na później 
zakładania komórki rodzinnej i 
posiadania dzieci; że sztywność 
organizacji pracy, trudności z ponownym 
podjęciem pracy po okresie sprawowania 
opieki czynią trudnym swobodne 
podejmowanie decyzji co do chęci 
godzenia życia zawodowego i rodzinnego 
lub przeplatania okresów życia 
zawodowego okresami życia rodzinnego,

Or. it

Poprawka 22
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że różne opcje, 
wokół których oscyluje wybór między 
formalnym zatrudnieniem i nieformalną 
pracą nierynkową, nie prowadzą 
w konsekwencji do tych samych skutków 
gospodarczych oraz że wieloraka, lecz 
ukryta dyskryminacja kobiet i mężczyzn, 
którzy chcieliby zaangażować się 
w nieformalną pracę non profit przejawia 
się w konieczności wyboru między 
alternatywnymi opcjami, które nie są 
uznawane za równoważne na płaszczyźnie 
gospodarczej,

skreślony

Or. fr
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Poprawka 23
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że różne opcje, 
wokół których oscyluje wybór między 
formalnym zatrudnieniem i nieformalną 
pracą nierynkową, nie prowadzą 
w konsekwencji do tych samych skutków 
gospodarczych oraz że wieloraka, lecz 
ukryta dyskryminacja kobiet i mężczyzn, 
którzy chcieliby zaangażować się 
w nieformalną pracę non profit przejawia 
się w konieczności wyboru między 
alternatywnymi opcjami, które nie są 
uznawane za równoważne na płaszczyźnie 
gospodarczej,

skreślony

Or. en

Poprawka 24
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że różne opcje, wokół 
których oscyluje wybór między formalnym 
zatrudnieniem i nieformalną pracą 
nierynkową, nie prowadzą 
w konsekwencji do tych samych skutków 
gospodarczych oraz że wieloraka, lecz 
ukryta dyskryminacja kobiet i mężczyzn,
którzy chcieliby zaangażować się 
w nieformalną pracę non profit przejawia 
się w konieczności wyboru między 
alternatywnymi opcjami, które nie są 
uznawane za równoważne na płaszczyźnie 
gospodarczej,

B. mając na uwadze, że różne formy 
solidarności wewnątrzrodzinnej i 
wszelkiego rodzaju przeszkody napotykane 
w tej dziedzinie hamują realizację polityki 
z prawdziwego zdarzenia, która powinna 
obejmować zawodowe instytucje 
pomocowe, wolontariuszy i rodziny,
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Or. fr

Poprawka 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że różne opcje, wokół 
których oscyluje wybór między formalnym 
zatrudnieniem i nieformalną pracą 
nierynkową, nie prowadzą w konsekwencji 
do tych samych skutków gospodarczych 
oraz że wieloraka, lecz ukryta 
dyskryminacja kobiet i mężczyzn, którzy 
chcieliby zaangażować się w nieformalną 
pracę non profit przejawia się 
w konieczności wyboru między 
alternatywnymi opcjami, które nie są 
uznawane za równoważne na płaszczyźnie 
gospodarczej,

B. mając na uwadze, że różne opcje, wokół 
których oscyluje wybór między formalnym 
zatrudnieniem i nieformalną pracą 
nierynkową, nie prowadzą w konsekwencji 
do tych samych skutków gospodarczych 
oraz że wieloraka, lecz ukryta 
dyskryminacja kobiet i mężczyzn, którzy 
chcieliby zaangażować się w nieformalną 
pracę nieodpłatną związaną z opieką nad 
członkami rodziny przejawia się 
w konieczności wyboru między 
alternatywnymi opcjami, które nie są 
uznawane za równoważne na płaszczyźnie 
gospodarczej,

Or. el

Poprawka 26
Gabriela Creţu

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. przypominając, że niedyskryminacja ze 
względu na płeć dotyczy, przede wszystkim 
i zazwyczaj, nie tylko kobiet/matek, lecz 
również mężczyzn/ojców; stwierdzając, że
wszelkie działanie polityczne w tej 
dziedzinie nie może już skupiać się tylko 
na kobietach oraz że polityka europejska 
i krajowa muszą teraz wziąć pod uwagę 
potrzeby i zdolności mężczyzn/ojców w tej 

B. mając na uwadze, że jeśli chcemy 
osiągnąć równouprawnienie płci, to 
działania polityczne w dziedzinie
niedyskryminacji powinny skupiać się nie 
tylko na kobietach, ale także na kwestiach 
płci (czyli na kobietach, mężczyznach i 
relacjach między nimi),
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dziedzinie,

Or. en

Poprawka 27
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. przypominając, że niedyskryminacja ze 
względu na płeć dotyczy, przede 
wszystkim i zazwyczaj, nie tylko 
kobiet/matek, lecz również 
mężczyzn/ojców; stwierdzając, że wszelkie 
działanie polityczne w tej dziedzinie nie 
może już skupiać się tylko na kobietach 
oraz że polityka europejska i krajowa 
muszą teraz wziąć pod uwagę potrzeby 
i zdolności mężczyzn/ojców w tej 
dziedzinie,

C. przypominając, że niedyskryminacja ze 
względu na płeć dotyczy, przede 
wszystkim i zazwyczaj, nie tylko kobiet, 
lecz również mężczyzn; stwierdzając, że 
wszelkie działanie polityczne w tej 
dziedzinie nie może już skupiać się tylko 
na kobietach oraz że polityka europejska 
i krajowa muszą teraz wziąć pod uwagę 
potrzeby mężczyzn w tej dziedzinie,

Or. en

Poprawka 28
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że konieczne jest 
rozpoczęcie refleksji nad pojęciem 
dyskryminacji pracy opiekuńczej, 
związanej z korzystaniem z urlopów 
macierzyńskich, ojcowskich, 
wychowawczych i opiekuńczych, celem 
stwierdzenia, czy dyskryminacja ta jest 
formą dyskryminacji związanej z płcią; 
mając na uwadze, że konieczne jest 
określenie na szczeblu europejskim 
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pojęcia wielokrotnej dyskryminacji,

Or. it

Poprawka 29
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. przypominając, że idea solidarności 
między pokoleniami nie ogranicza się 
jedynie do noszenia w sobie nowego życia 
i wychowywania dzieci, lecz również 
obejmuje odpowiedzialność za osoby 
starsze i uzależnione od pomocy oraz 
promowanie potencjału ludzkiego 
obywateli, w szczególności przyszłych 
pokoleń,

D. przypominając, że idea solidarności 
między pokoleniami nie ogranicza się 
jedynie do noszenia w sobie nowego życia 
i wychowywania dzieci, lecz również 
obejmuje odpowiedzialność za osoby 
starsze i uzależnione od pomocy,

Or. en

Poprawka 30
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. przypominając, że idea solidarności 
między pokoleniami nie ogranicza się 
jedynie do noszenia w sobie nowego życia 
i wychowywania dzieci, lecz również 
obejmuje odpowiedzialność za osoby 
starsze i uzależnione od pomocy oraz 
promowanie potencjału ludzkiego 
obywateli, w szczególności przyszłych 
pokoleń,

D. przypominając, że idea solidarności 
między pokoleniami nie ogranicza się 
jedynie do noszenia w sobie nowego życia 
i wychowywania dzieci, lecz również 
obejmuje odpowiedzialność za osoby 
starsze i uzależnione od pomocy, dzięki 
czemu przyczynia się do poszanowania 
godności ludzkiej oraz jej propagowania 
wśród przyszłych pokoleń,

Or. fr
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Poprawka 31
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. stwierdzając istnienie w społeczeństwie 
europejskim pokolenia „kanapkowego” 
ludzi między 40. a 60. rokiem życia, którzy
wyróżniają się często łączeniem roli 
rodzica z rolą dziecka, które ma pod swoją 
opieką osoby starsze i uzależnione od 
pomocy, i statusem pracownika 
funkcjonującego na rynku pracy,

E. stwierdzając istnienie w społeczeństwie 
europejskim pokolenia „kanapkowego” 
złożonego z kobiet w średnim wieku, które
wyróżniają się często łączeniem roli matki 
ze statusem córki, która ma pod swoją 
opieką osoby starsze i uzależnione od 
pomocy, i roli pracownika 
funkcjonującego na rynku pracy
zawodowej,

Or. it

Poprawka 32
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. stwierdzając istnienie w społeczeństwie 
europejskim pokolenia „kanapkowego”
ludzi między 40. a 60. rokiem życia, którzy 
wyróżniają się często łączeniem roli 
rodzica z rolą dziecka, które ma pod swoją 
opieką osoby starsze i uzależnione od 
pomocy, i statusem pracownika 
funkcjonującego na rynku pracy,

E. stwierdzając istnienie w społeczeństwie 
europejskim pokolenia ludzi między 40. 
a 60. rokiem życia, którzy wyróżniają się 
często łączeniem roli rodzica z rolą 
dziecka, które ma pod swoją opieką osoby 
starsze i uzależnione od pomocy, 
i statusem pracownika funkcjonującego na 
rynku pracy,

