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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 ciągły wzrost bezrobocia wśród młodych kobiet poniżej 25 roku życia (z 
18,8% w 2009 r. do 22,1% w 2012 r.), które według najnowszych dostępnych danych 
kształtuje się na poziomie 22,9%; mając na uwadze fakt coraz większego 
rozpowszechniania się takich zjawisk jak zniechęcenie, samowykluczenie i zobojętnienie 
związane z pracą; mając na uwadze, że młodym kobietom oferuje się nadal gorsze 
warunki na rynku pracy niż mężczyznom, czego skutkiem jest znacząca utrata potencjału 
wzrostu gospodarczego Europy poprzez niedostateczne wykorzystanie umiejętności 
wysoko wykwalifikowanych kobiet;

B. mając na uwadze, że w UE ponad 2 miliony miejsc pracy pozostają nieobsadzone; mając 
na uwadze, że kryzys spowodował również wycofanie wielu kobiet z rynku pracy, co 
stanowi marnotrawstwo kapitału ludzkiego i umiejętności; mając na uwadze, że wzrost 
udziału kobiet w tym rynku jest pilnym celem politycznym;

C. mając na uwadze, że często wysokie koszty opieki nad dziećmi oraz niewystarczająca 
dostępność tych usług mają negatywny wpływ na zatrudnienie młodych matek;

D. mając na uwadze, że młodzież stanowi jedną z grup społecznych najbardziej dotkniętych 
obecną sytuacją degradacji rynku pracy, jako że jest bardziej narażona na bezrobocie, brak 
stabilizacji zawodowej oraz niskie zarobki, pomimo że młodzi ludzie posiadają wyższy 
poziom wykształcenia niż poprzednie pokolenia;

E. mając na uwadze, że wzrasta liczba absolwentów szkół wyższych, którzy posiadają zbyt 
wysokie kwalifikacje do oferowanych miejsc pracy lub nie posiadają dostatecznego 
doświadczenia zawodowego;

F. mając na uwadze, że 60% osób kończących studia stanowią kobiety, a jednak często są 
one zatrudniane na stanowiskach poniżej swoich kwalifikacji lub z zaniżonym 
wynagrodzeniem; mając na uwadze, że młodych kobiet dotyczy również problem 
nierównych warunków w kontekście bezrobocia i zatrudnienia, czego wynikiem są 
różnice w wynagrodzeniu (obecnie rozbieżność ta wynosi 16,2 %) oraz w rentach i 
emeryturach;

G. mając na uwadze, że zjawiska elastyczności i niepewności pracy w większym stopniu 
dotyczą zatrudnienia kobiet niż mężczyzn; w trzecim kwartale 2012 r. około 60% 
pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w grupie osób w wieku 
15–24 lat stanowiły kobiety; mając na uwadze, że w tej samej grupie wiekowej wśród 
pracowników tymczasowych z wykształceniem wyższym (po studiach magisterskich i 
podyplomowych) kobiety stanowiły 64%;

H. mając na uwadze, że według badania Eurobarometru dotyczącego kobiet i nierówności w 
traktowaniu płci w kontekście kryzysu, opublikowanego dnia 26 lutego 2013 r., 
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pracodawcy stosują kryterium płci przy wyborze pracowników, ze szkodą dla 
profesjonalizmu i kompetencji kobiet; podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kobietą 
pracodawca jest zainteresowany przede wszystkim takimi kwestiami jak macierzyństwo 
(49%), elastyczne podejście do pracy (35%) i wygląd zewnętrzny (33%), natomiast w 
przypadku mężczyzn najważniejszymi wymaganiami są doświadczenie (40%) i 
kwalifikacje zawodowe (38%); 

I. mając na uwadze, że liczba osób należących do tzw. młodzieży NEET (która nie jest 
zatrudniona, nie uczy się ani nie jest objęta szkoleniem) wynosi 7,5 miliona, co stanowi 
12,9% młodych Europejczyków w wieku od 15 do 24 lat, że koszty związane z tą sytuacją 
stanowią 1,2% unijnego PKB oraz że ponad 30% bezrobotnych poniżej 25 roku życia 
pozostaje bez pracy od ponad 12 miesięcy; mając na uwadze, że odsetek kobiet w wieku 
15–24 lat należących do grupy NEET wzrósł z 12,9% w 2009 r. do 13,4% w 2011 r. 
(wśród mężczyzn w wieku 15–24 odsetek ten wzrósł z 12,4 do12,9%);

