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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 Unia Europejska doświadcza największego kryzysu gospodarczego i 
finansowego od czasów wielkiej depresji w latach 30 ubiegłego stulecia;

B. mając na uwadze, że skutki kryzysu gospodarczego są szczególnie poważne dla kobiet, 
które są dotknięte zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, zwłaszcza jeśli chodzi o różnice 
w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn;

C. mając na uwadze, że utrzymująca się niedostateczna reprezentacja kobiet na wszystkich 
szczeblach podejmowania decyzji i w ramach dialogu społecznego jest ściśle związana z 
ich niedostateczną reprezentacją w rządach, związkach zawodowych i organizacjach 
pracodawców, przy czym w przypadku tych ostatnich zachodzi największe 
prawdopodobieństwo, że kobiety nie będą reprezentowane, a także mając na uwadze, że ta 
niedostateczna reprezentacja może przełożyć się na brak jasnej i spójnej polityki 
dotyczącej kwestii płci;

1. zauważa, że trójstronny dialog społeczny i rokowania zbiorowe mają bez wątpienia 
znaczny potencjał jako czynniki wspierania równouprawnienia płci, podkreśla znaczenie 
rokowań zbiorowych między kadrą kierowniczą a pracownikami w celu poprawy 
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz rozwiązania i zwalczania 
problemu różnic w wynagrodzeniu oraz zjawiska szklanego sufitu;

2. zauważa, że modele reprezentacji na różnych szczeblach (lokalnym, branżowym, 
międzybranżowym, krajowym, ponadkrajowym i międzynarodowym) nie są dobrze 
udokumentowane, a przy tym podkreśla, że praktycznie nie istnieją dane na temat 
reprezentacji kobiet w rozbiciu na wiek, seksualność, sprawność, klasę, pochodzenie 
etniczne, obywatelstwo i rasę; podkreśla znaczenie dezagregacji danych;

3. nalega, by państwa członkowskie zagwarantowały kobietom możliwość korzystania ze 
swoich praw we wszystkich sferach społeczeństwa bez dyskryminacji i podkreśla prawo 
kobiet do uczestniczenia w życiu politycznym oraz w kształtowaniu i wdrażaniu 
głównych kwestii politycznych, szczególnie poprzez obejmowanie funkcji publicznych i 
wybieranie ich do związków zawodowych i reprezentacji pracowniczych;

4. ubolewa nad faktem, że szczególne potrzeby kobiet są pomijane na różnych etapach 
rokowań zbiorowych, ponieważ to kobiety dbają o utrzymanie większości rodzin 
niepełnych, które dotkliwie odczuwają skutki kryzysu; podkreśla, że bez zmian w kulturze 
samych rokowań (kto i jak negocjuje – co wskazuje na styl przywództwa) możliwe są 
tylko niewielkie zmiany w przedmiocie negocjacji; podkreśla, że walka o różnorodność, 
równość, obejmującą wszystkich reprezentację, a także demokratyzację przywództwa w 
instytucjach wymaga powiązania z programem rokowań zbiorowych i dialogu 
społecznego;
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5. podkreśla, że rokowania zbiorowe stanowią cenne uzupełnienie ustawodawstwa i 
procesów podejmowania decyzji, jeśli chodzi o promowanie równości płci, i są 
kluczowym mechanizmem uwzględniania aspektu płci w zatrudnieniu;

6. podkreśla potrzebę zasięgania opinii kobiet, która najczęściej odzwierciedla również 
interesy dzieci i osób starszych, którymi się opiekują, i wskazuje na konieczność 
dopilnowania, by były reprezentowane w zespołach negocjacyjnych, a także wzywa do 
przeprowadzania ocen wpływu umów zbiorowych na problematykę płci;

7. podkreśla potrzebę zwiększenia reprezentacji i uczestnictwa kobiet w dialogu społecznym 
i strukturach rokowań zbiorowych, a także uwzględnienia aspektu płci w odpowiednich 
forach;

8. wzywa związki zawodowe do otwartego wspierania i szkolenia kobiet, tak by mogły 
uczestniczyć w zespołach negocjacyjnych, w tym w europejskiej radzie zakładowej;

9. podkreśla, że związki zawodowe powinny podnosić świadomość korzyści z 
przynależności do związków i prowadzić specjalne kampanie zachęcające kobiety do 
udziału w działalności związkowej;

10. wzywa związki zawodowe do zadbania, by organizacja życia związkowego (posiedzenia, 
wyjazdy, działania) umożliwiała równowagę między pracą a życiem prywatnym zarówno 
mężczyzn, jak i kobiet;

11. wzywa związki zawodowe do promowania i zwiększania wrażliwości na kwestie płci 
wśród swoich członków i wśród pracodawców;

12. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wyrównanej reprezentacji i uczestnictwa 
kobiet i mężczyzn w instytucjach dialogu społecznego, co doprowadzi do poświęcenia 
większej uwagi kwestiom płci;

13. wzywa UE i państwa członkowskie do promowania wrażliwości na kwestie płci wśród 
partnerów społecznych;

14. kładzie nacisk na znaczenie opracowania programu rokowań uwzględniającego równość 
płci, a także jasnej strategii dotyczącej kwestii płci;

15. podkreśla, że w programie dialogu społecznego należy wziąć pod uwagę kwestie 
równości płci, takie jak zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć, segregacja 
płciowa na rynku pracy, godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi, promowanie 
rozwoju kariery oraz zwalczanie przemocy i molestowania seksualnego w pracy w sposób 
uwzględniający zarówno interesy kobiet, jak i mężczyzn;

16. wzywa związki zawodowe do włączenia perspektywy płci do programu rokowań 
zbiorowych;

17. usilnie wzywa państwa członkowskie do wdrożenia ram działań na rzecz równości kobiet 
i mężczyzn z 2005 r.;

18. wzywa państwa członkowskie, by zwróciły szczególną uwagę na małe i średnie 
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przedsiębiorstwa, które wciąż zawsze napotykają większe trudności, jeśli chodzi o 
stosowanie polityki równych szans oraz ponoszenie kosztów nieobecności w pracy z 
powodu urlopów macierzyńskich i rodzicielskich;

19. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania prawa do równych szans zatrudnienia, 
jeśli chodzi o dostęp do miejsc pracy, szkolenie zawodowe i awans zawodowy, oraz 
przestrzeganie zasady „takiej samej płacy za taką samą pracę”;

20. wzywa państwa członkowskie do przyznawania corocznej nagrody za działania na rzecz 
równouprawnienia płci przedsiębiorstwom propagującym równouprawnienie kobiet i 
mężczyzn w miejscu pracy dzięki polityce organizacji i zarządzania personelem;

21. wzywa państwa członkowskie, aby rzeczywiście uznały macierzyństwo i ojcostwo za 
istotną funkcję społeczną i zagwarantowały przewidziane przepisami prawo do świadczeń 
urlopowych;

22. wzywa Komisję do zapewnienia uwzględnienia aspektu płci w środkach ustawodawczych 
w celu promowania dialogu społecznego i rokowań zbiorowych.
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