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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie mobilności kobiet w UE związanej z kształceniem i pracą zawodową

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 2 i 3, 

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 8, 
45, 165 i 166,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 21, 
23 i 25,

– uwzględniając Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 
przyjętą przez ONZ w 1979 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 września 2010 r. pt. „Strategia na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn 2010–2015” (COM(2010)0491),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. zatytułowany „Program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie” 
(COM(2010)0682),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 9 czerwca 2010 r. zatytułowany „Nowy bodziec 
do europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego służący 
wspieraniu strategii Europa 2020” (COM(2010)0296),

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2011 r. w 
sprawie promowania mobilności pracowników w Unii Europejskiej1,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że prawo do pobytu i pracy w innym państwie UE jest jedną z unijnych 
podstawowych wolności,

B. mając na uwadze, że mobilność pracowników i mobilność związana z kształceniem 
przyczyniają się do tworzenia poczucia europejskiego obywatelstwa i stymulują udział w 
procesach demokratycznych,

C. mając na uwadze, że kryzys finansowy i gospodarczy negatywnie wpłynął na rynek pracy 
UE, zwłaszcza pod względem stopy zatrudnienia i możliwości swobodnego poruszania 
się na rynku pracy oraz dokonywania wyboru miejsca pracy zgodnie wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi, przy czym kobiety są jedną z grup, które najbardziej w tym 
zakresie ucierpiały,

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0455.
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D. mając na uwadze, że w sytuacja zakresie mobilności pracowników w UE jest znacznie 
zróżnicowana w zależności od płci pracownika – mężczyźni o wiele częściej zmieniają 
miejsce pracy niż kobiety (44% mężczyzn i 27% kobiet), podczas gdy to częściej kobiety 
podążając za swoim partnerem, zmieniają miejsce zamieszkania na często bardzo odległe 
od początkowego,

E. mając na uwadze, że segregacja płciowa na rynku pracy, brak odpowiednich warunków 
pracy, utrzymujące się stereotypy oraz ryzyko dyskryminacji ze względu na płeć są 
głównymi przeszkodami w mobilności kobiet związanej z pracą zawodową; mając na 
uwadze, że czynniki związane z rodziną, powiązaniami społecznymi, placówkami opieki 
nad dziećmi i lokalnymi uwarunkowaniami środowiskowymi również stanowią barierę dla 
kobiet w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się,

F. mając na uwadze, że w celu poprawy integracji kobiet na rynku pracy konieczne są 
wielowymiarowe rozwiązania polityczne obejmujące uczenie się przez całe życie, 
rozwiązania dotyczące czasu pracy, a także równowaga między życiem prywatnym i 
zawodowym, zdrowie i bezpieczeństwo oraz praktyki w dziedzinie organizacji pracy,

G. mając na uwadze, że mobilność związana z kształceniem przyczynia się do zwiększenia 
mobilności związanej z pracą zawodową, jak i możliwości na rynku pracy oraz musi być 
dostępna dla wszystkich, także dla kobiet o niskich kwalifikacjach,

1. podkreśla potrzebę uwydatnienia zagadnienia sytuacji kobiet w kontekście unijnych 
strategii politycznych w dziedzinie kształcenia, integracji, migracji i zatrudnienia, a także 
polityki społecznej w celu ochrony praw kobiet, propagowania równości i równych szans, 
a także zwalczania wszelkich form wyzysku na rynku pracy;

2. wzywa państwa członkowskie, by opracowując swoje krajowe strategie i programy 
reform, uwzględniały przepisy odnoszące się do ochrony praw kobiet w kontekście 
mobilności związanej z pracą zawodową;

3. podkreśla, że kobiety udające się za granicę w celu podjęcia pracy związanej z opieką nad 
dziećmi lub osobami starszymi często zatrudniane są bez umowy o pracę lub pracują 
nielegalnie, w następstwie czego pozbawione są praw lub uprawnień do zabezpieczenia 
społecznego, opieki zdrowotnej i innych świadczeń;

