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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 przejście do nowej gospodarki nie powinno służyć za pretekst do 
ograniczania różnych środków wspierających równe traktowanie, natomiast należy je 
postrzegać jako wyjątkową okazję zwiększenia obecności kobiet na rynku pracy UE, 
ponieważ jest to podstawowym warunkiem zagwarantowania zrównoważonego 
wzrostu przy pełnym wykorzystaniu potencjału w zakresie miejsc pracy 
i wzmocnieniu konkurencyjności,

1. podkreśla znaczenie skoncentrowania się na równym traktowaniu płci w procesie 
przejścia do nowej gospodarki, ponieważ kobiety są bardziej narażone na nierówne 
traktowanie na rynku pracy z powodu niekorzystnych warunków zatrudnienia 
i utrzymujących się, zależnych od płci różnic w wynagrodzeniu; wzywa do stworzenia 
strategii politycznych dla rynku pracy, które uwzględniałyby wymiar płci i którym 
towarzyszyłyby programy wspierające zatrudnianie kobiet na nietradycyjnych 
stanowiskach;

2. zauważa, że pamiętając o tym, iż kobiety stanowią zaledwie 30% wszystkich 
przedsiębiorców i tylko nieliczne prowadzą własną działalność gospodarczą, należy 
usunąć przeszkody, które obecnie uniemożliwiają kobietom podejmowanie 
działalności gospodarczej, ponieważ w zrównoważonej gospodarce przedsiębiorcy 
mają kluczowe znaczenie dla produktywności i wzrostu;

3. podkreśla, że ukierunkowane działania na rzecz zapewnienia dostępu kobiet do 
edukacji na wszystkich poziomach oraz możliwości w zakresie uczenia się przez całe 
życie mają kluczowe znaczenie dla zlikwidowania segregacji płci na rynku pracy;
wzywa do zagwarantowania odpowiednich szkoleń, aby zapobiec problemowi zbyt 
ograniczonej obecności kobiet w niskoemisyjnych sektorach gospodarki;

4. podkreśla, że w kontekście technicznych szkoleń i staży należy zwrócić większą 
uwagę na potrzeby kobiet, w tym na dostosowanie harmonogramów i lokalizacji do 
ról odgrywanych przez kobiety w rodzinie, a także szkolenia dostosowane do ich 
poziomu umiejętności; wzywa UE i państwa członkowskie do zagwarantowania 
elastycznych i wysokiej jakości ofert w zakresie opieki nad dziećmi;

5. wzywa UE i państwa członkowskie do bardziej priorytetowego potraktowania 
„zielonych” miejsc pracy dla kobiet w kontekście programów realizowanych 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) uwzględniając fakt, że EFS 
współfinansuje projekty szkoleniowe w takich dziedzinach, jak energia odnawialna 
i ekoturystyka; podkreśla, że konieczne są szerzej zakrojone działania, aby zwiększyć 
odsetek uczestnictwa kobiet w projektach wspieranych z EFS, który obecnie wynosi 
mniej niż 10%;
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6. podkreśla potrzebę zwiększenia przynależności kobiet do związków zawodowych 
w nietradycyjnych sektorach zatrudnienia, ponieważ ochrona praw kobiet jest 
niezwykle istotna, jeżeli miejsca pracy w nowej gospodarce mają być zrównoważone 
pod względem społecznym;