Or. fr
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Poprawka 33
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze prace Gary’ego 
Beckera wyróżnione Nagrodą Nobla 
w dziedzinie ekonomii w 1992 r., które 
zwracają uwagę, za pomocą modeli 
ekonomicznych i matematycznych, na 
gospodarczą wartość produkcji domowej 
wykonywanej przez kobiety, 
w szczególności prac domowych, 
kształcenia dzieci, przyjmowania pod 
opiekę osób uzależnionych od pomocy bez 
względu na ich wiek lub stopień 
uzależnienia czy też pobudzania 
solidarności między pokoleniami,

skreślony

Or. en

Poprawka 34
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze prace Gary’ego 
Beckera wyróżnione Nagrodą Nobla 
w dziedzinie ekonomii w 1992 r., które 
zwracają uwagę, za pomocą modeli 
ekonomicznych i matematycznych, na 
gospodarczą wartość produkcji domowej 
wykonywanej przez kobiety, 
w szczególności prac domowych, 
kształcenia dzieci, przyjmowania pod 
opiekę osób uzależnionych od pomocy bez 
względu na ich wiek lub stopień 
uzależnienia czy też pobudzania 
solidarności między pokoleniami,

skreślony
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Or. fr

Poprawka 35
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze prace Gary’ego 
Beckera wyróżnione Nagrodą Nobla 
w dziedzinie ekonomii w 1992 r., które 
zwracają uwagę, za pomocą modeli 
ekonomicznych i matematycznych, na 
gospodarczą wartość produkcji domowej 
wykonywanej przez kobiety, 
w szczególności prac domowych, 
kształcenia dzieci, przyjmowania pod 
opiekę osób uzależnionych od pomocy bez 
względu na ich wiek lub stopień 
uzależnienia czy też pobudzania 
solidarności między pokoleniami,

skreślony

Or. en

Poprawka 36
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze prace Gary’ego 
Beckera wyróżnione Nagrodą Nobla 
w dziedzinie ekonomii w 1992 r., które 
zwracają uwagę, za pomocą modeli 
ekonomicznych i matematycznych, na 
gospodarczą wartość produkcji domowej 
wykonywanej przez kobiety, 
w szczególności prac domowych, 
kształcenia dzieci, przyjmowania pod 
opiekę osób uzależnionych od pomocy bez 
względu na ich wiek lub stopień 

F. mając na uwadze prace ekonomistów i 
demografów, które zwracają uwagę, za 
pomocą modeli ekonomicznych 
i matematycznych, na gospodarczą wartość 
produkcji domowej wykonywanej w 
większości przez kobiety, w szczególności 
prac domowych, kształcenia dzieci, 
przyjmowania pod opiekę osób 
uzależnionych od pomocy bez względu na 
ich wiek lub stopień uzależnienia czy też 
pobudzania solidarności między 
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uzależnienia czy też pobudzania 
solidarności między pokoleniami,

pokoleniami,

Or. it

Poprawka 37
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że z 
długoterminowych badań prowadzonych 
przez ekonomistów i demografów wynika, 
że wkład kobiet w PKB byłby jeszcze 
większy, gdyby ich niewynagradzana 
praca została policzona,

Or. it

Poprawka 38
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że przełożenie na 
wartość pieniężną nieformalnej pracy 
nierynkowej, którą wykonują 
kobiety/matki i mężczyźni/ojcowie poza 
rynkiem pracy, jest czymś więcej niż 
kwestią sprawiedliwości oraz że nauki 
ekonomiczne przypisują obecnie coraz 
większą wagę tworzeniu bogactwa 
narodowego przez gospodarstwa domowe,

G. mając na uwadze, że nauki 
ekonomiczne przypisują obecnie coraz 
większą wagę tworzeniu bogactwa 
narodowego przez gospodarstwa domowe,

Or. fr
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Poprawka 39
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że przełożenie na 
wartość pieniężną nieformalnej pracy 
nierynkowej, którą wykonują 
kobiety/matki i mężczyźni/ojcowie poza 
rynkiem pracy, jest czymś więcej niż 
kwestią sprawiedliwości oraz że nauki 
ekonomiczne przypisują obecnie coraz 
większą wagę tworzeniu bogactwa 
narodowego przez gospodarstwa domowe,

G. mając na uwadze, że przełożenie na 
wartość pieniężną nieformalnej pracy 
nierynkowej, którą wykonują opiekunowie
poza rynkiem pracy, jest czymś więcej niż 
kwestią sprawiedliwości oraz że nauki 
ekonomiczne przypisują obecnie coraz 
większą wagę tworzeniu bogactwa 
narodowego przez gospodarstwa domowe,

Or. en

Poprawka 40
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że przełożenie na 
wartość pieniężną nieformalnej pracy
nierynkowej, którą wykonują 
kobiety/matki i mężczyźni/ojcowie poza 
rynkiem pracy, jest czymś więcej niż 
kwestią sprawiedliwości oraz że nauki 
ekonomiczne przypisują obecnie coraz 
większą wagę tworzeniu bogactwa 
narodowego przez gospodarstwa domowe,

G. mając na uwadze, że przełożenie na 
wartość pieniężną wartości nieformalnej 
pracy nieodpłatnej, którą wykonują 
kobiety/matki i mężczyźni/ojcowie poza 
rynkiem pracy, jest czymś więcej niż 
kwestią sprawiedliwości oraz że nauki 
ekonomiczne przypisują obecnie coraz 
większą wagę tworzeniu bogactwa 
narodowego przez gospodarstwa domowe,

Or. el
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Poprawka 41
Gabriela Creţu

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że przełożenie na 
wartość pieniężną nieformalnej pracy 
nierynkowej, którą wykonują 
kobiety/matki i mężczyźni/ojcowie poza 
rynkiem pracy, jest czymś więcej niż 
kwestią sprawiedliwości oraz że nauki 
ekonomiczne przypisują obecnie coraz 
większą wagę tworzeniu bogactwa 
narodowego przez gospodarstwa domowe,

G. mając na uwadze, że przełożenie na 
wartość pieniężną nieformalnej pracy 
nierynkowej, którą wykonują kobiety i 
mężczyźni poza rynkiem pracy, jest czymś 
więcej niż kwestią sprawiedliwości oraz że 
nauki ekonomiczne przypisują obecnie 
coraz większą wagę tworzeniu bogactwa 
narodowego przez gospodarstwa domowe,

Or. en

Poprawka 42
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. uważa, że opiekunowie pracujący w 
domu nadal są dyskryminowani, gdyż ich 
lata pracy nie są uwzględniane przy 
wyliczaniu emerytur i świadczeń,

Or. en

Poprawka 43
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt G b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że głębokie 
ubóstwo nie może być czynnikiem 
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dyskryminującym w zakresie solidarności 
międzypokoleniowej oraz że najuboższe 
rodziny również podtrzymują więzi i 
zachowują aktywność w ramach 
solidarności między pokoleniami,

Or. fr

Poprawka 44
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, iż należy 
odpowiedzieć na wyżej wymieniony raport 
UNDP z 1995 r., w którym stwierdzono, że 
gdybyśmy wzięli pod uwagę więcej działań 
ludzkich w dziedzinie nieformalnej pracy 
nierynkowej na rzecz solidarności między 
pokoleniami, podobnie jak bierzemy pod 
uwagę transakcje rynkowe, wycenione 
w oparciu o aktualne płace, 
otrzymalibyśmy gigantyczne wielkości 
odnośnie do wartości pieniężnej pracy 
wykonywanej przez kobiety/matki 
i mężczyzn/ojców; mając na uwadze, że 
ten sam raport wskazuje, że gdyby 
statystyki krajowe oddawały w całości 
niewidoczny udział pracy kobiet/matek 
i mężczyzn/ojców, instytucje decyzyjne nie 
mogłyby dłużej nie uwzględniać ich przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących 
szczególnie działań politycznych mających 
na celu pogodzenie życia rodzinnego 
i sformalizowanego życia zawodowego,

skreślony

Or. fr
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Poprawka 45
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, iż należy 
odpowiedzieć na wyżej wymieniony raport 
UNDP z 1995 r., w którym stwierdzono, że 
gdybyśmy wzięli pod uwagę więcej działań 
ludzkich w dziedzinie nieformalnej pracy 
nierynkowej na rzecz solidarności między 
pokoleniami, podobnie jak bierzemy pod 
uwagę transakcje rynkowe, wycenione 
w oparciu o aktualne płace, 
otrzymalibyśmy gigantyczne wielkości 
odnośnie do wartości pieniężnej pracy 
wykonywanej przez kobiety/matki 
i mężczyzn/ojców; mając na uwadze, że 
ten sam raport wskazuje, że gdyby 
statystyki krajowe oddawały w całości 
niewidoczny udział pracy kobiet/matek 
i mężczyzn/ojców, instytucje decyzyjne nie 
mogłyby dłużej nie uwzględniać ich przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących 
szczególnie działań politycznych mających 
na celu pogodzenie życia rodzinnego 
i sformalizowanego życia zawodowego,

skreślony

Or. en

Poprawka 46
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, iż należy 
odpowiedzieć na wyżej wymieniony raport 
UNDP z 1995 r., w którym stwierdzono, że 
gdybyśmy wzięli pod uwagę więcej działań 
ludzkich w dziedzinie nieformalnej pracy 

H. mając na uwadze, iż należy 
odpowiedzieć na wyżej wymieniony raport 
UNDP z 1995 r., w którym stwierdzono, że 
gdybyśmy wzięli pod uwagę więcej działań 
ludzkich w dziedzinie nieformalnej pracy 
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nierynkowej na rzecz solidarności między 
pokoleniami, podobnie jak bierzemy pod 
uwagę transakcje rynkowe, wycenione w 
oparciu o aktualne płace, otrzymalibyśmy 
gigantyczne wielkości odnośnie do 
wartości pieniężnej pracy wykonywanej 
przez kobiety/matki i mężczyzn/ojców; 
mając na uwadze, że ten sam raport 
wskazuje, że gdyby statystyki krajowe 
oddawały w całości niewidoczny udział 
pracy kobiet/matek i mężczyzn/ojców, 
instytucje decyzyjne nie mogłyby dłużej 
nie uwzględniać ich przy podejmowaniu 
decyzji dotyczących szczególnie działań 
politycznych mających na celu pogodzenie 
życia rodzinnego i sformalizowanego życia 
zawodowego,

nierynkowej na rzecz solidarności między 
pokoleniami, podobnie jak bierzemy pod 
uwagę transakcje rynkowe, wycenione w 
oparciu o aktualne płace, otrzymalibyśmy 
gigantyczne wielkości odnośnie do 
wartości pieniężnej pracy wykonywanej 
przez kobiety i mężczyzn; mając na 
uwadze, że ten sam raport wskazuje, że 
gdyby statystyki krajowe oddawały w 
całości niewidoczny udział pracy kobiet i 
mężczyzn, instytucje decyzyjne nie 
mogłyby dłużej nie uwzględniać ich przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących 
szczególnie działań politycznych mających 
na celu pogodzenie życia rodzinnego i 
sformalizowanego życia zawodowego,