4. podkreśla, że kobietom udającym się za granicę w celu podjęcia pracy często proponuje 
się stanowiska najniższe pod względem kwalifikacji, wynagrodzenia i prestiżu na rynku 
pracy, przy czym migracja kobiet związana z pracą zawodową często dotyczy kilku 
sfeminizowanych zawodów związanych z tradycyjnymi rolami przypisywanymi płciom;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do monitorowania przypadków łamania praw 
kobiet na rynku pracy, do udostępniania kobietom przebywającym za granicą z przyczyn 
zawodowych wszelkich niezbędnych informacji, w tym informacji dotyczących dostępu 
do pracy i szkoleń w tej dziedzinie, a także dostępu do praw socjalnych i opieki 
zdrowotnej oraz do zapewnienia im doradztwa zawodowego w przystępnych cenach; 

6. wzywa państwa członkowskie i Komisję do rozwijania polityki UE w zakresie zwalczania 
bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji pracowników z UE migrujących w Unii 
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Europejskiej i zwalczania łamania ich praw wynikającego z niewystarczającej znajomości 
języków obcych i praw mających zastosowanie do zatrudnienia w przyjmującym państwie 
członkowskim;

7. wzywa państwa członkowskie do stworzenia punktów kontaktowych dla mobilnych 
pracowników wykonujących pracę w domach i opiekunów o indywidualnym stosunku 
pracy, aby zagwarantować im środki pozwalające na stworzenie sieci, dzięki której będą 
w stanie uzyskiwać informacje o przysługujących im prawach;

8. wzywa państwa członkowskie do dopilnowania, by tendencje płacowe były bardziej 
przejrzyste, tak zapobiec utrzymywaniu lub poszerzaniu różnic w wynagrodzeniu; 

9. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia usług adresowanych do pracowników, 
którzy wraz z małżonkami / partnerami i/lub dziećmi zmieniają miejsce zamieszkania, 
takich usług jak placówki opieki nad dziećmi, przedszkola, szkoły i usługi medyczne, 
wraz ze swobodnym dostępem do publicznych służb zatrudnienia w celu udzielania 
małżonkom lub partnerom pracowników przenoszących się do innego państwa 
członkowskiego pomocy w poszukiwaniach pracy;

10. wzywa państwa członkowskie do zlikwidowania przeszkód w mobilności pracowników 
poprzez oferowanie kobietom, które podążają za swoimi mężami lub partnerami do 
innego państwa członkowskiego, odpowiednich usług, takich jak kursy ułatwiające ich 
integrację w nowym środowisku społecznym i kulturowym, np. kursy językowe i 
zawodowe w przystępnych cenach;

11. ponawia swój apel do państw członkowskich o propagowanie mobilności związanej z 
kształceniem i z pracą poprzez: (a) zwiększenie wiedzy w tej dziedzinie i 
rozpowszechnianie łatwo dostępnych dla wszystkich informacji; (b) podkreślanie na 
wczesnych etapach kształcenia wartości dodanej mobilności; (c) dbanie o to, by państwa 
członkowskie wzajemnie uznawały wyniki nauczania uzyskane w ramach doświadczeń 
z mobilnością oraz d) ograniczanie obciążenia administracyjnego i pobudzanie 
współpracy między odpowiednimi organami państw członkowskich;

12. wzywa Komisję do zdecydowanego wsparcia programu Erasmus; zauważa, że program 
Erasmus, od jego ustanowienia w 1987 r., umożliwił mobilność w UE ponad 2,2 mln 
studentów i wniósł istotny wkład na rzecz mobilności w europejskim szkolnictwie 
wyższym;

13. kładzie nacisk na konieczność przyznania niepełnosprawnym kobietom i samotnym 
matkom dodatkowego wsparcia, które umożliwi im dostęp do istniejących programów 
mobilności związanej z kształceniem;

14. podkreśla konieczność zwiększenia poziomu udziału kobiet, które wyjechały za granicę, 
w programach uczenia się przez całe życie, w tym programach rozwoju umiejętności;

15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i rządom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

W nadchodzących latach Europa stanie przed istotnymi wyzwaniami związanymi z dążeniem 
do jeszcze bardziej otwartego i dostępnego rynku pracy. 

