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B7-0000/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie działań UE na rzecz wspierania 
równości płci w zakresie godzenia praw i obowiązków zawodowych z prawami i 
obowiązkami rodzinnymi

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 137 ust. 3 lit. c) i art. 141 traktatu WE oraz zasadę równego 
traktowania ustanowioną w jego art. 2, 3 i 13, a także prawo wtórne opierające się na tej 
zasadzie, w szczególności dyrektywę Rady 75/117/EWG z dnia 10 lutego 1975 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących stosowania zasady 
równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet1, dyrektywę Rady 92/85/EWG z dnia 19 
października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w 
miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno 
rodziły i pracownic karmiących piersią2, dyrektywę Rady 96/97/WE z dnia 20 grudnia 
1996 r. zmieniającą dyrektywę 86/378/EWG w sprawie wprowadzania w życie zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego 
pracowników3 oraz dyrektywę 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie wprowadzania w życie zasady równych szans i równego 
traktowania mężczyzn i kobiet w sprawach zatrudnienia i zawodowych (wersja 
przeredagowana)4,

– uwzględniając traktat WE, a w szczególności jego art. 139 ust. 2,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2000 r. 
oraz jej art. 23 i 33 dotyczące równości kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia 
zawodowego, prywatnego i rodzinnego,

– uwzględniając ramy działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn, przyjęte przez 
europejskich partnerów społecznych w dniu 22 marca 2005 r., w których równoważenie 
pracy i życia prywatnego przyjęto za priorytetowy obszar działań, uznając, że w celu 
osiągnięcia dalszych postępów w tej dziedzinie należy wprowadzić zestaw 
zrównoważonych, zintegrowanych i spójnych środków uwzględniających ustalenia 
dotyczące urlopu, pracy i opieki,

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Rady z dnia 30 lipca 2009 r. w 
sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu 
rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz 
uchylającej dyrektywę 96/34/WE (COM(2009)0410),

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 3 października 

                                               
1 Dz.U. L 45 z 19.2.1975, s. 19.
2 Dz.U. L 348 z 28.11.1992, s. 1.
3 Dz.U. L 46 z 17.2.1997, s. 20.
4 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23.
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2008 r. zatytułowany „Większa równowaga między pracą i rodziną: ułatwianie godzenia 
życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego” COM(2008)0635,

– uwzględniając cel strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 
dotyczący zwiększenia ogólnej stopy zatrudnienia do 70%, stopy zatrudnienia kobiet – do 
60% i stopy zatrudnienia osób starszych – do 50%, uwzględniając cele barcelońskie 
dotyczące zapewnienia instytucji opieki nad dziećmi oraz strategie polityczne 
przyczyniające się do lepszego godzenia życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego w 
dążeniu do osiągnięcia tych celów,

– uwzględniając pytania … skierowane do Rady i Komisji w sprawie działań UE na rzecz 
wspierania równości płci w zakresie godzenia praw i obowiązków zawodowych z 
prawami i obowiązkami rodzinnymi (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 –
B7-0000/2009),

– uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że porozumienie partnerów społecznych w sprawie urlopu 
rodzicielskiego stanowi pierwszy krok w kierunku wypracowania elastycznych metod 
osiągnięcia równowagi między pracą i życiem prywatnym oraz że, niezależnie od 
wszelkich uwag krytycznych, powinno ono uzyskać poparcie ze strony Parlamentu, 
Komisji i Rady,

B. mając na uwadze, że art. 139 ust. 2 traktatu WE nie przewiduje udziału Parlamentu w 
zawieraniu tego rodzaju porozumień, mając jednak na uwadze, że Parlament powinien 
zastrzec sobie prawo, zgodnie z art. 192 traktatu WE, do przedłożenia wszelkich 
właściwych propozycji w kwestiach, co do których uważa on, że akt wspólnotowy jest 
niezbędny w celu wykonania traktatu WE,

C. mając na uwadze, że art. 137 traktatu umożliwia Wspólnocie wspieranie i uzupełnianie 
działań państw członkowskich, między innymi w dziedzinie równości mężczyzn i kobiet 
w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy,

D. mając na uwadze, że polityka rodzinna powinna przyczyniać się do osiągnięcia równości 
płci i że należy ją rozpatrywać w kontekście zmian demograficznych, skutków starzenia 
się społeczeństwa, wypełniania luki pokoleniowej, wspierania udziału kobiet w grupie 
ludności czynnej zawodowo oraz dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi przez kobiety i 
mężczyzn,

E. mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich zachęcanie mężczyzn do brania 
równego udziału w obowiązkach rodzinnych nie przyniosło jeszcze pożądanych rezultatów 
i w związku z tym należy podjąć skuteczniejsze działania propagujące bardziej 
zrównoważony podział obowiązków rodzinnych między mężczyzn i kobiety,

F. mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny zadbać o wprowadzenie 
skutecznych, współmiernych i odstraszających kar w przypadku jakiegokolwiek 
naruszenia zobowiązań wynikających z prawa Wspólnoty dotyczącego wspierania 
równości płci w zakresie godzenia praw i obowiązków zawodowych z prawami i 
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obowiązkami rodzinnymi, a w szczególności z dyrektywy Rady w sprawie wdrożenia 
zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego 
przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 
96/34/WE, jeśli i gdy dyrektywa ta zostanie przyjęta,

