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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że należy podjąć większe starania, by osiągnąć określony w strategii 
„UE 2020” cel zwiększenia udziału kobiet na rynku pracy do 75%, ponieważ uwolniłoby 
to znaczny potencjał niewykorzystanego talentu, zwłaszcza w dziedzinie nauki i 
technologii, a także przyczyniłoby się do efektywności ekonomicznej i zwiększenia 
produktywności;

1. ponawia apel do państw członkowskich o włączanie kwestii równouprawnienia 
w europejski okres oceny poprzez uwzględnianie potrzeb i sytuacji kobiet przy wdrażaniu 
wytycznych politycznych określanych w ramach rocznej analizy wzrostu gospodarczego; 
pochwala te państwa członkowskie, które uwzględniają aspekt płci w krajowych 
programach reform (KPR), ale ubolewa nad faktem, że wiele państw członkowskich 
całkowicie pominęło kwestie płci;

2. wzywa Komisję do dodania wskaźników uwzględniających płeć, aby umożliwić 
monitorowanie postępów w kierunku realizacji celów strategii „UE 2020” oraz do 
rozbicia na płeć – w jak największym możliwym stopniu – celów i wskaźników „UE 
2020”; 

3. przypomina, że zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć wciąż stanowi w UE 
problem i wpływa również na poziom emerytur, jakie później otrzymują kobiety; wzywa 
zatem państwa członkowskie do ustalenia celów jakościowych w KPR dotyczących 
likwidacji zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć; 

4. przypomina, że większość stanowisk w niepełnym wymiarze godzin zajmują kobiety, co –
jeżeli nie wynika z wyboru – ogranicza ich niezależność ekonomiczną i ma zdecydowanie 
negatywny wpływ na kobiety w trudnej sytuacji, takie jak matki samotnie wychowujące 
dzieci; wzywa zatem Komisję i państwa członkowskie do monitorowania zatrudnienia 
kobiet zarówno pod względem ilości, jak i jakości, tzn. w oparciu o liczbę godzin 
przepracowywanych tygodniowo, rodzaj umowy i tym samym ich zdolności do 
zapewnienia sobie niezależności finansowej; wzywa państwa członkowskie do silnego 
zaakcentowania problematyki płci w ramach każdego środka i działania, które mają na 
celu promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia;

5. podkreśla, że powinno się zachęcać i lepiej szkolić kobiety, by angażowały się w 
sektorach oferujących największy potencjał zatrudnienia, takich jak sektory związane z 
gospodarką niskoemisyjną, zasobooszczędną (ekologiczne miejsca pracy) lub gospodarką 
cyfrową; podkreśla, że w sektorach ochrony zdrowia i socjalnym („białe zawody”), które 
zatrudniają wiele kobiet, miejsca pracy powinny być lepiej traktowane, jeśli chodzi o 
rodzaje umów i wynagrodzenia;

6. zauważa, że należy również ułatwiać kobietom dostęp do lepiej wykwalifikowanego 
zatrudnienia w celu ograniczenia zróżnicowania produktywności w UE i tym samym 
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zwiększenia konkurencyjności UE na rynkach światowych.