J. mając na uwadze coraz większe ryzyko, że w przyszłości będziemy mieli do czynienia za 
straconym pokoleniem ludzi młodych, przy czym kobiety stanowią jedną z grup ryzyka, 
która boryka się z problemem bezrobocia;

K. mając na uwadze, że kobiety w większym stopniu polegają na świadczeniach socjalnych, 
które są ograniczane w związku z kryzysem gospodarczym, powodując tak zwaną „nową 
dyskryminację”; mając na uwadze, że 31,4% kobiet wieku 18–24 lat jest zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym (dla mężczyzn w tej samej grupie wiekowej 
odsetek ten wynosi 28,3%);

L. mając na uwadze, że skutkiem kryzysu jest również późniejsze wchodzenie ludzi młodych 
na rynek pracy; mając na uwadze, że mimo postanowień zawartych w art. 19 TFUE, 
dyrektywie 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. oraz dyrektywie 2006/54/WE z dnia 5 
lipca 2006 r. młode kobiety wchodzące na rynek pracy są nadal dyskryminowane ze 
względu na wiek i płeć; mając na uwadze, że kobiety należące do słabszych grup 
społecznych, w tym mniejszości etnicznych, napotykają większe trudności w zakresie 
dostępu do oficjalnego rynku pracy; 

M. mając na uwadze, że cele strategii „Europa 2020” przewidują zatrudnienie 75% osób w 
wieku od 20 do 64 lat, ograniczenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do 
poziomu poniżej 10% oraz uwolnienie od zagrożenia ubóstwem co najmniej 20 milionów 
osób;

N. mając na uwadze, że macierzyństwo stanowi często przeszkodę utrudniającą młodym 
matkom dostęp do rynku pracy, a więc przyczynia się do zwiększenia różnicy pomiędzy 
płciami w dziedzinie zatrudnienia;

1. z zadowoleniem przyjmuje wydanie przez Radę zalecenia w sprawie ustanowienia 
gwarancji dla młodzieży;

2. wzywa państwa członkowskie, w szczególności te o najwyższym wskaźniku bezrobocia 
wśród osób młodych, do pilnego wdrożenia środków przewidzianych przez gwarancję dla 
młodzieży w stosunku do wszystkich młodych ludzi do 30 roku życia o różnym 
wykształceniu i pochodzeniu społecznym, z uwzględnieniem aspektu płci na wszystkich 
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etapach jej przygotowywania, tworzenia programów i wdrażania;  wzywa państwa 
członkowskie do zorganizowania urzędów pracy z odpowiednio przeszkolonym 
personelem, tak by były one w stanie prowadzić skuteczną politykę na rzecz podnoszenia 
świadomości oraz przewidzieć konkretne rozwiązania dla kobiet, również w celu ich 
ochrony przed długotrwałym bezrobociem i przed ryzykiem wykluczenia społecznego;

3. podkreśla, że aby gwarancja dla młodzieży była realna, potrzebne są inwestycje publiczne 
promujące tworzenie miejsc pracy w ujęciu netto, tworząc stałe miejsca pracy oferujące 
stabilne umowy o pracę, szanujące układy zbiorowe w odniesieniu do płac, jak również 
zasadę jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości;

4. wzywa państwa członkowskie do wdrażania środków pozwalających rozwiązać problem 
nierównego traktowania płci, które uwzględniałyby problemy napotykane przez słabsze 
grupy społeczne, w tym osoby niepełnosprawne, migrantów i samotne matki;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych działań w celu 
zachęcania kobiet do rozpoczynania własnej działalności, promowania przedsiębiorczości 
i wspierania kobiet, które chcą zostać przedsiębiorcami, poprzez zapewnienie im szkoleń, 
doradztwa oraz ułatwionego dostępu do kredytów i mikrokredytów, przy zapewnieniu 
korzystnych warunków i ulg podatkowych, w szczególności dla MŚP;