Or. en

Poprawka 47
Gabriela Creţu

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, iż należy 
odpowiedzieć na wyżej wymieniony raport 
UNDP z 1995 r., w którym stwierdzono, że 
gdybyśmy wzięli pod uwagę więcej działań 
ludzkich w dziedzinie nieformalnej pracy 
nierynkowej na rzecz solidarności między 
pokoleniami, podobnie jak bierzemy pod 
uwagę transakcje rynkowe, wycenione 
w oparciu o aktualne płace, 
otrzymalibyśmy gigantyczne wielkości 
odnośnie do wartości pieniężnej pracy 
wykonywanej przez kobiety/matki 
i mężczyzn/ojców; mając na uwadze, że 
ten sam raport wskazuje, że gdyby 
statystyki krajowe oddawały w całości 
niewidoczny udział pracy kobiet/matek 
i mężczyzn/ojców, instytucje decyzyjne nie 
mogłyby dłużej nie uwzględniać ich przy 

H. mając na uwadze, iż należy 
odpowiedzieć na wyżej wymieniony raport 
UNDP z 1995 r., w którym stwierdzono, że 
gdybyśmy wzięli pod uwagę więcej działań 
ludzkich w dziedzinie nieformalnej pracy 
nierynkowej na rzecz solidarności między 
pokoleniami, podobnie jak bierzemy pod 
uwagę transakcje rynkowe, wycenione 
w oparciu o aktualne płace, 
otrzymalibyśmy gigantyczne wielkości 
odnośnie do wartości pieniężnej pracy 
wykonywanej przez kobiety/matki 
i mężczyzn/ojców; mając na uwadze, że 
ten sam raport wskazuje, że gdyby 
statystyki krajowe oddawały w całości 
niewidoczny udział pracy kobiet i 
mężczyzn, instytucje decyzyjne nie 
mogłyby dłużej nie uwzględniać ich przy 
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podejmowaniu decyzji dotyczących 
szczególnie działań politycznych mających 
na celu pogodzenie życia rodzinnego
i sformalizowanego życia zawodowego,

podejmowaniu decyzji dotyczących 
szczególnie działań politycznych mających 
na celu pogodzenie życia prywatnego i 
sformalizowanego życia zawodowego,

Or. en

Poprawka 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, iż należy 
odpowiedzieć na wyżej wymieniony raport 
UNDP z 1995 r., w którym stwierdzono, że 
gdybyśmy wzięli pod uwagę więcej działań 
ludzkich w dziedzinie nieformalnej pracy 
nierynkowej na rzecz solidarności między 
pokoleniami, podobnie jak bierzemy pod 
uwagę transakcje rynkowe, wycenione 
w oparciu o aktualne płace, 
otrzymalibyśmy gigantyczne wielkości 
odnośnie do wartości pieniężnej pracy 
wykonywanej przez kobiety/matki 
i mężczyzn/ojców; mając na uwadze, że 
ten sam raport wskazuje, że gdyby 
statystyki krajowe oddawały w całości 
niewidoczny udział pracy kobiet/matek 
i mężczyzn/ojców, instytucje decyzyjne nie 
mogłyby dłużej nie uwzględniać ich przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących 
szczególnie działań politycznych mających 
na celu pogodzenie życia rodzinnego 
i sformalizowanego życia zawodowego,

H. mając na uwadze, iż należy 
odpowiedzieć na wyżej wymieniony raport 
UNDP z 1995 r., w którym stwierdzono, że 
gdybyśmy wzięli pod uwagę więcej działań 
ludzkich w dziedzinie nieformalnej pracy 
nierynkowej na rzecz solidarności między 
pokoleniami, podobnie jak bierzemy pod 
uwagę transakcje rynkowe, wycenione 
w oparciu o aktualne płace, 
otrzymalibyśmy gigantyczne wielkości 
odnośnie do wartości pieniężnej pracy 
wykonywanej przez kobiety/matki 
i mężczyzn/ojców; mając na uwadze, że 
ten sam raport wskazuje, że gdyby 
statystyki krajowe oddawały w całości 
niewidoczny udział pracy kobiet/matek 
i mężczyzn/ojców, instytucje decyzyjne nie 
mogłyby dłużej nie uwzględniać ich przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących 
szczególnie działań politycznych mających 
na celu pogodzenie życia rodzinnego 
i sformalizowanego życia zawodowego lub 
okresów szkoleń zawodowych lub szkoleń 
przekwalifikowujących,

Or. el



PE415.300v03-00 28/74 AM\754370PL.doc

PL

Poprawka 49
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze wieloraką, lecz ukrytą 
dyskryminację kobiet/matek 
i mężczyzn/ojców w tej dziedzinie, która 
przejawia się w konieczności wyboru
między dwoma alternatywnymi opcjami 
(zatrudnienie formalne bądź 
nieformalne), które nie są uznawane za 
równoważne na płaszczyźnie 
gospodarczej,

skreślony

Or. fr

Poprawka 50
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze wieloraką, lecz ukrytą 
dyskryminację kobiet/matek 
i mężczyzn/ojców w tej dziedzinie, która 
przejawia się w konieczności wyboru 
między dwoma alternatywnymi opcjami 
(zatrudnienie formalne bądź 
nieformalne), które nie są uznawane za 
równoważne na płaszczyźnie 
gospodarczej,

skreślony

Or. en
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Poprawka 51
Gabriela Creţu

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze wieloraką, lecz ukrytą
dyskryminację kobiet/matek i 
mężczyzn/ojców w tej dziedzinie, która 
przejawia się w konieczności wyboru 
między dwoma alternatywnymi opcjami 
(zatrudnienie formalne bądź nieformalne), 
które nie są uznawane za równoważne na 
płaszczyźnie gospodarczej,

I. mając na uwadze dyskryminację kobiet i 
mężczyzn w tej dziedzinie, która przejawia 
się w konieczności wyboru między dwoma 
alternatywnymi opcjami (zatrudnienie 
formalne bądź nieformalne), które nie są 
uznawane za równoważne na płaszczyźnie 
gospodarczej,

Or. en

Poprawka 52
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze wieloraką, lecz ukrytą 
dyskryminację kobiet/matek 
i mężczyzn/ojców w tej dziedzinie, która 
przejawia się w konieczności wyboru 
między dwoma alternatywnymi opcjami
(zatrudnienie formalne bądź nieformalne), 
które nie są uznawane za równoważne na 
płaszczyźnie gospodarczej,

I. mając na uwadze wieloraką, lecz ukrytą 
dyskryminację kobiet/matek 
i mężczyzn/ojców w tej dziedzinie, która 
przejawia się w częstej konieczności 
wyboru między dwoma alternatywnymi 
opcjami (zatrudnienie formalne bądź 
nieformalne), które nie są uznawane za 
równoważne na płaszczyźnie gospodarczej,

Or. el

Poprawka 53
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

J. przypominając, że wieloraka 
dyskryminacja kobiet/matek 
i mężczyzn/ojców dotycząca oficjalnego 
uznawania ich nieformalnej pracy 
związana jest z zespołem czynników 
prawnych, społecznych i gospodarczych, 
które wykraczają daleko poza samą zasadę 
„równa płaca za równą pracę” i przejawia 
się poprzez prosty fakt, że kobiety/matki 
i mężczyźni/ojcowie są zmuszeni do 
wybrania zatrudnienia formalnego 
z prostej przyczyny nieuznawalności pracy 
wykonywanej w domu, chociaż 
zatrudnienie formalne wiąże się 
z różnicami w wynagradzaniu kobiet 
i mężczyzn oraz stanowi zakłócenie 
równowagi między realizacją planów 
rodzinnych a ambicjami zawodowymi,

skreślony

Or. fr

Poprawka 54
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. przypominając, że wieloraka 
dyskryminacja kobiet/matek 
i mężczyzn/ojców dotycząca oficjalnego 
uznawania ich nieformalnej pracy 
związana jest z zespołem czynników 
prawnych, społecznych i gospodarczych, 
które wykraczają daleko poza samą zasadę 
„równa płaca za równą pracę” i przejawia 
się poprzez prosty fakt, że kobiety/matki 
i mężczyźni/ojcowie są zmuszeni do 
wybrania zatrudnienia formalnego 
z prostej przyczyny nieuznawalności pracy 
wykonywanej w domu, chociaż 
zatrudnienie formalne wiąże się 

skreślony
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z różnicami w wynagradzaniu kobiet 
i mężczyzn oraz stanowi zakłócenie 
równowagi między realizacją planów 
rodzinnych a ambicjami zawodowymi,

Or. en

Poprawka 55
Gabriela Creţu

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. przypominając, że wieloraka
dyskryminacja kobiet/matek i 
mężczyzn/ojców dotycząca oficjalnego 
uznawania ich nieformalnej pracy 
związana jest z zespołem czynników 
prawnych, społecznych i gospodarczych, 
które wykraczają daleko poza samą zasadę 
„równa płaca za równą pracę” i przejawia 
się poprzez prosty fakt, że kobiety/matki i 
mężczyźni/ojcowie są zmuszeni do 
wybrania zatrudnienia formalnego z 
prostej przyczyny nieuznawalności pracy 
wykonywanej w domu, chociaż 
zatrudnienie formalne wiąże się z 
różnicami w wynagradzaniu kobiet i 
mężczyzn oraz stanowi zakłócenie 
równowagi między realizacją planów 
rodzinnych a ambicjami zawodowymi,

J. przypominając, że dyskryminacja kobiet 
i mężczyzn dotycząca oficjalnego 
uznawania ich nieformalnej pracy 
związana jest z zespołem czynników 
prawnych, społecznych i gospodarczych, 
które wykraczają daleko poza samą zasadę 
„równa płaca za równą pracę”,

