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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę na fakt, że UE stoi w obliczu kryzysu demograficznego, w rezultacie 
którego w 2040 r. zabraknie 24 mln pracowników, przez co tym pilniejszą potrzebą 
ekonomiczną stanie się dalsza integracja kobiet na rynku pracy; podkreśla, że podnoszenie 
stopy zatrudnienia kobiet w celu zrównania jej ze stopą zatrudnienia mężczyzn 
zredukowałoby do 3 mln liczbę brakujących pracowników; 

2. jest zdania, że równouprawnienie płci jest niezbędnym warunkiem realizacji zawartego w 
strategii „Europa 2020” celu podwyższenia stopy zatrudnienia do 75% i jest kluczowe dla 
utrzymania równowagi systemów emerytalnych; 

3. podkreśla, że wzrost gospodarczy i konkurencyjność w UE zależą od zlikwidowania 
rozdźwięku między poziomem wykształcenia kobiet a ich udziałem i pozycją na rynku 
pracy;

4. podkreśla, że u źródeł nierównej pozycji kobiet na rynku pracy leży nierówny podział 
obowiązków w rodzinie; podkreśla, że godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych 
jest podstawowym warunkiem równouprawnienia płci i należy je wspierać przez 
inwestycje w infrastrukturę związaną z opieką i przez zachęcanie mężczyzn do dzielenia 
się pracami domowymi za pomocą przepisów o urlopie wychowawczym i ojcowskim i 
elastycznych form zatrudnienia; 

5. podkreśla, że feminizacja biedy jest rezultatem czynników takich jak przerwy w karierze 
zawodowej kobiet, zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć, zróżnicowanie 
emerytur i bieda w gospodarstwach domowych prowadzonych przez samotne matki oraz 
że poziom ubóstwa można zredukować o 20 mln do 2020 r. dzięki strategiom walki z 
ubóstwem, które będą u swych podstaw uwzględniały aspekt płci; 

6. podkreśla konieczność zapewnienia przejrzystości i większej równowagi płci podczas 
rekrutacji na stanowiska decyzyjne; 

7. podkreśla częste występowanie zjawiska pracy nierejestrowanej, które negatywnie rzutuje 
na zabezpieczenie społeczne kobiet i poziom PKB w UE; apeluje o tworzenie zachęt 
skłaniających pracodawców i pracowników do przechodzenia z gospodarki nieformalnej 
do formalnej. 


