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WSKAZÓWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 

Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

– uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 października 

2010 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2011/.../UE Parlamentu Europejskiego i Rady 

92/85/EWG w sprawie poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w 

ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią oraz w sprawie 

wprowadzenia środków służących wspieraniu pracowników w godzeniu życia 

zawodowego i rodzinnego1, w którym zwraca się on o przyznanie, między innymi, 

dwutygodniowego urlopu ojcowskiego, 

A. mając na uwadze, że cel 75% zatrudnienia określony w strategii „Europa 2020” został już 

osiągnięty dla mężczyzn i najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowany do 2020 r. dla 

kobiet (obecnie 63,5%), jeżeli na szeroką skalę nie zostaną wprowadzone ułatwienia w 

celu zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy, głównie dzięki rozwiązaniom 

politycznym wyrównującym nakłady pracy związane z obowiązkami domowymi i opieką 

nad dziećmi i innymi osobami wymagającymi opieki między kobietami a mężczyznami; 

B. mając na uwadze, że polityka, której celem jest poprawa równowagi między życiem 

rodzinnym a zawodowym, powinna przyczynić się do osiągnięcia równości płci i że 

należy ją postrzegać w kontekście zmian demograficznych, skutków starzenia się 

społeczeństwa, eliminowania luki pokoleniowej, wspierania uczestnictwa kobiet w rynku 

pracy oraz dzielenia się przez kobiety i mężczyzn obowiązkami w zakresie opieki; mając 

na uwadze, że celem jest zredukowanie utrzymujących się nadal różnic w 

wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, a także w świadczeniach emerytalnych, a co za tym 

idzie nierówności w dostępie kobiet do zasobów finansowych w całym okresie ich życia, 

aby zredukować obecnie wysokie ryzyko ubóstwa kobiet w starszym wieku; 

C. mając na uwadze, że różnice między mężczyznami i kobietami, jeśli chodzi o korzystanie 

z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub rodzicielskiego, świadczą o wyraźnej 

dyskryminacji płciowej, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi i udział kobiet w rynku pracy; 

mając na uwadze, że podjęte w wielu państwach członkowskich środki mające na celu 

zachęcanie mężczyzn do brania równego udziału w obowiązkach rodzinnych nie 

przyniosły zadowalających rezultatów; 

D. mając na uwadze, że rzeczywistość potwierdza, iż niepłatne lub nisko płatne urlopy 

związane z obowiązkami rodzinnymi skutkują niskimi wskaźnikami podejmowania ich 

oraz że ojcowie stanowią jedynie niewielką mniejszość rodziców korzystających z urlopu 

rodzicielskiego, jeżeli urlop taki opiera się na modelu opieki rodzinnej, gdzie możliwe jest 

przekazywanie praw; mając również na uwadze, że nieprzekazywalne okresy urlopu są 

szeroko wykorzystywane przez obydwoje rodziców, o ile otrzymują oni uposażenie 

zbliżone wysokością do ich zarobków; 

E. mając na uwadze, ze zgodnie z danymi Eurostatu za rok 2010 (UE28) z około 3 500 000 

                                                 
1 Dz.U. C 70 E z 8.3.2012, s. 163. 
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rodziców, którzy w tym roku wzięli urlop rodzicielski, 3 423 700 to kobiety i tylko 94 800 

to mężczyźni; 

F. mając na uwadze, że odpłatny urlop rodzicielski o odpowiedniej długości i 

indywidualnym charakterze ma podstawowe znaczenie w zakresie osiągania równowagi 

pomiędzy życiem zawodowym i osobistym dla par tej samej płci; 

G. mając na uwadze, że kluczowe znaczenie ma zagwarantowanie kobietom połączenia 

prawa do pracy z przysługującymi prawami i prawa do bycia matką, bez ponoszenia 

negatywnych tego konsekwencji, ponieważ to kobiety właśnie są nadal najbardziej 

poszkodowane i najczęściej cierpią dyskryminację; mając na uwadze, że przykłady tej 

dyskryminacji to naciski pracodawców wywierane na kobiety podczas rozmów o pracę, 

kiedy padają pytania o dzieci i ich wiek, w celu wywarcia wpływu na ich decyzje, a także 

wybieranie bezdzietnych pracowników, jako „bardziej dostępnych”, oraz rosnąca presja 

ekonomiczna i w miejscu pracy, aby pracownice nie brały urlopu macierzyńskiego; 

H. mając na uwadze, że kobiety korzystające z prawa do równowagi pomiędzy życiem 

zawodowym i rodzinnym, które biorą urlop rodzicielski, są stygmatyzowane po powrocie 

na rynek pracy, co sprawia, że warunki ich pracy stają się mniej korzystne, a ich umowy o 

pracę nie gwarantują pewności zatrudnienia; 

