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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. wyraża ubolewanie, że Komisja dotychczas nie uwzględniła odpowiednio rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z 18 listopada 2008 r. i nie podjęła inicjatywy 
ustawodawczej, aby skutecznie przeciwdziałać problemowi nierównego traktowania 
mężczyzn i kobiet w zakresie wynagrodzeń;

2. jest bardzo zaniepokojony, że w ostatniej dekadzie powoli osiągano postępy, a różnica 
w wynagrodzeniu mężczyzn i kobiet pozostała w ostatnich latach na tym samym 
wysokim poziomie, przy czym mimo prawnie wiążącej zasady równego wynagrodzenia 
za pracę o tej samej wartości w 27 państwach członkowskich UE w roku 2009 
wynagrodzenie kobiet za godzinę pracy było średnio o 17,5% mniejsze od 
wynagrodzenia mężczyzn1; zwraca uwagę, że strategia „flexicurity” nie jest 
odpowiednia, aby zmniejszyć aktualną różnicę w ochronie zatrudnienia i wynagrodzenia 
między kobietami a mężczyznami;

3. jest zdania, że ta nierówność wywiera wyraźny wpływ na życie kobiet, zwłaszcza 
w wieku emerytalnym, ponieważ konsekwencją niskich wynagrodzeń są niskie 
świadczenia emerytalne, co powoduje, że kobiety dotknięte są ubóstwem w podeszłym 
wieku częściej niż mężczyźni - odpowiednio 22% kobiet i 16% mężczyzn;

4. zwraca uwagę, że statystyki powinny być spójne, porównywalne, powinny uwzględniać 
specyfikę płci, a także być kompletne i dopasowane do aktualnych tendencji 
w organizacji pracy; jest zdania, że podczas obliczania różnicy wynagrodzenia należy 
wziąć pod uwagę nie tylko różne stawki brutto za godzinę pracy, ale również pozostałe 
elementy indywidualnego wynagrodzenia i kwalifikacji;

5. podkreśla konieczność podjęcia działań służących awansowi i rozwojowi zawodowemu 
pod warunkiem zapewnienia rzeczywistej równości kobiet i mężczyzn;

6. uważa za sprawę priorytetową wspieranie zarówno w życiu prywatnym, jak 
i zawodowym nowej kultury, opartej o zasadę współodpowiedzialności, zastępującej 
tradycyjny podział ról między kobietami i mężczyznami;

7. uważa, że w celu zniesienia różnic w wynagrodzeniach, segregacji poziomej i pionowej 
oraz stereotypów dotyczących typowo żeńskich stanowisk i sektorów pracy konieczne są 
zarówno środki o charakterze ustawodawczym, jak i nieustawodawczym na różnych 
poziomach;

8. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia wszechstronnych i prawnie wiążących 
reguł, aby skutecznie wprowadzać w życie zasady równego wynagrodzenia za taką samą 

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics



PE478.673v01-00 4/4 PA\888460PL.doc

PL

pracę i pracę o tej samej wartości;

9. podkreśla ważną rolę, jaką na wszystkich poziomach mają spełniać partnerzy społeczni, 
aby podczas negocjowania stawek przeciwdziałali nierównemu traktowaniu mężczyzn 
i kobiet w zakresie wynagrodzeń;

10. zwraca uwagę, że bezpośrednimi adresatami działań Komisji powinny być nie tylko 
państwa członkowskie i partnerzy społeczni, ale również organy ds. równości;

11. wzywa państwa członkowskie oraz partnerów społecznych do podjęcia działań przeciw 
dyskryminacji ze względu na płeć, nierówności w wykształceniu, segregacji rynku 
pracy, a także działań prowadzących do skutecznego godzenia życia zawodowego 
i prywatnego oraz pełnej przejrzystości wynagrodzeń;

12. jest zdania, że w obliczu niewielkich postępów państwa członkowskie powinny podjąć 
skuteczne działania skierowane przeciw pracodawcom, którzy nie stosują się do zasad 
równego wynagrodzenia;

– o uwzględnienie w załączniku do projektu rezolucji następujących zaleceń:

13. jest zdania, że połączenie strategii i działań przy uwzględnieniu zintegrowanej koncepcji 
kwestii równości płci może wyeliminować różnicę wynagrodzeń w zależności od płci 
i powinno zawierać następujące elementy:

a) szczególne środki ułatwiające godzenie pracy zawodowej, kształcenia 
i dokształcania się z życiem rodzinnym i prywatnym,

b) odpowiednią politykę w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych,

c) konkretne działania (zgodnie z art. 157 ust. 4 TFUE) możliwe do przeprowadzenia 
przez partnerów społecznych i organy ds. równości na rzecz zniesienia różnic 
w wynagrodzeniach i segregacji na różnych poziomach umów i szczeblach 
sektorowych,

e) włączenie do umów publicznych klauzuli dotyczącej przestrzegania równości płci 
i wynagrodzeń oraz ustanowienie specjalnego certyfikatu jakości,

f) podejmowanie inicjatyw mających na celu realizację polityki równości i równych 
wynagrodzeń przez przedsiębiorstwa;

14. uważa za konieczne zapewnienie odpowiedniej interpretacji i realizacji art. 157 ust. 1 
i ust. 2 TFUE oraz dostosowania odnośnej dyrektywy – na szczeblu europejskim oraz jej 
transpozycji i stosowania na szczeblu krajowym;

15. jest przekonany o konieczności lepszej i sprawniejszej realizacji postanowień dyrektywy 
w tej sprawie w odniesieniu do organów ds. równości i dialogu społecznego w celu 
rzeczywistego zniesienia różnic w wynagrodzeniach poprzez podjęcie przez państwa 
członkowskie, partnerów społecznych i organy ds. równości odpowiednich działań.