6. wzywa państwa członkowskie do prowadzenia polityki, która wspiera obecność kobiet i 
ich kariery w tych sektorach, w których są one niedostatecznie reprezentowane, jak np. w 
dziedzinie nauki i technologii (w 2009 r. w UE kobiety stanowiły tylko 33% badaczy), w 
dziedzinie ekonomii i finansów, gdyż wybór takich ścieżek kariery pozwoli im stać się 
bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy;

7. wzywa państwa członkowskie, aby wspierały programy kształcenia przez całe życie i 
możliwości przekwalifikowania w ramach zatrudnienia, które ułatwiłyby zmianę 
zatrudnienia studentkom i kobietom już znajdującym się na rynku pracy;

8. przypomina Komisji i państwom członkowskim o ich zobowiązaniu w ramach strategii 
„Europa 2020” dotyczącym osiągnięcia 75% stopy zatrudnienia zarówno w przypadku 
kobiet, jaki mężczyzn, i ostrzega, że bieżąca stopa bezrobocia wśród ludzi młodych może 
spowodować, że całe pokolenie kobiet pozostanie poza rynkiem pracy, co utrudni ich 
sytuację i sprawi, że będą jeszcze mniej zauważane;

9. nawołuje Komisję i państwa członkowskie do zwalczania podziałów ze względu na płeć, 
zarówno w edukacji, jak i na rynku pracy, poprzez określenie konkretnych ścieżek 
kształcenia i szkolenia oraz opieki pedagogicznej opartej na stałym monitorowaniu, 
zgodnie z wnioskami zawartymi w komunikacie Komisji z dnia 28 listopada 2012 r. 
zatytułowanym „Nowe podejście do edukacji” (COM(2012)0669), w myśl których 
politykę edukacji i szkoleń należy łączyć z ukierunkowanymi strategiami zatrudnienia 
młodych kobiet, promocją i dostarczaniem zachęt do zatrudniania kobiet w strategicznych 
sektorach rozwoju;  podkreśla, że celem takich działań jest zapobieganie przedwczesnemu 
porzucaniu nauki oraz zadbanie o to, by zdobyte umiejętności odpowiadały obecnym i 
przyszłym wymaganiom rynku pracy;

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do oceny przyczyn nieskuteczności krajowych 
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narzędzi walki z bezrobociem wśród ludzi młodych, w szczególności młodych kobiet, i 
podzielenia się przykładami dobrych praktyk i wzorcami przynoszącymi pozytywne 
skutki na szczeblu europejskim, takimi jak zmniejszenie odsetka osób porzucających 
przedwcześnie naukę, powrót do systemu edukacji, skuteczne przejście z nauki do pracy, 
zmniejszenie stopy bezrobocia ludzi młodych oraz dostęp grup znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji do zatrudnienia;

11. podkreśla, że tworzeniu nowych możliwości zatrudnienia muszą towarzyszyć środki 
praktyczne pozwalające pogodzić pracę z życiem rodzinnym, zachęcające mężczyzn i 
kobiety do dzielenia się obowiązkami domowymi oraz wspierające młode matki w 
powrocie na rynek pracy, poprzez zapewnienie wystarczających, dostępnych, w tym 
dostępnych cenowo, dobrej jakości usług w zakresie opieki nad dziećmi (takich jak 
żłobki, przedszkola i placówki publiczne organizujące dzieciom zajęcia pozaszkolne), a 
także usług w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w sektorze 
publicznym i prywatnym; podkreśla, że takie środki zapobiegają wystąpieniu sytuacji, w 
których matki muszą zrezygnować z pracy zawodowej lub przerwać ją, a kobiety ogólnie 
powstrzymać się od zakładania rodziny lub odłożyć to na później, a w konsekwencji 
powalają uniknąć zawodowego i społecznego wykluczenia kobiet oraz ograniczają 
zagrożenie, że ich dzieci znajdą się w sytuacji ubóstwa lub wykluczenia społecznego; 
wzywa w tym kontekście Radę do uzgodnienia z Parlamentem wspólnego stanowiska 
dotyczącego dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego;