Or. en

Poprawka 56
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły



PE415.300v03-00 32/74 AM\754370PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że systemy 
rachunkowości społecznej (SNA) państw 
członkowskich nie uznają wartości 
różnych form nieformalnej pracy 
nierynkowej, chociaż, zgodnie z modelami 
matematycznymi, stanowi ona jedną 
trzecią wartości bogactwa narodowego 
wyrażanego w PKB,

skreślony

Or. fr

Poprawka 57
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że systemy 
rachunkowości społecznej (SNA) państw 
członkowskich nie uznają wartości 
różnych form nieformalnej pracy 
nierynkowej, chociaż, zgodnie z modelami 
matematycznymi, stanowi ona jedną 
trzecią wartości bogactwa narodowego 
wyrażanego w PKB,

skreślony

Or. en

Poprawka 58
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że systemy 
rachunkowości społecznej (SNA) państw 
członkowskich nie uznają wartości różnych 

K. mając na uwadze, że systemy 
rachunkowości społecznej (SNA) państw 
członkowskich nie uznają wartości różnych 
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form nieformalnej pracy nierynkowej, 
chociaż, zgodnie z modelami 
matematycznymi, stanowi ona jedną 
trzecią wartości bogactwa narodowego 
wyrażanego w PKB,

form nieformalnej pracy nieodpłatnej, 
chociaż, zgodnie z modelami 
matematycznymi, stanowi ona jedną 
trzecią wartości bogactwa narodowego 
wyrażanego w PKB,

Or. el

Poprawka 59
Gabriela Creţu

Projekt rezolucji
Punkt K a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że w celu 
przezwyciężenia negatywnych stereotypów 
niezbędne jest ukazywanie realistycznego 
obrazu osób starszych jako aktywnych 
członków społeczeństwa,

Or. en

Poprawka 60
Gabriela Creţu

Projekt rezolucji
Punkt K b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kb. mając na uwadze, że kobiety stanowią 
zdecydowaną większość starzejącej się 
populacji, a występujące w ciągu 
aktywnego życia zawodowego różnice w 
płacach kobiet i mężczyzn negatywnie 
odbijają się na wysokości emerytur kobiet,

Or. en
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Poprawka 61
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że osoba, która 
poświęca swój czas i swoje zdolności na 
wychowywanie dzieci lub opiekę nad 
osobami starszymi powinna cieszyć się 
uznaniem społeczeństwa oraz że cel ten 
mógłby zostać osiągnięty poprzez 
przyznanie takiej osobie praw odrębnych, 
w szczególności w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego i emerytury,

L. mając na uwadze, że osoba, która 
poświęca swój czas i swoje zdolności na
zajmowanie się dziećmi i ich
wychowywanie lub opiekę nad osobami
starszymi powinna cieszyć się uznaniem 
społeczeństwa oraz że cel ten mógłby 
zostać osiągnięty poprzez przyznanie takiej 
osobie praw odrębnych, w szczególności 
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego 
i emerytury,

Or. fr

Poprawka 62
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że osoba, która 
poświęca swój czas i swoje zdolności na 
wychowywanie dzieci lub opiekę nad 
osobami starszymi powinna cieszyć się 
uznaniem społeczeństwa oraz że cel ten 
mógłby zostać osiągnięty poprzez 
przyznanie takiej osobie praw odrębnych, 
w szczególności w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego i emerytury,

L. mając na uwadze, że osoba, która 
poświęca swój czas na wychowywanie 
dzieci lub opiekę nad osobami starszymi 
powinna cieszyć się uznaniem 
społeczeństwa oraz że cel ten mógłby 
zostać osiągnięty poprzez przyznanie takiej 
osobie praw odrębnych, w szczególności 
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego 
i emerytury,

Or. fr
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Poprawka 63
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że kształcąca rola
kobiet/matek i mężczyzn/ojców wobec 
przyszłych pokoleń oraz osób starszych 
i uzależnionych od pomocy ma istotne 
znaczenie dla pomnażania wspólnego 
dobra i musi zostać uznana jako taka 
w politykach przekrojowych, w tym 
w odniesieniu do kobiet i mężczyzn, którzy 
dokonują wolnego wyboru, by poświęcić 
się temu całkowicie lub częściowo,

M. mając na uwadze, że kształcąca rola
rodziców wobec przyszłych pokoleń oraz 
osób starszych i uzależnionych od pomocy
wobec dzieci ma istotne znaczenie,

Or. fr

Poprawka 64
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że kształcąca rola
kobiet/matek i mężczyzn/ojców wobec 
przyszłych pokoleń oraz osób starszych 
i uzależnionych od pomocy ma istotne 
znaczenie dla pomnażania wspólnego 
dobra i musi zostać uznana jako taka 
w politykach przekrojowych, w tym 
w odniesieniu do kobiet i mężczyzn, którzy 
dokonują wolnego wyboru, by poświęcić 
się temu całkowicie lub częściowo,

M. mając na uwadze, że kształcąca rola
rodziców wobec przyszłych pokoleń oraz
dzieci wobec osób starszych 
i uzależnionych od pomocy ma istotne 
znaczenie,

Or. fr
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Poprawka 65
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że kształcąca rola
kobiet/matek i mężczyzn/ojców wobec 
przyszłych pokoleń oraz osób starszych 
i uzależnionych od pomocy ma istotne 
znaczenie dla pomnażania wspólnego 
dobra i musi zostać uznana jako taka 
w politykach przekrojowych, w tym 
w odniesieniu do kobiet i mężczyzn, którzy 
dokonują wolnego wyboru, by poświęcić 
się temu całkowicie lub częściowo,

M. mając na uwadze, że rola opiekunów
wobec przyszłych pokoleń, osób starszych 
i uzależnionych od pomocy musi zostać 
uznana,

Or. en

Poprawka 66
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że kształcąca rola 
kobiet/matek i mężczyzn/ojców wobec 
przyszłych pokoleń oraz osób starszych 
i uzależnionych od pomocy ma istotne 
znaczenie dla pomnażania wspólnego 
dobra i musi zostać uznana jako taka 
w politykach przekrojowych, w tym 
w odniesieniu do kobiet i mężczyzn, którzy 
dokonują wolnego wyboru, by poświęcić 
się temu całkowicie lub częściowo,

M. mając na uwadze, że rola kobiet 
i mężczyzn w pracy opiekuńczej ma 
istotne znaczenie dla pomnażania 
wspólnego dobra i musi zostać uznana jako 
taka w politykach przekrojowych, w tym 
w odniesieniu do kobiet i mężczyzn, którzy 
dokonują wolnego wyboru, by poświęcić 
się temu całkowicie lub częściowo,

Or. it
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Poprawka 67
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że młodzi emeryci, 
pomimo funkcjonowania poza formalnym 
rynkiem pracy, bardzo często posiadają 
zdolności i wiedzę, które są konieczne dla 
postępu społeczeństwa oraz że należy to 
wykorzystać dla wspólnego dobra dzięki 
szczególnym działaniom politycznym 
skierowanym do tej grupy docelowej,

O. mając na uwadze, że w wielu 
państwach członkowskich była 
realizowana polityka wcześniejszych 
emerytur, która doprowadziła do 
powstania kategorii młodych emerytów, 
którzy pomimo funkcjonowania poza 
formalnym rynkiem pracy, bardzo często 
posiadają zdolności i wiedzę, które są 
konieczne dla postępu społeczeństwa oraz 
że należy jednakże ich zaangażować
dzięki szczególnym działaniom 
politycznym skierowanym do tej grupy 
docelowej,

Or. it

Poprawka 68
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt O a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że solidarność 
międzypokoleniowa powinna przede 
wszystkim stać się więzią społeczną dla 
dobra ogółu, gdyż wszystkie pokolenia 
mają coś do zaoferowania sobie 
nawzajem,

Or. fr
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Poprawka 69
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt O a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że macierzyństwo i 
wykorzystywanie urlopów przez osoby 
pracujące stanowią jeszcze wciąż, niestety, 
źródło powtarzającej się i powszechnej 
dyskryminacji,

Or. it

Poprawka 70
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Punkt O a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. przypomina, że solidarność 
międzypokoleniowa powinna przede 
wszystkim stać się więzią społeczną dla 
dobra ogółu, gdyż wszystkie pokolenia 
mają coś do zaoferowania sobie 
nawzajem,

Or. fr

Poprawka 71
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt O b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ob. mając na uwadze, że solidarność z 
poprzednimi pokoleniami powinna zostać 
wzmocniona, lecz że powinna ona również 
znaleźć odwzajemnienie w stosunku do 
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dzieci i ludzi młodych; mając na uwadze, 
że o ile starsi ludzie przekazują mądrość 
życiową, wiedzę, doświadczenie, o tyle 
młode pokolenia wnoszą energię, 
dynamizm, radość życia i nadzieję;

Or. fr

Poprawka 72
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt O b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ob. mając na uwadze, że w październiku 
2003 r. Komisja Europejska rozpoczęła 
konsultacje z podmiotami społecznymi w 
sprawie godzenia życia zawodowego z 
rodzinnym i osobistym oraz że obecnie 
toczy się drugi etap tych konsultacji, 
których podstawą jest znaczenie 
znalezienia polityki i instrumentów 
umożliwiających łączenie wysokiej jakości 
pracy z obowiązkami kobiet i mężczyzn w 
pracy opiekuńczej,

Or. it

Poprawka 73
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt O c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oc. mając na uwadze, że prawie zawsze 
polityka i instrumenty służące godzeniu 
życia zawodowego z rodzinnym i 
osobistym - od pracy w zmniejszonym 
wymiarze godzin po urlopy i usługi - są 
postrzegane jako przeznaczone wyłącznie 
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dla kobiet, a nie jako zachęta do 
zrównoważonego podziału obowiązków,

Or. it

Poprawka 74
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Punkt O b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ob. zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o uwzględnienie 
nadzwyczajnego potencjału, jaki stanowią 
młodzi emeryci, zarówno ze społecznego, 
jak i gospodarczego punktu widzenia, i 
zachęca je do sprzyjania wszelkim 
strategiom politycznym dotyczącym 
solidarności międzypokoleniowej 
ukierunkowanym na wolontariat poprzez 
włączanie seniorów w struktury 
stowarzyszeń lub organizacji 
pozarządowych,