1. wzywa partnerów społecznych, by w oparciu o projekt sprawozdania z wykonania, 

przyznali, że dyrektywa UE w sprawie urlopu rodzicielskiego nie sprawdziła się, jeśli 

chodzi o cel zachowania równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym, udział 

kobiet w rynku pracy, wyzwania demograficzne i udział mężczyzn w obowiązkach 

domowych i opiece nad dziećmi oraz innymi osobami wymagającymi opieki, co stoi w 

sprzeczności z zasadami i wartościami UE w zakresie równości kobiet i mężczyzn; uważa 

w związku z tym, że należy podjąć skuteczniejsze działania celem zachęcania do bardziej 

równego podziału obowiązków rodzinnych pomiędzy kobiety i mężczyzn; 

2. uważa, że partnerzy społeczni powinni uruchomić klauzulę przeglądową; wzywa do 

dokonania przeglądu dyrektywy, w tym przyjęcia środków wprowadzających adekwatne i 

oparte na zachętach rekompensaty finansowe za utracony dochód dla rodziców na urlopie 

rodzicielskim, aby zabezpieczyć ekonomiczny i społeczny dobrostan oraz zachęcać ojców 

do brania urlopu rodzicielskiego; podkreśla znaczenie przyjęcia całościowego podejścia 

uwzględniającego urlop macierzyński, ojcowski oraz rodzicielski w każdym przeglądzie 

dyrektywy; 

3. podkreśla, że instrumenty polityki zapewniającej równowagę między życiem rodzinnym a 

zawodowym, takie jak urlop rodzicielski, powinny być pomyślane jako indywidualne, 

nieprzekazywalne prawa z zastąpieniem wynagrodzenia w rozsądnej wysokości, aby 

spełniać naczelną zasadę świadczeń socjalnych, a mianowicie, że mają one charakter 

indywidualny, jak jest w przypadku wszelkich innych świadczeń związanych z pracą, 

takich jak prawo do urlopu, zwolnienia chorobowego lub urlopu udzielanego z innych 

względów, a także z zasiłkiem dla bezrobotnych, oraz poprawić ich skuteczność i 

wskaźnik podejmowania takich urlopów, w szczególności przez mężczyzn, co ostatecznie 

doprowadzi do zlikwidowania różnic płac mężczyzn i kobiet, bardziej zrównoważonej 

pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz zredukuje dyskryminację spowodowaną 

dłuższymi okresami braku aktywności na rynku pracy, jakiej doświadczają kobiety, które 

biorą urlop macierzyński i rodzicielski; tymczasem zwraca uwagę na potrzebę 
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zrównoważonego rozdziału nieprzekazywalnych części urlopu rodzicielskiego między 

oboje rodziców; wzywa w związku z tym do wydłużenia minimalnego 

czteromiesięcznego urlopu do sześciu miesięcy; 

4. zwraca uwagę, że większa spójność i dostępność systemów urlopowych w państwach 

członkowskich (obejmujących urlop macierzyński, ojcowski i rodzicielski) zwiększa 

wskaźnik podejmowania tych urlopów i ogólną skuteczność rozwiązań politycznych na 

rzecz wspierania rodzin; zwraca uwagę, że państwa członkowskie lub partnerzy społeczni 

winni podejmować niezbędne środki w celu ochrony pracowników przed mniej 

korzystnym traktowaniem lub zwalnianiem z powodu urlopu rodzicielskiego, aby 

umożliwić pracownikom korzystanie z prawa do urlopu rodzicielskiego; wzywa państwa 

członkowskie i Komisję do poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości w przypadkach 

dyskryminacji i bezprawnych zwolnień w tym drażliwym obszarze; 

5. ubolewa, że Rada nie była w stanie osiągnąć porozumienia, aby odblokować wniosek w 

sprawie zmiany dyrektywy o urlopie macierzyńskim i że pięć lat po przyjęciu go przez 

Parlament Europejski Komisja postanowiła go wycofać; zauważa, że Komisja przedłożyła 

plan działania pt. „Nowy start. Jak sprostać wyzwaniu, jakim jest godzenie życia 

zawodowego i prywatnego, przed którym stoją pracujące rodziny?”, którym ma zastąpić 

wyżej wymieniony wniosek w sprawie zmiany dyrektywy o urlopie macierzyńskim i 

który będzie zawierał pakiet środków ustawodawczych i nieustawodawczych w dziedzinie 

godzenia pracy i życia; zaznacza, że Komisja powinna przedstawić wnioski 

ustawodawcze w tej sprawie; 

6. podkreśla wiodącą rolę, jaką sektor publiczny odgrywa w tej dziedzinie jako pracodawca, 

bowiem w sektorze tym więcej mężczyzn korzysta z urlopów rodzicielskich, również w 

sektorze publicznym w całej UE oferuje się zasadniczo szerszą ochronę niż w sektorze 

prywatnym; 

7. podkreśla, że dla wszystkich i bez jakiejkolwiek dyskryminacji powinno być 

zagwarantowane prawo do urlopu rodzicielskiego, niezależnie od statusu zatrudnienia 

pracujących ojców i matek; 
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