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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:

A. mając na uwadze, że jednym z celów strategii „Europa 2020” jest podwyższenie poziomu 
zatrudnienia kobiet i mężczyzn w UE do 75%, a także mając na uwadze, że poziom 
zatrudnienia kobiet w UE wynosi obecnie 58,2%, a między państwami członkowskimi 
istnieją ogromne rozbieżności pod tym względem,

B. mając na uwadze, że w strategii „Europa 2020” kładzie się nacisk na ekologiczną 
transformację, sektor odnawialnych źródeł energii oraz ekologiczne miejsca pracy 
intensywnie wykorzystujące naukę i technologię na rzecz zrównoważonej gospodarki, 
a także mając na uwadze, że wciąż zbyt mało kobiet uczestniczy w szkoleniach i pracuje 
w powiązanych zawodach, co prowadzi do nasilonej segregacji ze względu na płeć 
w poszczególnych sektorach,

C. mając na uwadze, że pomimo tego, iż mikrokredyty stanowią niezbędne narzędzie 
zwiększania przedsiębiorczości kobiet i tworzenia przedsiębiorstw rodzinnych, kobiety 
wciąż nie są należycie reprezentowane w sektorze działalności gospodarczej w Unii 
Europejskiej i stanowią średnio 30% wszystkich przedsiębiorców,

D. mając na uwadze, że ponad 60% osób kończących uniwersytety to kobiety, a także mając 
na uwadze, że zbyt mała liczba kobiet i dziewcząt wybiera zawody naukowe, co prowadzi 
do nasilonej segregacji ze względu na płeć w poszczególnych sektorach, a także mając na 
uwadze, że różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn pod względem zatrudnienia 
w sektorze informatycznym raczej nie maleją, a z upływem czasu się zwiększają,

E. mając na uwadze, że na rynku pracy UE wciąż utrzymują się różnice w traktowaniu kobiet 
i mężczyzn w odniesieniu do wynagrodzenia, zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu 
pracy w porównaniu z zatrudnieniem w pełnym wymiarze czasu pracy oraz poziomu 
zatrudnienia, między innymi z uwagi na macierzyństwo, oraz mając na uwadze, że 
segregacja rynku pracy pod względem zatrudnienia stanowi główną przeszkodę dla 
właściwego funkcjonowania tego rynku w UE,

1. podkreśla, że aby podwyższyć poziom zatrudnienia kobiet, państwa członkowskie 
powinny zwrócić szczególną uwagę na skuteczne wdrażanie prawodawstwa 
antydyskryminacyjnego, a także udogodnień dla rodzin, powinny wspierać zatrudnienie 
w nietradycyjnych zawodach za pomocą środków dobrowolnych i w ramach możliwych 
do realizacji celów, a także gwarantować dostępność i odpowiedzialność; podkreśla 
znaczenie nadzorowania rynku pracy oraz wymogów w zakresie umiejętności 
zawodowych; zwraca się do państw członkowskich o udzielenie kompleksowego wsparcia 
krajowym ministerstwom pracy i edukacji w celu wdrożenia programów dotyczących 
uwzględniania aspektu płci;

2. podkreśla, że aby wprowadzić wysoko wykwalifikowane i uzdolnione kobiety na rynek 
pracy, konieczne jest umożliwienie im wchodzenia i powrotu na ten rynek oraz rozwijania 
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się na nim – a dotyczy to zwłaszcza tych kobiet, które są w trudnej sytuacji i które są 
dotknięte problemem bezrobocia strukturalnego i doświadczają trudności w powrocie do 
pracy z uwagi na zlikwidowanie ich miejsca pracy wskutek niedawnego kryzysu 
finansowego lub po urlopie macierzyńskim albo wychowawczym bądź też z innych 
przyczyn – a także zapewnienie im możliwości przekwalifikowania zawodowego oraz 
dostępu do szkoleń zawodowych, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, w celu poprawy 
ich kwalifikacji; podkreśla ponadto, że należy zapewniać kobietom możliwość aktywnego 
uczenia się przez całe życie na każdym etapie kariery zawodowej oraz zachęcać je do 
tego, a także wspierać podejmowanie przez dziewczęta studiów technicznych i 
inżynieryjnych z myślą o elastycznym dostosowaniu kształcenia i szkolenia do potrzeb 
rynku pracy, a zwłaszcza do zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych 
pracowników;