Or. fr

Poprawka 75
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Punkt O c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oc. podkreśla to, że solidarność z 
poprzednimi pokoleniami powinna zostać 
wzmocniona, lecz również to, że powinna 
ona znaleźć odwzajemnienie w stosunku 
do dzieci i ludzi młodych, gdyż o ile starsi 
ludzie przekazują mądrość życiową, 
wiedzę, doświadczenie, o tyle młode 
pokolenia wnoszą energię, dynamizm, 
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radość życia i nadzieję,

Or. fr

Poprawka 76
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt O d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Od. mając na uwadze wnioski Komisji 
dotyczące polepszenia urlopów 
macierzyńskich oraz ochrony 
macierzyństwa w przypadku pracy na 
własny rachunek,

Or. it

Poprawka 77
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Punkt O d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Od. mając ponadto na uwadze –
uwzględniając wydłużenie średniej 
długości życia oraz aby umożliwić młodym 
emerytom, którzy tego pragną, utrzymanie 
swojego stopnia integracji społecznej i 
niezależności finansowej od rodziny – że 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
sprzyjać strategiom politycznym 
umożliwiającym seniorom kontynuowanie 
aktywności zawodowej lub powrót na 
rynek pracy, zwłaszcza za pomocą 
środków umożliwiających łączenie 
zatrudnienia z emeryturą,

Or. fr
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Poprawka 78
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze ważną rolę 
mężczyzn/ojców w realizowaniu 
postulatów prawdziwej równości 
opierającej się na poszanowaniu różnic 
między kobietą a mężczyzną i ich 
wzajemnego dopełniania się,

P. mając na uwadze ważną rolę mężczyzn 
w realizowaniu postulatów prawdziwej 
równości,

Or. en

Poprawka 79
Gabriela Creţu

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze ważną rolę 
mężczyzn/ojców w realizowaniu 
postulatów prawdziwej równości 
opierającej się na poszanowaniu różnic
między kobietą a mężczyzną i ich 
wzajemnego dopełniania się,

P. mając na uwadze ważną rolę mężczyzn 
w realizowaniu postulatów prawdziwej 
równości między kobietami a
mężczyznami,

Or. en

Poprawka 80
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt P a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze znaczenie 
docenienia roli ojca dziecka w 
przekazywaniu pozytywnego wizerunku 
kobiety/matki,

Or. fr

Poprawka 81
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Punkt P b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pb. podpisując się pod konkluzjami 
I Europejskiej Konferencji na rzecz Ojców 
zorganizowanej przez austriacką 
prezydencję Rady w Wiedniu w dniach 15 
i 16 września 2004 r.,

Or. fr

Poprawka 82
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt Q preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że w większości 
regionów europejskich rozkład czasu pracy 
nie pomaga wcale osobom, które mają 
dzieci oraz że pracownicy posiadający 
dzieci mają mniejsze szanse na stanowisko 
z elastycznym czasem pracy niż ci, którzy 
ich nie posiadają,

Q. mając na uwadze zasady flexicurity w 
ich aspekcie związanym z kobietami, 
wymienione w rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z listopada 2007 r. oraz 
mając na uwadze, że w większości 
regionów europejskich rozkład czasu pracy 
nie pomaga wcale osobom, które mają 
dzieci oraz że pracownicy posiadający 
dzieci mają mniejsze szanse na stanowisko 
z elastycznym czasem pracy niż ci, którzy 
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ich nie posiadają,

Or. it

Poprawka 83
Gabriela Creţu

Projekt rezolucji
Punkt R preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że powinno się 
stworzyć takie warunki kobietom/matkom 
oraz mężczyznom/ojcom, aby mogli oni 
swobodnie wybrać, na równych zasadach, 
sposób opieki dla swoich dzieci, a środki 
funduszy publicznych przeznaczonych na 
opiekę nad małymi dziećmi powinny 
w konsekwencji być wypłacane w formie 
jednolitego, prostego zasiłku 
przyznawanego każdej rodzinie 
w zależności od liczby dzieci i z którego 
rodziny mogłyby korzystać w dowolnie 
wybrany sposób: na przykład opłacając 
miejsce w żłobku, płacąc za opiekę 
w domu lub za wykwalifikowaną 
opiekunkę, przeznaczając pieniądze na 
wynagrodzenie dla jednego z rodziców, 
który zaprzestałby wykonywania 
działalności zawodowej,

skreślony

Or. en

Poprawka 84
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Punkt R preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że powinno się
stworzyć takie warunki kobietom/matkom 

R. mając na uwadze, że lepiej stworzyć 
takie warunki, w których rodziny mogą
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oraz mężczyznom/ojcom, aby mogli oni 
swobodnie wybrać, na równych zasadach, 
sposób opieki dla swoich dzieci, a środki 
funduszy publicznych przeznaczonych na 
opiekę nad małymi dziećmi powinny w 
konsekwencji być wypłacane w formie 
jednolitego, prostego zasiłku 
przyznawanego każdej rodzinie w 
zależności od liczby dzieci i z którego 
rodziny mogłyby korzystać w dowolnie 
wybrany sposób: na przykład opłacając 
miejsce w żłobku, płacąc za opiekę w 
domu lub za wykwalifikowaną opiekunkę, 
przeznaczając pieniądze na 
wynagrodzenie dla jednego z rodziców, 
który zaprzestałby wykonywania 
działalności zawodowej,

swobodnie wybrać sposób opieki dla 
swoich dzieci, niezależnie od politycznych 
definicji struktury danej rodziny,

Or. en

Poprawka 85
Gabriela Creţu

Projekt rezolucji
Punkt S preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że planów rodzinnych 
nie da się połączyć w sposób harmonijny z 
ambicjami zawodowymi, jeśli 
zainteresowane osoby nie będą miały, na 
płaszczyźnie gospodarczej i społecznej, 
rzeczywiście wolnego wyboru 
nieobarczonego negatywnymi 
konsekwencjami i jeśli nie będą dostępne 
niezbędne infrastruktury,

S. mając na uwadze, że pogodzenie pracy i 
życia prywatnego lub rodzinnego nie
będzie możliwe, jeśli zainteresowane osoby 
nie będą miały wsparcia w postaci decyzji 
politycznych i gospodarczych na szczeblu 
krajowym i europejskim, jeśli będą one 
obarczane negatywnymi konsekwencjami i 
jeśli nie będzie dostępna niezbędna 
infrastruktura,

Or. en
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Poprawka 86
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Punkt T preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że w szczególności 
w przypadku kobiet/matek istnieje ryzyko 
przymusowej pracy w niepełnym 
wymiarze godzin – wybór zdeterminowany 
brakiem dostępnych struktur opieki nad 
dziećmi,

T. mając na uwadze, że w szczególności w 
przypadku kobiet/matek istnieje ryzyko 
przymusowej pracy w niepełnym 
wymiarze godzin – wybór zdeterminowany 
brakiem dostępnych struktur opieki nad 
dziećmi, a także mając na uwadze, że 
istnieje ryzyko odmowy przekształcenia 
pracy w pełnym wymiarze godzin w pracę 
w zmniejszonym wymiarze godzin, co 
uczyni trudnym, czy wręcz niemożliwym, 
godzenie życia zawodowego z rodzinnym i 
osobistym,

Or. it

Poprawka 87
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Punkt T a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ta. skłania Komisję do zachęcania do 
stosowania otwartej metody koordynacji w 
celu rozpoznania nowatorskich działań i 
praktyk sprzyjających różnym formom 
solidarności między pokoleniami w 
Europie we wszystkich dziedzinach 
związanych z codziennym życiem rodzin,

Or. fr
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Poprawka 88
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa instytuty statystyczne państw 
członkowskich do opracowania środków, 
które pozwoliłyby włączyć do SNA 
wartość, z podziałem na płeć, 
niewidocznej pracy w dziedzinie 
solidarności między pokoleniami i jej 
udział w PKB państw członkowskich;

skreślony

Or. fr

Poprawka 89
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 

Projekt rezolucji Poprawka

1. wzywa instytuty statystyczne państw 
członkowskich do opracowania środków, 
które pozwoliłyby włączyć do SNA 
wartość, z podziałem na płeć, niewidocznej 
pracy w dziedzinie solidarności między 
pokoleniami i jej udział w PKB państw 
członkowskich;

1. wzywa instytuty statystyczne państw 
członkowskich do oceny możliwości 
włączenia do SNA wartości, z podziałem 
na płeć, niewidocznej pracy w dziedzinie 
solidarności między pokoleniami i jej 
udziału w PKB państw członkowskich;

Or. it

Poprawka 90
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1a. pozytywnie ocenia komunikat Komisji 
i jego wnioski ukierunkowane na poprawę 
jakości życia dla wszystkich, w kontekście 
bardziej sprzyjającym realizacji planów 
rodzinnych, z jednoczesnym 
podkreśleniem równości kobiet i mężczyzn 
w ramach celów strategii lizbońskiej;

Or. it

Poprawka 91
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. uważa wkład rodzin w społeczeństwo 
za podstawowy i w związku z tym ich 
wspieranie za konieczne w celu uniknięcia 
sytuacji, w której jedynie na komórce 
rodzinnej spoczywa ciężar wyzwań i 
zachodzących zmian, co w konsekwencji 
pozwoli uczynić ją jedynym dostępnym 
buforem społecznym wobec bezrobocia, 
chorób, niepełnosprawności i przemocy;

Or. it

Poprawka 92
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. podkreśla konieczność znalezienia 
odpowiednich rozwiązań średnio- i 
długoterminowych pozwalających 
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uniknąć rozpowszechniania się sytuacji 
nieodpowiedniości emerytur dla młodych 
ludzi oraz dla kobiet, czego konsekwencją 
jest zwiększone ryzyko ubóstwa;