12. wzywa państwa członkowskie do ułatwienia młodym kobietom dostępu do rynku pracy i 
podjęcia środków umożliwiających im utrzymanie się na tym runku, przy czym należy 
skupić się na zapewnieniu stałej jakości zatrudnienia oraz na rozwoju zawodowym, a 
także do zlikwidowania różnic w dostępie do rynku pracy, w karierze, w wynagrodzeniu, 
które od zawsze cechowały relacje między kobietami a mężczyznami w dziedzinie pracy;

13. zwraca się o przyjęcie środków skierowanych głównie do grup młodych kobiet o 
szczególnych potrzebach, takich jak kobiety niepełnosprawne, imigrantki, kobiety 
należące do mniejszości, kobiety o niskim poziomie wykształcenia, ofiary przemocy 
wobec kobiet, kobiety, które wyszły z prostytucji bądź opuściły więzienie, którym jeszcze 
trudniej jest znaleźć godne zatrudnienie;

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zorganizowania kampanii i zapewniania 
wystarczających informacji na temat programów dotyczących rekrutacji i dostępu do 
placówek socjalnych i opieki nad dziećmi;

15. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania telepracy w przedsiębiorstwach 
oraz w administracji publicznej w celu stworzenia ludziom młodym możliwości 
rozpoczęcia mobilnej i dynamicznej kariery zawodowej;

16. uważa, że aby wspierać powrót kobiet na rynek pracy konieczne są wielowymiarowe 
rozwiązania polityczne, łączące uczenie się przez całe życie, zwalczanie niepewnego 
zatrudnienia oraz promowanie zatrudnienia z przysługującymi prawami, zróżnicowane 
praktyki w zakresie organizacji pracy, które to rozwiązania są stosowane na wniosek 
kobiety w celu zapobieżenia sytuacji, w której musiałyby one zrezygnować z kariery 
zawodowej lub jej przerywaniu;
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17. wzywa państwa członkowskie do opracowania odpowiednich strategii, które są w pełni 
zgodne z europejskimi i krajowymi przepisami, oraz do przedsięwzięcia określonych 
środków, w tym wprowadzenia szkoleń ukierunkowanych na pracę i programów 
zatrudnienia w celu zapewnienia młodym mężczyznom i kobietom równych szans w 
zdobywaniu rzeczywistego doświadczenia zawodowego;

18. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania i wdrożenia strategii służących 
uwzględnianiu aspektu płci i jego monitorowaniu, które umożliwiłyby ułatwienie 
bezrobotnym obywatelom dostępu do usług rekrutacyjnych i wsparcia socjalnego;

19. wzywa państwa członkowskie, aby wspierały oraz uznawały nieformalne i pozaformalne 
sposoby kształcenia, a także pracę w ramach organizacji młodzieżowych jako narzędzia 
nawiązywania pierwszych relacji między studentami i rynkiem pracy;

20. wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do monitorowania i ujawniania 
wszystkich danych dotyczących polityki walki z bezrobociem wśród osób młodych (w 
tym wdrażania gwarancji dla młodzieży), a także sporządzania statystyk dotyczących 
regionów poszczególnych państw członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem 
kwestii płci; wzywa ponadto, aby polityka ta była monitorowana i wdrażana w ramach 
semestru europejskiego oraz aby jej monitorowanie i wdrażanie zostało zawarte w 
zaleceniach dla poszczególnych państw;

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby w decyzjach dotyczących programów na 
lata 2014–2020 zostały zawarte bardziej rygorystyczne i weryfikowalne kryteria 
dotyczące wyznaczania, oceny i monitorowania celów funduszy strukturalnych, z 
konkretnymi założeniami związanymi z walką z bezrobociem wśród osób młodych, 
wymiernymi również w odniesieniu do kwestii płci (w latach 2007–2011 52% 
beneficjentów europejskich funduszy strukturalnych stanowiły kobiety);

22. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia środków niezbędnych do zwalczania 
stereotypu, w myśl którego prowadzenie własnej działalności jest ryzykowne i jest 
domeną mężczyzn; podkreśla, że aby wzmocnić ogólną pozycję kobiet na rynku pracy i 
skuteczniej promować przedsiębiorczość, należy przyjąć środki służące wsparciu 
regionalnej i międzyregionalnej współpracy kobiet-przedsiębiorców, zachęcać do 
tworzenia sieci grupujących platformy wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk;

23. zwraca się do Komisji o rozważenie dalszego dostosowania europejskich funduszy 
strukturalnych w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia w zakresie szkoleń 
skierowanych do młodych kobiet, dostępu do zatrudnienia oraz opieki nad dziećmi;

24. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji dotyczącą przeznaczenia w wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2014–2020 6 miliardów EUR na inicjatywę na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych; przypomina jednak, że z 82 miliardów EUR nieprzyznanych 
funduszy unijnych do przeprogramowania na inicjatywy na rzecz walki z bezrobociem 
wśród ludzi młodych, o którym powiadomiono w styczniu 2013 r., zostało 
wykorzystanych tylko 16 miliardów (marzec 2013 r.);; domaga się, aby wszystkie środki 
zostały objęte lepszym i szybszym programowaniem i wzywa Komisję Europejską do 
wspierania wymiany najlepszych praktyk między państwami członkowskimi w tym 
zakresie; wzywa państwa członkowskie do możliwie największego zaangażowania 
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finansowego, w tym w oparciu o środki pochodzące z budżetów narodowych, w walkę z 
bezrobociem wśród młodych, przy uwzględnieniu aspektu płci;

25. w porozumieniu z Komisją Europejską wzywa państwa członkowskie do ustanowienia 
planu zachęt podatkowych, mających na celu promocję zatrudnienia młodych ludzi oraz 
wsparcie przedsiębiorstw zatrudniających pracowników poniżej 35 roku życia, poprzez 
tworzenie zachęt dla przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, do zatrudniania młodych 
ludzi na czas nieokreślony; proponuje, by w tym celu państwa członkowskie, zgodnie z 
propozycją Komisji zawartą w pakiecie na rzecz zatrudnienia, wykorzystały takie 
narzędzia, jak stosowanie subsydiów płacowych i zmniejszenie klina podatkowego, 
głównie po to, by zmniejszyć koszty wynikające ze składek odprowadzanych przez 
pracodawców na ubezpieczenie społeczne;

26. w porozumieniu z Komisją wzywa państwa członkowskie do ustanowienia środków i 
ułatwień w zakresie umów o odbycie praktyki zawodowej oraz bonusów na rozpoczęcie 
działalności dla firm zakładanych przez młodych ludzi poniżej 35 roku życia; uważa w 
szczególności, że państwa członkowskie powinny zapewnić szersze i lepsze usługi 
wsparcia nowopowstałych przedsiębiorstw, organizować kampanie informujące o 
możliwościach i perspektywach związanych z samozatrudnieniem, promować ściślejszą 
współpracę między służbami zatrudnienia, a także zapewnić wsparcie dla firm, również 
poprzez (mikro)finansowanie;

27. wzywa Komisję i państwa członkowskie do obowiązkowego zaangażowania organizacji 
młodzieżowych i partnerów społecznych w decyzje, w politykę i w programy dotyczące 
walki z bezrobociem wśród ludzi młodych, a także we wdrażanie, w monitorowanie i w 
dalsze rozwijanie gwarancji dla ludzi młodych, inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych i europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego oraz do 
obowiązkowego konsultowania się z organizacjami młodzieżowymi i partnerami 
społecznymi w wymienionych kwestiach; wzywa do większego zaangażowania młodych 
dziewcząt w działalność organizacji młodzieżowych i studenckich, a następnie w 
działalność organizacji pozarządowych, aby poprzez taką aktywność wzmacniać ich 
pozycję i zwiększać ich wpływ;

28. wzywa państwa członkowskie do propagowania różnorodności płciowej w zespołach 
pracowniczych i w miejscach pracy, aby osiągnąć lepsze wyniki w pracy;

29. wzywa państwa członkowskie do wdrażania strategii zachęcających do utrzymywania 
aktywności zawodowej, skierowanych w szczególności do młodych kobiet.
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