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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.,

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 planuje się zwiększyć zatrudnienie o 25% stojąc jednocześnie w obliczu 
wyzwań demograficznych,

C. mając na uwadze, że w epoce zmian demograficznych rola kobiet jest szczególnie ważna, 
gdyż są niezbędne zarówno jako pracownicy i jako matki, a problem podwójnego ciężaru, 
który spoczywa na matkach, musi zostać odpowiednio rozwiązany,

D. mając na uwadze, że z powodu dłuższej średniej długości życia proporcjonalnie coraz 
więcej kobiet występuje wśród populacji osób starszych,

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 
oraz kształtując strategie życiowe na wszystkich etapach;

2. 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;

3. podkreśla, że godzenie pracy i życia rodzinnego jest możliwe tylko pod warunkiem 
dostępu do przystępnych i dobrej jakości usług opieki rodzinnej;

4. przyznaje, że starsze kobiety na rynku pracy często są dyskryminowane, na wielu 
poziomach, którą to sytuacją należy odpowiednio się zająć;

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

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

7. 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.