Or. it

Poprawka 93
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1d. zauważa, że w różnych krajach Unii 
Europejskiej stopniowo rośnie liczba 
rodzin, a jednocześnie maleje ich wielkość 
(rodzice samotnie wychowujący dzieci), że 
rosnąca liczba dzieci żyje w rodzinach 
odtworzonych, że rośnie liczba adopcji 
dzieci spoza Europy oraz że imigracji 
towarzyszy wkraczanie nowych, różnych 
kultur rodziny;

Or. it

Poprawka 94
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1e. wzywa do uważnego przeanalizowania 
badań, które sugerują przejście od umowy 
o pracę do umowy o działalność, tak aby 
uwzględnić mobilność, przeplatanie się 
różnych form działalności, cykle życia, 
brak ciągłości między okresami pracy 
zawodowej, na własny rachunek i w 
charakterze pracownika, szkoleniami oraz 
pracą opiekuńczą;
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Or. it

Poprawka 95
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1f. zwraca się do instytucji i jednostek 
badawczych o dokonywanie większych i 
lepszych inwestycji w aspekty ekologicznej 
poprawy produktów przeznaczonych dla 
dzieci i dla osób niesamowystarczalnych, 
a ogólniej do użytku domowego;

Or. it

Poprawka 96
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1g. wzywa do znalezienia sposobów 
zapobieżenia występowaniu na rynku 
pracy zawodowej negatywnych dla 
zatrudnienia kobiet skutków wynikających 
z działań wspierania, doceniania i 
oceniania pracy opiekuńczej ze 
szczególnym uwzględnieniem sytuacji 
krajów, które już mają wysoki wskaźnik 
pracy nieformalnej, szarą strefę 
gospodarki i pracę nielegalną; wzywa w 
związku z tym do oceny, pod postacią 
obliczeń do celów emerytalnych, skutków 
uznania pracy opiekuńczej dla 
społeczeństwa i zatrudnienia kobiet;

Or. it
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Poprawka 97
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Eurostat do opracowania 
środków, które pozwoliłyby na zwrócenie 
uwagi na wartość niewidocznej pracy 
w dziedzinie solidarności między 
pokoleniami i jej udział w PKB Unii i do 
ścisłej współpracy w tym celu z Bankiem 
Światowym, Organizacją Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
i Międzynarodowym Biurem Pracy 
(MBP);

2. wzywa Eurostat do opracowania 
środków pozwalających uwidocznić opiekę 
nad dziećmi i osobami uzależnionymi od 
opieki w podziale na kobiety i mężczyzn;

Or. en

Poprawka 98
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Eurostat do opracowania 
środków, które pozwoliłyby na zwrócenie 
uwagi na wartość niewidocznej pracy 
w dziedzinie solidarności między 
pokoleniami i jej udział w PKB Unii i do 
ścisłej współpracy w tym celu z Bankiem 
Światowym, Organizacją Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
i Międzynarodowym Biurem Pracy (MBP);

2. wzywa Eurostat do oceny możliwości 
opracowania środków, które pozwoliłyby 
na zwrócenie uwagi na wartość 
niewidocznej pracy w dziedzinie 
solidarności między pokoleniami i jej 
udział w PKB Unii i do ścisłej współpracy 
w tym celu z Bankiem Światowym, 
Organizacją Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD) i Międzynarodowym 
Biurem Pracy (MBP);

Or. it
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Poprawka 99
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do przedstawienia 
konkretnych inicjatyw, aby nadać moc 
prawną umiejętnościom nabytym podczas 
wykonywania zadań związanych 
z kształceniem, ze świadczeniem usług dla 
osób uzależnionych od pomocy i 
z zarządzaniem gospodarstwem 
domowym, tak aby te umiejętności mogły 
być brane pod uwagę w chwili powrotu na 
rynek pracy;

3. wzywa Komisję do przedstawienia 
konkretnych inicjatyw, aby nadać moc
prawną umiejętnościom nabytym podczas 
wykonywania zadań związanych 
z kształceniem, ze świadczeniem usług dla 
osób uzależnionych od pomocy i 
z zarządzaniem gospodarstwem 
domowym, tak aby te umiejętności mogły 
być brane pod uwagę w chwili powrotu na 
rynek pracy; przypomina, jak bardzo 
docenienie przekrojowych umiejętności 
jest częścią tzw. „bilansu umiejętności”, 
zgodnie z najlepszymi tradycjami 
krajowych doświadczeń w dziedzinie 
systemów konfrontacji popytu i podaży na 
rynku pracy;

Or. it

Poprawka 100
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
kampanii uświadamiającej i do wdrażania 
projektów pilotażowych ułatwiających 
zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w 
życiu zawodowym i rodzinnym;

Or. en
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Poprawka 101
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję do wprowadzenia 
nowej dyrektywy w sprawie szczególnych 
praw i ochrony w zakresie godzenia życia 
zawodowego i rodzinnego w rodzinach, do 
których należą osoby wymagające opieki 
(dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne), 
a także wzywa państwa członkowskie do 
rozważenia wprowadzenia elastycznych 
godzin pracy dla rodziców (wybieranych 
na podstawie wolnej decyzji) i 
elastycznych godzin otwarcia instytucji 
opieki nad dziećmi, aby pomóc zarówno 
kobietom, jak i mężczyznom z większym 
powodzeniem łączyć pracę i życie 
rodzinne;

Or. en

Poprawka 102
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia środków mających na celu 
uznanie niewidocznej nieformalnej pracy
w dziedzinie solidarności między 
pokoleniami, wykonywanej przez 
kobiety/matki i mężczyzn/ojców, na 
płaszczyźnie prawnej, społecznej 
i gospodarczej (w szczególności 
w odniesieniu do zabezpieczenia 
społecznego, statusu zawodowego, 
wynagrodzenia i równych szans kobiet 
i mężczyzn);

4. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia środków w dziedzinie 
solidarności między pokoleniami na 
płaszczyźnie prawnej, społecznej 
i gospodarczej (w szczególności 
w odniesieniu do zabezpieczenia 
społecznego i równych szans kobiet 
i mężczyzn);
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Or. fr

Poprawka 103
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia środków mających na celu 
uznanie niewidocznej nieformalnej pracy 
w dziedzinie solidarności między 
pokoleniami, wykonywanej przez 
kobiety/matki i mężczyzn/ojców, na 
płaszczyźnie prawnej, społecznej i 
gospodarczej (w szczególności w 
odniesieniu do zabezpieczenia 
społecznego, statusu zawodowego, 
wynagrodzenia i równych szans kobiet i 
mężczyzn);

4. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia środków mających na celu 
uznanie niewidocznej nieformalnej pracy 
w dziedzinie solidarności między 
pokoleniami, wykonywanej przez 
opiekunów, na płaszczyźnie prawnej, 
społecznej i gospodarczej (w szczególności 
w odniesieniu do zabezpieczenia 
społecznego, statusu zawodowego, 
wynagrodzenia i równych szans kobiet i 
mężczyzn);

Or. en

Poprawka 104
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny do podjęcia prac 
mających na celu określenie kryteriów 
i norm pozwalających na oszacowanie 
i ocenę licznych aspektów nieformalnej 
pracy nierynkowej kobiet i mężczyzn 
w oparciu o jednolitą metodę oceny 
i wyceny tej pracy, jak również 
długofalowej użyteczności gospodarczej 
i społecznej tej działalności i jej udziału 
w PKB;

skreślony
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Or. fr

Poprawka 105
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzywa Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny do podjęcia prac 
mających na celu określenie kryteriów 
i norm pozwalających na oszacowanie 
i ocenę licznych aspektów nieformalnej 
pracy nierynkowej kobiet i mężczyzn 
w oparciu o jednolitą metodę oceny 
i wyceny tej pracy, jak również 
długofalowej użyteczności gospodarczej 
i społecznej tej działalności i jej udziału 
w PKB;

5. wzywa Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny do podjęcia prac 
mających na celu określenie kryteriów 
i norm pozwalających na oszacowanie 
i ocenę licznych aspektów nieformalnej 
pracy nieodpłatnej kobiet i mężczyzn 
w oparciu o jednolitą metodę oceny 
i wyceny tej pracy, jak również 
długofalowej użyteczności gospodarczej 
i społecznej tej działalności i jej udziału 
w PKB;

Or. el

Poprawka 106
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa ekspertów z dziedziny nauk 
społecznych i ekonomicznych, prawa, 
filozofii, antropologii, neuronauk, nauk 
dotyczących rozwoju dziecka 
i geriatrii/gerontologii do opracowania 
jaśniejszych definicji różnych nazw, aby 
ułatwić ich zrozumienie i ograniczyć ich 
możliwe nadużycia oraz zaleca 
uruchomienie przekrojowego programu 
badawczego na szczeblu Europy mającego 
na celu zbadanie form i intensywności 
podejmowania nieformalnej pracy 
nierynkowej oraz wewnętrznych 

skreślony



PE415.300v03-00 56/74 AM\754370PL.doc

PL

motywacji do tej pracy pobudzającej 
relacje między pokoleniami, która jeszcze 
nie została oficjalnie uznana, i przyznanie 
na ten cen finansowania;

Or. fr

Poprawka 107
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa ekspertów z dziedziny nauk 
społecznych i ekonomicznych, prawa, 
filozofii, antropologii, neuronauk, nauk 
dotyczących rozwoju dziecka 
i geriatrii/gerontologii do opracowania 
jaśniejszych definicji różnych nazw, aby 
ułatwić ich zrozumienie i ograniczyć ich 
możliwe nadużycia oraz zaleca 
uruchomienie przekrojowego programu 
badawczego na szczeblu Europy mającego 
na celu zbadanie form i intensywności 
podejmowania nieformalnej pracy
nierynkowej oraz wewnętrznych 
motywacji do tej pracy pobudzającej 
relacje między pokoleniami, która jeszcze 
nie została oficjalnie uznana, i przyznanie 
na ten cen finansowania;

