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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:

1. zwraca uwagę, że tam, gdzie równe traktowanie mężczyzn i kobiet na rynku pracy 
odniosło sukces, potwierdziło ono swój pozytywny wpływ na rozwój społeczno-
ekonomiczny kraju i dlatego nie należy rezygnować z polityki równouprawnienia w 
czasach kryzysu, jednak mimo wykazywanej przez państwa członkowskie i Komisję woli 
nie udało się do tej pory stworzyć wszędzie równych warunków;

2. podkreśla, że ważnym krokiem dla zapewnienia równowagi między życiem zawodowym i 
prywatnym jest zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi i profesjonalizacja opieki 
domowej nad osobami starszymi;

3. z uwagi na przemiany demograficzne dostrzega konieczność zmobilizowania potencjału 
zatrudnienia kobiet, by zapobiec rosnącemu niedostatkowi wykwalifikowanych 
pracowników;

4. przychylnie odnosi się do faktu, że obecnie prawie wszędzie kobiety osiągają wyższy 
poziom wykształcenia niż mężczyźni, ubolewa jednak, że nie spowodowało to 
zmniejszenia różnic między wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn, przyczyniających się do 
większego zagrożenia ubóstwem wśród kobiet;

5. wzywa państwa członkowskie do nasilenia starań, aby już w szkole wzbudzać 
zainteresowanie chłopców i dziewcząt szerokim spektrum aktywności zawodowej celem 
zapobieżenia segregacji rynków pracy ze względu na płeć i przeciwdziałania zjawisku 
częstego zatrudniania kobiet w źle opłacanych zawodach;

6. wzywa Komisję do wspierania państw członkowskich, które zwiększają perspektywy 
zawodowe imigrantek, a tym samym ich szansę na niezależność w codziennym życiu, 
dzięki ułatwianiu im dostępu do edukacji i wykształcenia zawodowego;

7. zwraca się do Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego, aby przy sporządzaniu 
budżetów kierowały się kryteriami uwzględniania problematyki płci w procesie 
budżetowym.