Po pierwsze w związku z celem mobilności związanej z pracą zawodową oczywista jest 
konieczność lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do nowych wymagań 
ryku pracy, a także stymulowania uczenia się przez całe życie oraz zdobywania kompetencji i 
poprawy systemów uznawania kwalifikacji zawodowych. 

Po drugie ciągle jeszcze zbyt niski poziom mobilności pracowników pomiędzy państwami 
członkowskimi ukazuje, że korzyści oferowane przez rynek pracy nie są jeszcze w pełni 
eksploatowane. 

Utrzymują się nadal przeszkody utrudniające mobilność, takie jak niedostateczna znajomość 
języków obcych, brak warunków sprzyjających pogodzeniu życia rodzinnego z życiem 
zawodowym lub brak aktualizacji krajowych przepisów w dziedzinie zabezpieczenia 
społecznego. 

Dostęp do informacji dotyczących mobilności transgranicznej jest nadal ograniczony i zbyt 
często niedostateczna jakość tych informacji zniechęca do wyjazdu.

Zmiana pracy może w wielu przypadkach oznaczać więcej niż tylko zmianę przedsiębiorstwa 
lub sektora, niekiedy oznacza ona początek innej kariery i nowego zawodu. 

W związku z tym niezwykle ważne jest, by zbiór możliwości w zakresie kształcenia 
odpowiadał wymogom związanym z koniecznością zapewnienia szans na zatrudnienie i 
umiejętności przystosowania zawodowego pracowników w ciągu całej ich kariery 
zawodowej, co tym samym pozwoli zwiększyć ich zdolność do mobilności zawodowej.

Wszystkim obywatelom przysługuje prawo osiągnięcia odpowiedniego poziomu 
wykształcenia, aktualizacji ich wiedzy i zdobywania nowych umiejętności w trakcie 
aktywności zawodowej. 

Są to cele, dla których realizacji konieczny jest podział odpowiedzialności między rządami, 
władzami publicznymi, pracodawcami, partnerami społecznymi i zwykłymi obywatelami. 

Systemy kształcenia i szkolenia muszą jeszcze dostosować się do potrzeb rynku pracy, a także 
do gospodarki i społeczeństwa, które w coraz większym stopniu opierają się na wiedzy. 

W czasach gdy coraz mniej liczni są młodzi ludzie, którym udaje się wejść na rynek pracy, 
dla całego społeczeństwa niezbędne jest stawianie czoła tym nowym wyzwaniom i 
korzystanie z istniejących możliwości. 

Podstawowe znaczenie ma, by coraz większa liczba osób mogła osiągnąć jak najwyższy 
poziom wykształcenia, co ma szczególne znaczenie dla kobiet, które czasowo – z powodu 
macierzyństwa lub w celu zajęcia się rodziną – opuszczają grupę aktywną zawodowo; dla 
nich wysoki poziom wykształcenia jest niezbędny w celu szybkiego powrotu na rynek pracy.

Podstawowy cel strategii „Europa 2020” przewiduje podniesienie do 75% stopy zatrudnienia 
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mężczyzn i kobiet w wieku 20-64 lat, zwłaszcza dzięki większemu udziałowi najmłodszych i 
najstarszych pracowników, a także tych najmniej wykwalifikowanych.

Dłuższe i lepsze kształcenie będzie podstawą wyższej stopy zatrudnienia, a wzrost poziomu 
wykształcenia z upływem czasu przyczyni się do większej aktywności zawodowej kobiet, co 
bezpośrednio pozytywnie wpłynie na PKB. 

Dalsze pozytywne skutki dla wzrostu można osiągnąć jedynie pod warunkiem stymulowania i 
ułatwiania inwestycji w kapitał ludzki i w wydajność kobiet.