6. wzywa ekspertów z dziedziny nauk 
społecznych i ekonomicznych, prawa, 
filozofii, antropologii, neuronauk, nauk 
dotyczących rozwoju dziecka 
i geriatrii/gerontologii do opracowania 
jaśniejszych definicji różnych nazw, aby 
ułatwić ich zrozumienie i ograniczyć ich 
możliwe nadużycia oraz zaleca 
uruchomienie przekrojowego programu 
badawczego na szczeblu Europy mającego 
na celu zbadanie form i intensywności 
podejmowania nieformalnej pracy
nieodpłatnej oraz wewnętrznych 
motywacji do tej pracy pobudzającej 
relacje między pokoleniami, która jeszcze 
nie została oficjalnie uznana, i przyznanie 
na ten cen finansowania;

Or. el

Poprawka 108
Gabriela Creţu

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa ekspertów z dziedziny nauk 6. wzywa ekspertów z dziedziny nauk 
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społecznych i ekonomicznych, prawa, 
filozofii, antropologii, neuronauk, nauk 
dotyczących rozwoju dziecka i 
geriatrii/gerontologii do opracowania 
jaśniejszych definicji różnych nazw, aby 
ułatwić ich zrozumienie i ograniczyć ich 
możliwe nadużycia oraz zaleca 
uruchomienie przekrojowego programu 
badawczego na szczeblu Europy mającego 
na celu zbadanie form i intensywności 
podejmowania nieformalnej pracy 
nierynkowej oraz wewnętrznych 
motywacji do tej pracy pobudzającej 
relacje między pokoleniami, która jeszcze 
nie została oficjalnie uznana, i przyznanie 
na ten cen finansowania; 

społecznych i ekonomicznych, prawa, 
filozofii, antropologii, neuronauk, nauk 
dotyczących rozwoju dziecka i 
geriatrii/gerontologii do opracowania 
jaśniejszych definicji różnych nazw, aby 
ułatwić ich zrozumienie i ograniczyć ich 
możliwe nadużycia oraz zaleca 
uruchomienie przekrojowego programu 
badawczego na szczeblu Europy mającego 
na celu zbadanie form i intensywności 
podejmowania nieformalnej pracy 
nierynkowej oraz wewnętrznych 
motywacji do tej pracy pobudzającej 
relacje między pokoleniami, która jeszcze 
nie została oficjalnie uznana, i przyznanie 
na ten cen finansowania; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie, by wykorzystały 
wyniki badań do opracowania lepszej 
polityki w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 109
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. skłania Komisję do zachęcania do 
otwarcia otwartej metody koordynacji w 
celu rozpoznania nowatorskich działań i 
praktyk sprzyjających różnym formom 
solidarności między pokoleniami w 
Europie we wszystkich dziedzinach 
związanych z codziennym życiem rodzin,

Or. fr
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Poprawka 110
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. zachęca Komisję do propagowania w 
państwach członkowskich w ramach 
wymiany najlepszych praktyk modelu 
uniwersalnego bonu usługowego 
(„chèque emploi service universel”), 
mającego na celu ułatwienie świadczenia 
usług pomocy osobom, będącego obecnie 
jednym z najlepszych przykładów dobrych 
praktyk, które należałoby 
rozpowszechniać i do których należałoby 
zachęcać we wszystkich państwach 
członkowskich;

Or. fr

Poprawka 111
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy

Projekt rezolucji Poprawka

6c. zwraca się do Komisji o 
monitorowanie w państwach 
członkowskich sprawdzonych wzorców 
dotyczących opiekunów oraz o 
upowszechnianie wśród wszystkich państw 
członkowskich informacji o tych 
sprawdzonych wzorcach, aby pokazać, że 
opiekunowie odgrywają centralną rolę w 
dziedzinie solidarności 
międzypokoleniowej, i aby zachęcać do 
wdrażania w państwach członkowskich 
strategii na rzecz opiekunów;

Or. en
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Poprawka 112
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania i promowania programów 
operacyjnych uruchomionych przez 
Komisję w kontekście sojuszu na rzecz 
rodzin; zwraca się do Komisji o bardziej 
intensywne opracowywanie narzędzi 
służących usystematyzowaniu wymiany 
dobrych praktyk i badań w tej dziedzinie;

skreślony

Or. fr

Poprawka 113
Gabriela Creţu

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania i promowania programów 
operacyjnych uruchomionych przez 
Komisję w kontekście sojuszu na rzecz 
rodzin; zwraca się do Komisji o bardziej 
intensywne opracowywanie narzędzi 
służących usystematyzowaniu wymiany 
dobrych praktyk i badań w tej dziedzinie;

7. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania i promowania programów 
operacyjnych uruchomionych przez 
Komisję; zwraca się do Komisji o bardziej 
intensywne opracowywanie narzędzi 
służących usystematyzowaniu wymiany 
dobrych praktyk i badań w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 114
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. ze względu na wydłużenie średniej 
długości życia zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do sprzyjania integracyjnym 
strategiom politycznym umożliwiającym 
młodym emerytom kontynuowanie 
aktywności zawodowej lub powrót na 
rynek pracy, zwłaszcza za pomocą 
środków umożliwiających łączenie 
zatrudnienia z emeryturą, aby umożliwić 
młodym emerytom, którzy tego pragną, 
utrzymanie swojego stopnia integracji 
społecznej i niezależności finansowej od 
rodziny;

Or. fr

Poprawka 115
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa organy władzy publicznej do 
podjęcia niezbędnych kroków, aby 
kobiety/matki i mężczyźni/ojcowie mieli 
więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki 
chcą godzić życie zawodowe i rodzinne;

8. wzywa organy władzy publicznej do 
podjęcia niezbędnych kroków, aby 
pracownice-matki i pracownicy-ojcowie 
korzystali z wsparcia polityki godzenia 
życia zawodowego, rodzinnego i 
osobistego oraz aby mieli dostęp do 
odpowiednich instrumentów;

Or. it

Poprawka 116
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa organy władzy publicznej do 
podjęcia niezbędnych kroków, aby 
kobiety/matki i mężczyźni/ojcowie mieli 
więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki 
chcą godzić życie zawodowe i rodzinne;

skreślony

Or. fr

Poprawka 117
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa organy władzy publicznej do
podjęcia niezbędnych kroków, aby 
kobiety/matki i mężczyźni/ojcowie mieli 
więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki 
chcą godzić życie zawodowe i rodzinne;

8. wzywa organy władzy publicznej do 
podjęcia niezbędnych kroków, aby kobiety 
i mężczyźni mieli więcej możliwości 
wyboru sposobu, w jaki chcą godzić życie 
zawodowe i rodzinne;

Or. en

Poprawka 118
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa organy władzy publicznej do 
podjęcia niezbędnych kroków, aby 
kobiety/matki i mężczyźni/ojcowie mieli 
więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki 
chcą godzić życie zawodowe i rodzinne;

8. wzywa organy władzy publicznej do 
podjęcia niezbędnych kroków, aby 
kobiety/matki i mężczyźni/ojcowie mieli 
więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki 
chcą godzić kształcenie się, szkolenia 
zawodowe, szkolenia przekwalifikowujące 
oraz życie zawodowe z życiem rodzinnym, 
nie padając ofiarą dyskryminacji;
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Poprawka 119
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. nawiązuje do rosnącej liczby 
nastoletnich matek, a w tym kontekście do 
przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii 
badań, z których wynika, że już 
dziewczynki w wieku 13 lat wybierają 
„ścieżkę kariery”, decydując się na 
posiadanie dzieci, ponieważ postrzegają 
wychowywanie dzieci jako sytuację 
bardziej pożądaną niż praca bez 
perspektyw;

Or. en

Poprawka 120
Gabriela Creţu

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca się do państw członkowskich o 
opracowanie polityki wspierania 
działalności wielopokoleniowej, np. 
ośrodków typu „most 
międzypokoleniowy”, gdzie osoby starsze 
otrzymują wynagrodzenie za opiekę nad 
dziećmi;

Or. en
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Poprawka 121
Mary Honeyball

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa państwa członkowskie do 
przyznania pierwszeństwa systemom 
urlopów (urlop rodzicielski, urlop
macierzyński, urlop w celu zaopiekowania 
się chorym członkiem rodziny) 
stosowanym w odniesieniu do osób, które 
pragną przerwać działalność zawodową, 
aby zająć się dzieckiem lub wziąć pod 
opiekę osobę uzależnioną od pomocy;

9. wzywa państwa członkowskie do 
przyznania pierwszeństwa systemom 
urlopów (urlop rodzicielski, urlop 
adopcyjny, urlop w celu zaopiekowania się 
chorym członkiem rodziny) stosowanym 
w odniesieniu do osób, które pragną 
przerwać działalność zawodową, aby wziąć 
pod opiekę osobę uzależnioną od pomocy;

Or. en

Poprawka 122
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zachęca państwa członkowskie do 
ujęcia w krajowej polityce instytucji 
urlopu macierzyńskiego trwającego 1 rok, 
umożliwiającego tym matkom, które tego 
pragną, nadanie pierwszeństwa 
nawiązaniu podstawowej więzi ze swoim 
dzieckiem;

Or. fr

Poprawka 123
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)



PE415.300v03-00 64/74 AM\754370PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zachęca państwa członkowskie do 
ujęcia w krajowej polityce instytucji 
urlopu macierzyńskiego trwającego 1 rok, 
umożliwiającego tym matkom, które tego 
pragną, nadanie pierwszeństwa 
nawiązaniu podstawowej więzi ze swoim 
dzieckiem;

Or. fr

Poprawka 124
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że należy działać w celu 
poprawy stosunku nie tylko do urlopów 
macierzyńskich, ale także ojcowskich oraz 
wychowawczych, zwłaszcza branych przez 
pracujących ojców, gdyż we wszystkich 
państwach członkowskich jedynie 
niewielki procent mężczyzn wykorzystuje 
przysługujące im urlopy;

Or. it

Poprawka 125
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla fakt, że każda osoba, która 
chce przerwać lub ograniczyć swoją 
formalną działalność zawodową na rzecz 
solidarności między pokoleniami powinna 

skreślony
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móc korzystać z elastycznego czasu pracy; 
wzywa więc małe i średnie 
przedsiębiorstwa do bardziej chętnej 
współpracy, a organy władzy publicznej 
do większej elastyczności finansowej w ich 
prognozach budżetowych dotyczących 
pomocy państwa;

