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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet 
i Równouprawnienia, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że w niepewnej sytuacji zawodowej znajdują się przede wszystkim 
kobiety oraz że kobiety na całym świecie są wciąż odmiennie traktowane, jeżeli chodzi o 
perspektywy zawodowe, jakość pracy i wynagrodzenie1,

1. wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do bezzwłocznego wdrożenia dyrektywy 
2006/ 54/WE we wszystkich państwach członkowskich;

2. wzywa Komisję, by wykorzystując nową strategię zatrudnienia, dążyła do uwzględnienia 
kobiet znajdujących się w niepewnej sytuacji zawodowej, niezależnie od rodzaju 
wykonywanej przez nie pracy, w systemach zabezpieczeń społecznych i przepisach 
dotyczących ochrony stosunku pracy;

3. wzywa państwa członkowskie do organizacji opieki nad dziećmi i sieci opiekunów, by 
umożliwić pracę w pełnym wymiarze godzin i unikać konieczności pracy w 
ograniczonym wymiarze;

4. wzywa państwa członkowskie, by w przepisach dotyczących systemu emerytalnego, 
podatków, prawa socjalnego i rodzinnego dążyły do zapewnienia niezależności kobiet i 
mężczyzn w małżeństwie i poza nim;

5. popiera tworzenie w przyszłości standardowych miejsc pracy zgodnie z zasadami 
godziwego zatrudnienia i do nieprzekształcania ich w zatrudnienie na niepewnych 
warunkach;

6. wzywa Komisję, państwa członkowskie oraz partnerów społecznych do rozszerzenia 
możliwości przynależności do związków zawodowych i prawa do współdecydowania dla 
osób w niepewnej sytuacji zawodowej oraz do piętnowania ograniczeń w działalności 
związków zawodowych;

7. popiera sprawozdanie Parlamentu Europejskiego nr 2008/2034/INI i ponownie wzywa 
Radę do uzgodnienia europejskich wytycznych dotyczących minimalnego wynagrodzenia 
w wysokości co najmniej 60% statystycznego przeciętnego wynagrodzenia oraz 
harmonogramu dostosowania się do tych wytycznych przez wszystkie państwa 
członkowskie;

8. wzywa Komisję do uwzględnienia pracy w sektorach opieki medycznej, pielęgnacji, usług 
hotelarskich i gastronomicznych oraz pracy w gospodarstwie domowym w dyrektywie 
dotyczącej delegowania pracowników.

                                               
1 zgodnie z analizą Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) z 2010 r.