3. podkreśla potrzebę inwestowania w skuteczne systemy doradztwa edukacyjnego 
i zawodowego w celu skłaniania młodych kobiet do wybierania ścisłych, inżynieryjnych 
lub technicznych kierunków edukacji wyższej, zarówno uniwersyteckiej, jak 
i pozauniwersyteckiej; zauważa, że szczególną uwagę należy zwrócić na uwzględnianie 
umiejętności w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), 
umiejętności informatycznych i umiejętności komunikacyjnych w strategiach 
politycznych państw członkowskich dotyczących kształcenia zawodowego i uczenia się 
przez całe życie, a także na zachęcanie kobiet do korzystania z nich oraz na rozszerzanie 
możliwości z zakresu szkolenia dla kobiet, aby umożliwiać kobietom dostosowywanie się 
do zmian na rynku pracy w trakcie ich kariery zawodowej i zwiększać dzięki temu ich 
obecność w sektorach strategicznych dla przyszłego wzrostu; uważa, że zwalczanie 
stereotypów związanych z płcią w dziedzinie kształcenia jest niezbędne;

4. utrzymuje, że jeśli kwalifikacje i umiejętności pracujących kobiet mają zostać zachowane 
w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i jeśli te z nich, które pragną powrócić do 
pracy, mają uzyskać wsparcie, podstawowe znaczenie ma to, aby pracownicy 
przebywający na urlopie wychowawczym również byli uwzględniani w działaniach 
z zakresu szkolenia, podejmowanych przez ich pracodawców;

5. zwraca się do państw członkowskich o zwiększenie wysiłków w celu zapobiegania 
segregacji na rynku pracy poprzez włączenie do reform strukturalnych rynku pracy 
instrumentów, takich jak Europejski Fundusz Społeczny (EFS), służących 
przeciwdziałaniu segregacji zawodowej kobiet – której przejawem jest zarówno 
nienależyty stopień reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych, jak i segregacja 
rynku pracy pod względem płci – za pomocą skutecznych środków walki z 
uprzedzeniami, stereotypami i przeszkodami związanymi z tzw. „szklanym sufitem”, za 
pomocą wymiany wzorców i wskaźników porównawczych pomiędzy państwami 
członkowskimi oraz poprzez środki ustawodawcze, w tym kwoty mające na celu 
zwiększenie stopnia reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby wspierały środki mające na celu godzenie 
życia zawodowego z rodzinnym oraz aby inwestowały w udział kobiet w rynku pracy 
poprzez propagowanie zarządzania różnorodnością, zachęcanie kobiet do podejmowania 
pracy zawodowej, a także wspieranie tworzenia nowych stanowisk oferujących bardziej 
elastyczne warunki pracy;
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7. podkreśla, że tworzeniu miejsc pracy powinny towarzyszyć nowe formy rozwiązań 
w zakresie pracy, które będą umożliwiać pracownikom z dziećmi pozostającymi na ich 
utrzymaniu pracę w innych godzinach, ograniczanie czasu pracy takich pracowników lub 
podejmowanie przez nich telepracy;

8. zachęca Komisję do propagowania uwzględniania aspektu płci w sektorze przemysłu 
w celu zapewnienia równego udziału mężczyzn i kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem 
sektorów tradycyjne zdominowanych przez mężczyzn;

