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WSKAZÓWKI

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

– uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet (konwencja CEDAW) przyjętą w 1979 r.,

– uwzględniając rezolucję PE z dnia 3 lutego 2009 r.1 w sprawie niedyskryminacji ze 
względu na płeć i solidarności między pokoleniami,

A. mając na uwadze, że związany z płcią wymiar relacji międzypokoleniowych powinien 
zostać wzięty pod uwagę, 

B. mając na uwadze, że w ramach ambitnych celów w zakresie poziomu zatrudnienia
w strategii UE 2020 wskaźnik zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lata 
powinien zostać zwiększony do 75% do roku 2020, stojąc jednocześnie w obliczu 
wyzwań demograficznych, 

C. mając na uwadze, że w epoce zmian demograficznych rola rodziców jest szczególnie 
ważna, gdyż są oni niezbędni zarówno jako pracownicy i jako (współ)matki oraz ojcowie,
a także mając na uwadze, że powinno się zapobiegać ryzyku obarczania tym podwójnym 
ciężarem wyłącznie kobiet,

D. mając na uwadze, że zmiany demograficzne mają znaczący wpływ na życie osobiste
i zawodowe osób, a przede wszystkim kobiet, podczas gdy niedobór usług, niski poziom 
wynagrodzeń, powolne i trudne wejście na właściwy rynek pracy, długi okres 
wykonywania nisko płatnej pracy na czas określony czy niedostateczne wsparcie dla 
młodych małżeństw znajdują się wśród powodów, które sprawiają, że młodzi ludzie 
odsuwają w czasie założenie rodziny i posiadanie dzieci,

E. mając na uwadze, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni i stanowią coraz liczniejszą grupę 
wśród populacji osób starszych,

F. mając na uwadze, że w państwach członkowskich i regionach dysponujących 
skutecznymi, elastycznymi i zintegrowanymi systemami opieki społecznej przyrost 
naturalny jest wyższy pomimo wysokiego odsetka zatrudnienia kobiet,

G. mając na uwadze, że w każdym kraju w Europie brakuje młodych ludzi, którzy wybierają 
zawód w sektorze rzemiosła, podczas gdy doświadczenie i kompetencje osób starszych są 
niedoceniane, co z kolei grozi zanikiem rzemiosł i zawodów, przede wszystkim
w branżach tradycyjnie zatrudniających więcej kobiet, 

1. domaga się poświęcenia specjalnej uwagi perspektywie płciowej przy rozważaniu 
wyzwań demograficznych i solidarności, ponieważ relacje między płciami organizują całe 
życie jednostki od narodzin po starość, wpływając na dostęp do środków i możliwości 

                                               
1 Dz.U. C 67E z 12.3.2010, s. 31.



PE442.891v02-00 4/6 AD\824132PL.doc

PL

oraz kształtując strategie życiowe na wszystkich etapach;

2. uważa, że konieczne jest promowanie solidarności między pokoleniami – ze szczególnym 
odniesieniem do wymiaru płci – za pomocą odpowiedniej polityki fiskalnej, działań na 
rzecz aktywnego starzenia się, polityki mieszkaniowej, tworzenia zintegrowanych sieci 
usług dla dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych i wymagających opieki, nadając 
wartość ich wpływowi na godzenie życia zawodowego i osobistego;

3. podkreśla, że należy się zająć istniejącymi między płciami różnicami w wynagrodzeniu –
aktualnie 17% w UE-27 – gdyż mają one konsekwencje w postaci niższych dochodów od 
narodzin pierwszego dziecka po niższą emeryturę i wyższy wskaźnik ubóstwa wśród 
starszych kobiet;

4. podkreśla znaczenie indywidualnie naliczanych praw do zabezpieczenia społecznego
i praw emerytalnych, uwzględniających nieodpłatną pracę opiekuńczą;

5. podkreśla, że godzenie pracy i życia rodzinnego jest możliwe tylko pod warunkiem 
bardziej sprawiedliwego podziału między kobiety i mężczyzn obowiązków wynikających
z nieodpłatnej opieki oraz dostępu do przystępnych i dobrej jakości usług opieki 
rodzinnej; wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania dostępnych, przystępnych 
cenowo, elastycznych i wysokiej jakości usług, w szczególności dostępu do placówek 
opieki nad dziećmi, dążąc do zapewnienia 50% koniecznej opieki dla dzieci w wieku 0-3 
lat i 100% opieki dl dzieci w wieku 3-6 lat, a także lepszego dostępu do opieki dla innych 
osób niesamodzielnych oraz stosownych rozwiązań urlopowych zarówno dla matek, jak
i ojców;

6. uznaje konieczność interweniowania na rzecz poprawy statusu nie tylko urlopu 
macierzyńskiego, lecz także urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego, z których 
korzystają pracujący ojcowie;

7. przyznaje, że starsze kobiety na rynku pracy często są bezpośrednio lub pośrednio 
dyskryminowane, na wielu poziomach, i sytuacją tą należy się odpowiednio zająć;

8. zwraca się o sprzyjanie działalności w ramach wolontariatu wykonywanej przez kobiety 
na emeryturze i w starszym wieku, wykorzystując tym samym ich umiejętności 
zawodowe;

9. docenia ważną rolę starszych kobiet jako opiekunek, których zdolności są często 
niedoceniane i które mogą pomóc w lepszym godzeniu pracy i życia rodzinnego;

10. apeluje o większy udział kobiet w różnym wieku w programach kształcenia ustawicznego;

11. zwraca się do Europejskiego Instytutu Równości Kobiet i Mężczyzn o monitorowanie
i analizowanie relacji między pokoleniami, w oparciu o podział według płci i grup 
wiekowych;

12. postuluje o uznanie zachęt dla osób młodych i starszych, które zamierzają założyć 
przedsiębiorstwo łączące pokolenia;
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13. zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o ponowne zbadanie systemów opieki,
w których nadal istnieją znaczne różnice w poziomie świadczeń emerytalno-rentowych 
kobiet i mężczyzn, oraz o rozważenie możliwości dokonania korekt uwzględniających 
przerwy w ciągłości składek związane z zatrudnieniem na gorszych warunkach i 
z macierzyństwem;

14. uważa, że usługi związane z pomocą w domu dla osób starszych mogą być promowane
i organizowane w sposób zachęcający do prowadzenia różnych form działalności własnej
i spółdzielczej w porozumieniu z władzami lokalnymi i poprzez przyznawanie 
specjalnych bonów rodzinom;

15. podkreśla, że – aby stawić czoła przepaści technologicznej, która dotyczy znacznej części 
kobiet, a w szczególności kobiet w podeszłym wieku oraz kobiet, których dotyka 
wykluczenie zawodowe i społeczne – możliwe jest organizowanie przez szkoły inicjatyw 
eksperymentalnych w zakresie zaznajomienia z technologią;
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