1. popiera porozumienie partnerów społecznych w sprawie urlopu rodzicielskiego i uważa je 
za ważny element polityki równości szans służący godzeniu życia zawodowego, 
prywatnego i rodzinnego; uważa zatem za niezwykle istotne, aby zostało ono 
bezzwłocznie przyjęte przez Radę;

2. zauważa jednak, że wspomniane wyżej porozumienie ramowe określa jedynie minimalne 
wymogi i przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego; zwraca zatem uwagę, że należy je 
traktować jedynie jako pierwszy krok służący wsparciu elastycznych metod osiągnięcia 
równowagi między pracą i życiem prywatnym i godzenia życia zawodowego, prywatnego 
i rodzinnego;

3. ubolewa szczególnie, że w obecnym porozumieniu ramowym następujące kwestie nie 
zostały ujęte lub nie zostały wystarczająco uwzględnione:

a. spójne podejście do środków służących godzeniu życia zawodowego z 
rodzinnym; różne propozycje zawarte w pakiecie tych środków znacznie by 
zyskały w efekcie wymiany między różnymi podmiotami, przyczyniając się do 
ustalenia ewentualnego zakresu poszczególnych środków i oceny, w jaki sposób 
mogłyby one się wzajemnie uzupełniać;

b. wprowadzenie prawa do urlopu rodzicielskiego na szczeblu UE (tzn. urlopu dla 
ojców w okresie narodzin lub adopcji dziecka); taki okres urlopu umożliwiłby 
ojcom nawiązanie ścisłej więzi z dzieckiem, a także zachęciłby mężczyzn i 
kobiety do bardziej zrównoważonego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi; 

c. wprowadzenie szczegółowych przepisów dotyczących prawa do urlopu z tytułu 
adopcji (punkt 4 porozumienia), takich jak długość urlopu, prawo do 
wynagrodzenia oraz (nie)przenoszenie urlopu z tytułu adopcji;

d. wprowadzenie prawa do urlopu opiekuńczego nad rodzicami w podeszłym wieku 
lub innymi osobami wymagającymi opieki, takimi jak niepełnosprawni 
członkowie rodziny lub członkowie rodziny cierpiący na nieuleczalną chorobę; 
biorąc pod uwagę starzenie się społeczeństwa i spadający wskaźnik urodzeń, 
środki tego rodzaju mogą wspierać kobiety i mężczyzn sprawujących opiekę nad 
starszymi osobami wymagającymi opieki oraz ułatwić godzenie rodzicielstwa z 
pracą;

e. rozpatrzenie kwestii wynagrodzenia; ma to w istocie podstawowe znaczenie dla 
zapewnienia możliwości skutecznego korzystania z urlopu rodzicielskiego przez 
kobiety i mężczyzn oraz stanowi decydujący czynnik dla osoby korzystającej z 
urlopu; ponadto pozostawienie tej kwestii w gestii państw członkowskich wywrze 
nieproporcjonalne skutki na gospodarstwa domowe utrzymujące się z dochodów 
jednej osoby i ich możliwości skorzystania z takiego urlopu, a w szczególności na 
kobiety, które tworzą większość gospodarstw domowych, w których jeden rodzic 
wychowuje dziecko, a także na rodziny posiadające dzieci niepełnosprawne lub 
przewlekle chore, w przypadku których środki uznaniowe dotyczące dodatkowego 
urlopu również pozostawiono w gestii państw członkowskich; 
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f. udzielanie urlopu rodzicielskiego na pełne cztery miesiące bez możliwości jego 
przenoszenia; w tym sensie kobiety mogłyby nadal znajdować się w sytuacji, w 
której pozostawałyby poza rynkiem pracy przez okres siedmiu miesięcy, podczas 
gdy dla mężczyzn korzystających z urlopu okres ten wynosi jeden miesiąc; 

g. podniesienie wieku dziecka, na które przysługuje urlop rodzicielski (tzn. do ośmiu 
lat, zgodnie z dyrektywą 96/34/WE); ważne jest jednak, aby objęty został cały 
okres dzieciństwa/dojrzewania; jeśli chodzi o dzieci specjalnej troski lub dzieci 
niepełnosprawne, ich choroba lub niepełnosprawność mogą nie zostać wykryte we 
wczesnym dzieciństwie, a dzieci te mogą również wymagać stałej długotrwałej 
opieki przez cały okres dzieciństwa/dojrzewania;

4. uważa, że urlop ojcowski, urlop z tytułu adopcji i urlop opiekuńczy muszą zostać 
uregulowane na mocy dodatkowych aktów prawnych Wspólnoty i zwraca się do Komisji 
o poczynienie kroków w tym kierunku w postaci nowych wniosków w sprawie aktów 
legislacyjnych; w tym kontekście zwraca się do Komisji i Rady o jak najszybsze 
nawiązanie skutecznego dialogu z Parlamentem;

5. z zadowoleniem przyjmuje objęcie zakresem porozumienia w sprawie urlopu 
rodzicielskiego pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin i na czas 
określony oraz pracowników czasowych;

6. uważa, że w kontekście porozumienia w sprawie urlopu rodzicielskiego szczególną uwagę 
należy zwrócić na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz że należy przeprowadzić otwartą 
dyskusję na temat możliwości wykonania porozumienia w tych obszarach;

7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC.