9. wzywa Komisję do uzupełnienia istniejących ram prawnych dotyczących godzenia życia 
zawodowego z prywatnym oraz do przedstawienia nowych wniosków ustawodawczych 
dotyczących urlopu ojcowskiego, urlopu adopcyjnego i urlopu na opiekę nad osobami 
pozostającymi na utrzymaniu; odnotowuje z zaniepokojeniem obecny impas w Radzie 
w odniesieniu do proponowanego przeglądu dyrektywy 92/85/EWG;

10. podkreśla potrzebę zorganizowania rynku pracy w sposób sprzyjający godzeniu życia 
zawodowego z rodzinnym poprzez stworzenie struktur i instytucji opieki nad dziećmi, 
osobami starszymi i innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu, tak aby wyjść 
naprzeciw faktycznym potrzebom oraz zapewnić dostępne dla wszystkich usługi 
opiekuńcze o wysokiej jakości i umożliwić pracującym matkom pogodzenie życia 
zawodowego z życiem prywatnym w celu zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy oraz 
ich niezależności ekonomicznej;

11. podkreśla potrzebę wprowadzenia bardziej elastycznych godzin pracy i zróżnicowanych 
opcji telepracy bez jednoczesnego narażania niezależności ekonomicznej pracowników, 
zwłaszcza kobiet, którym częściej narzucane są umowy na czas określony i praca 
w niepełnym wymiarze godzin; podkreśla konieczność zapewniania godnego 
wynagrodzenia i dostępu do zabezpieczenia społecznego zarówno w przypadku 
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, jak i w niepełnym wymiarze czasu pracy;

12. zwraca uwagę, że możliwości podniesienia poziomu zatrudnienia kobiet powstają nie 
tylko w sektorze opieki zdrowotnej i sektorze społecznym, ale także w sektorze obrony 
narodowej, sektorze logistyki (w tym transportu), sektorze usług dla przedsiębiorstw, 
przykładowo w sektorze ubezpieczeń i konsultingu, a ponadto w sektorze ekologii 
i trwałych miejsc pracy;

13. apeluje do Komisji i państw członkowskich o wspieranie i rozwijanie konkretnych 
programów ukierunkowanych na zatrudnianie kobiet w zawodach technicznych poprzez 
udzielanie dotacji dla młodych kobiet ze środowisk akademickich, zgodnie z najlepszymi 
praktykami stosowanymi w niektórych państwach członkowskich, takimi jak program 
„Excellentia” w Austrii, który pozwolił na podwojenie liczby kobiet uzyskujących tytuł 
profesora na politechnikach i przyczynił się do stworzenia centrów badawczych o 
wysokiej jakości, którymi kierują kobiety;

14. podkreśla, że potencjał „zielonych miejsc pracy” wskazuje, że mogą one stać się jednym 
z głównych segmentów wzrostu europejskiego rynku pracy; wzywa Radę, Komisję 
i państwa członkowskie do dopilnowania, by kobiety odnosiły takie same korzyści z tych 
miejsc pracy, jak mężczyźni; wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na dopilnowanie, by 
przejście na odnawialne źródła energii i inwestowanie w ekologiczne technologie w celu 
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modernizacji fizycznej infrastruktury wiązało się również z tworzeniem godnych miejsc 
pracy o wysokiej jakości dla mężczyzn i kobiet;

15. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by zachęcały sektor prywatny i publiczny do 
podejmowania wszelkich możliwych i koniecznych działań zmierzających do zniesienia 
różnic płacowych uwarunkowanych płcią pracownika oraz największych różnić pod 
względem dostępu, wynagrodzenia, rozwoju kariery, udziału i zarządzania w celu 
zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy; podkreśla w związku z tym znaczenie 
przejrzystości mającej formę precyzyjniejszych danych statystycznych, a także znaczenie 
użytecznej definicji „pracy o równej wartości”; z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź 
Komisji dotyczącą dokonania przeglądu systemu emerytalnego w odniesieniu do tych 
osób – a dotyczy to przede wszystkim kobiet – które w związku z bezrobociem, chorobą 
lub obowiązkami opiekuńczymi nieregularnie opłacały składki emerytalne.
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