Or. fr

Poprawka 126
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zachęca Komisję do ulepszenia, we 
współpracy z państwami członkowskimi i 
partnerami społecznymi, strategii 
politycznych na rzecz pogodzenia życia 
rodzinnego z karierą zawodową m.in. 
poprzez:
- zapewnienie, że koszty związane z 
macierzyństwem nie będą ponoszone 
wyłącznie przez przedsiębiorstwa, ale i 
przez społeczność, aby przeciwdziałać 
dyskryminującym praktykom ze strony 
przedsiębiorstw i wesprzeć przyrost 
naturalny,
- poprawę dostępu do usług opieki i 
pomocy osobom, które nie są 
samowystarczalne (dzieci, 
niepełnosprawni, osoby starsze), oraz 
elastyczności tych usług, w tym usług 
domowych, w ramach solidarności 
międzypokoleniowej poprzez wyznaczenie 
minimalnej liczby struktur otwartych 
nocą, a także dostępnych w miejscu 
zamieszkania, w celu umożliwienia 
większej spójności między obowiązkami 
zawodowymi i osobistymi;

Or. fr
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Poprawka 127
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zachęca Komisję do zainicjowania, 
we współpracy z państwami 
członkowskimi i partnerami społecznymi, 
przeglądu strategii politycznych na rzecz 
pogodzenia życia rodzinnego z karierą 
zawodową, który powinien objąć:
- zapewnienie, że koszty związane z 
macierzyństwem nie będą ponoszone przez 
przedsiębiorstwa, lecz przez społeczność, 
aby wyeliminować dyskryminujące 
praktyki ze strony przedsiębiorstw i 
wesprzeć przyrost naturalny,
- poprawę dostępu do usług opieki i 
pomocy osobom, które nie są 
samowystarczalne (dzieci, 
niepełnosprawni, osoby starsze), oraz 
elastyczności tych usług, poprzez 
wyznaczenie minimalnej liczby struktur 
otwartych także nocą w celu sprostania 
obowiązkom związanym z pracą i 
zachowania życia osobistego;

Or. fr

Poprawka 128
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. przyjmuje z zadowoleniem propozycję 
poświęcenia osobnego artykułu w 
dyrektywie w sprawie organizacji czasu 
pracy godzeniu życia zawodowego, 
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rodzinnego i osobistego oraz sygnalizuje 
konieczność uwzględnienia go w 
momencie regulowania tygodniowego 
czasu pracy i pracy opiekuńczej;

Or. it

Poprawka 129
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do państw członkowskich 
o to, by dołożyły starań, aby każda osoba, 
która zawiesiła na jakiś czas swoją 
działalność zawodową, żeby poświęcić się 
wychowywaniu dzieci lub opiece nad 
osobami starszymi bądź uzależnionymi od 
pomocy mogła wrócić na rynek pracy (lub 
zatrudnić się po raz pierwszy) i zachować 
prawo do powrotu na swoje dawne 
stanowisko oraz prawo do awansu 
zawodowego;

11. zwraca się do państw członkowskich 
o to, by dołożyły starań, aby każda osoba, 
która zawiesiła na jakiś czas swoją 
działalność zawodową, żeby poświęcić się
zajmowaniu się dziećmi i ich
wychowywaniu lub opiece nad osobami 
starszymi bądź uzależnionymi od pomocy 
mogła wrócić na rynek pracy (lub 
zatrudnić się po raz pierwszy) i zachować 
prawo do powrotu na swoje dawne 
stanowisko oraz prawo do awansu 
zawodowego;

Or. fr

Poprawka 130
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zwraca się do państw członkowskich 
o to, by dołożyły starań, aby każda osoba, 
która zawiesiła na jakiś czas swoją 
działalność zawodową, żeby poświęcić się 
wychowywaniu dzieci lub opiece nad 
osobami starszymi bądź uzależnionymi od 

(Nie dotyczy wersji polskiej)
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pomocy mogła wrócić na rynek pracy (lub 
zatrudnić się po raz pierwszy) i zachować 
prawo do powrotu na swoje dawne 
stanowisko oraz prawo do awansu 
zawodowego;

Or. fr

Poprawka 131
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zauważa, że dochody kobiet nadal są 
kluczem do ich niezależności gospodarczej 
i do większej równości między kobietami a 
mężczyznami w społeczeństwie jako 
całości;

Or. en

Poprawka 132
Donata Gottardi

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. jest zdania, że solidarność 
międzypokoleniową wspiera uważna 
polityka podatkowa (pod postacią 
przekazów, ulg i zwolnień), działania na 
rzecz społeczeństwa czynnego zawodowo, 
polityka nadawania uprawnień, 
zintegrowane sieci usług związanych z 
dziećmi, osobami starszymi, osobami 
niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, z 
jednoczesną oceną wpływu, pozytywnego 
lub negatywnego, na pewne wybory i na 
godzenie życia zawodowego, rodzinnego i 
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osobistego;

Or. it

Poprawka 133
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. przypomina Komisji i państwom 
członkowskim, że konieczne jest podjęcie 
pozytywnych działań na rzecz kobiet i 
mężczyzn, w szczególności mających na 
celu ułatwienie im powrotu do pracy po 
okresie poświęconym rodzinie 
(wychowywanie dzieci lub opieka nad 
chorym lub niepełnosprawnym krewnym), 
poprzez sprzyjanie strategiom politycznym 
na rzecz (ponownego) włączenia się w 
rynek pracy, aby umożliwić im odzyskanie 
niezależności finansowej;

Or. fr

Poprawka 134
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. zauważa, że systemy emerytalne w 
państwach członkowskich nadal dają 
kobietom tylko prawa pochodne, 
wynikające z historii zatrudnienia męża, w 
wyniku czego większość osób starszych 
żyjących w ubóstwie to kobiety;

Or. en
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Poprawka 135
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. wzywa państwa członkowskie do 
zajęcia się strukturalnymi czynnikami 
sprzyjającymi nierówności w systemach 
emerytalnych, w tym organizacją opieki i 
godzeniem życia rodzinnego i 
zawodowego, nierównościami na rynku 
pracy, różnicami w płacach kobiet i 
mężczyzn i bezpośrednią dyskryminacją w 
drugim i trzecim filarze systemów 
emerytalnych;

Or. en

Poprawka 136
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa państwa członkowskie, by 
dokonały przeglądu swoich systemów 
podatkowych i ustaliły stopy podatkowe w 
oparciu o uprawnienia indywidualne, a w 
związku z tym domaga się 
indywidualizacji praw emerytalnych i 
praw związanych z systemem ubezpieczeń 
społecznych;

Or. en
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Poprawka 137
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca się do instytucji i państw 
członkowskich o to, by podjęły 
szczegółowe działania na rzecz kobiet 
mające na celu skorygowanie wyraźnych 
przypadków faktycznej nierówności w 
stosunku do mężczyzn, aby nadać sens 
zasadzie równości kobiet i mężczyzn; 
środki te – które powinny mieć 
zastosowanie tak długo, jak będą istniały 
takie przypadki – powinny być racjonalne 
i współmierne do zamierzonego w każdym 
przypadku celu;

Or. es

Poprawka 138
Gabriela Creţu

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca się do władz krajowych i 
lokalnych o opracowanie programów 
skierowanych do młodych ludzi i 
zawierających wymiar 
międzypokoleniowy, aby młodsze 
pokolenie zrozumiało, że obecny poziom 
dobrobytu i dostatku zawdzięczamy 
wysiłkom i poświęceniom poprzednich 
pokoleń;

Or. en
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Poprawka 139
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa państwa członkowskie do 
ponownej oceny i zreformowania 
systemów podatkowych i świadczeń w celu 
ułatwienia powrotu kobiet do grona 
zatrudnionych, a także podkreśla, że 
należy priorytetowo potraktować 
zniesienie dyskryminacyjnych systemów 
podatkowych, np. opodatkowania każdego 
z małżonków od podstawy będącej połową 
ich łącznych dochodów 
(„Ehegattensplitting”);

Or. en

Poprawka 140
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. zwraca się do instytucji europejskich 
i do wszystkich organów administracji 
publicznej o aktywne uwzględnianie 
zasady równości kobiet i mężczyzn przy 
przyjmowaniu i wykonywaniu przepisów, 
przy opracowywaniu publicznych strategii 
politycznych oraz ogólnie przy 
wykonywaniu swoich zadań;

Or. es
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Poprawka 141
Gabriela Creţu

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. zwraca się do mediów, by w 
pozytywny i spójny sposób zajęły się 
stosunkami międzypokoleniowymi, 
prezentując kwestie międzypokoleniowe i 
dyskusje między różnymi grupami 
wiekowymi, a bardziej ogólnie –
przedstawiając pozytywne refleksje na 
temat wkładu starszych pokoleń w życie 
społeczne;

Or. en

Poprawka 142
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 12 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12c. podkreśla wagę uwzględniania 
zasady równości traktowania i równości 
szans we wszystkich gospodarczych i 
społecznych strategiach politycznych oraz 
w strategiach politycznych dotyczących 
zatrudnienia, aby uniknąć segregacji na 
rynku pracy i wyrównać różnice płacowe, 
a także pobudzić wzrost przedsiębiorczości 
kobiet i dowartościować ich pracę, w tym 
prace domowe;

Or. es
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Poprawka 143
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 12 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12d. uważa, że zmiany w modelu rodziny 
oraz stopniowe wejście kobiet na rynek 
pracy rodzą konieczność zmiany 
tradycyjnego systemu opieki nad osobami 
uzależnionymi od pomocy; zaleca 
państwom członkowskim rozszerzenie i 
uzupełnienie ochrony ze strony służb 
socjalnych w celu zagwarantowania 
równości w wykonywaniu prawa do 
osobistej autonomii oraz w celu 
zapewnienia opieki osobom uzależnionym 
od pomocy;

Or. es
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