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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 założeniem strategii Europa 2020 jest podwyższenie poziomu 
zatrudnienia kobiet i mężczyzn do 75%; mając na uwadze, że poziom zatrudnienia kobiet 
wynosi w chwili obecnej 58,2%;

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 
na nietradycyjnych stanowiskach za pomocą środków dobrowolnych i w ramach 
możliwych do realizacji celów, a także zapewniać dostępność i odpowiedzialność; 
podkreśla znaczenie nadzorowania rynku pracy oraz wymogów w zakresie umiejętności 
zawodowych; 

2. podkreśla, że aby wprowadzić wysoko wykwalifikowane i uzdolnione kobiety na rynek 
pracy, konieczne jest zapewnienie tym z nich, które są dotknięte problemem bezrobocia 
strukturalnego i doświadczają trudności w powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim 
lub wychowawczym, 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 
uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu na każdym etapie kariery zawodowej, wspierać 
podejmowanie przez dziewczęta studiów technicznych i inżynieryjnych z myślą o 
elastycznym dostosowaniu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy;

3. zwraca się do państw członkowskich o włączenie do reform strukturalnych rynku pracy 
instrumentów przeciwdziałania pionowej i poziomej segregacji zawodowej kobiet za 
pomocą skutecznych środków walki ze stereotypami oraz poprzez wymianę wzorców i 
wskaźników porównawczych pomiędzy państwami członkowskimi;

4. wzywa Komisję, by wspierała udział kobiet w rynku pracy, a także inwestowała weń 
poprzez propagowanie zarządzania różnorodnością, zachęcanie kobiet do podejmowania 
pracy zawodowej, a także wspieranie tworzenia nowych stanowisk dających możliwości 
godzenia życia zawodowego z rodzinnym, na przykład dzięki elastycznym formom pracy;

5. zwraca uwagę, że możliwości podniesienia poziomu zatrudnienia kobiet powstają nie 
tylko w sektorze opieki zdrowotnej i sektorze społecznym, ale także w sektorze usług dla 
przedsiębiorstw, przykładowo w sektorze ubezpieczeń i konsultingu, a ponadto w sektorze 
ekologii i trwałych miejsc pracy;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by zachęcały sektor prywatny do podejmowania 
wszelkich możliwych działań zmierzających do zniesienia różnic płacowych 
uwarunkowanych płcią pracownika w celu zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy.


