
PA\1196942PL.docx PE646.871v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2019/2169(INI)

6.3.2020

PROJEKT OPINII
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

w sprawie europejskiej strategii na rzecz równouprawnienia płci
(2019/2169(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Eugenia Rodríguez Palop



PE646.871v01-00 2/3 PA\1196942PL.docx

PL

PA_NonLeg



PA\1196942PL.docx 3/3 PE646.871v01-00

PL

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. wzywa Komisję do wprowadzenia zmian do dyrektywy 2006/54/WE poprzez włączenie 
do niej wiążącej definicji „pracy o równej wartości” we wszystkich sektorach 
zawodowych z uwzględnieniem perspektywy płci;

2. ponawia apel do Komisji o jak najszybsze przedstawienie instrumentu prawnego 
dotyczącego przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć;

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zajęcia się problemem feminizacji ubóstwa 
we wszystkich jego formach, w szczególności w drodze uwzględniania aspektu płci w 
uprawnieniach emerytalnych, aby wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze względu 
na płeć, a także dzięki poprawie warunków pracy w sektorach zdominowanych przez 
kobiety; podkreśla, że należy zająć się kulturowym problemem niedostatecznego 
doceniania zawodów zdominowanych przez kobiety oraz nadmierną reprezentacją 
kobiet w nietypowych formach zatrudnienia; podkreśla potrzebę wzmocnienia rokowań 
zbiorowych w celu wspierania stabilnego zatrudnienia wysokiej jakości;

4. apeluje do Komisji o przedstawienie europejskiego paktu na rzecz opieki w celu 
zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie opieki na wszystkich etapach życia; apeluje 
do państw członkowskich o ratyfikowanie Konwencji MOP nr 189 dotyczącej 
pracowników domowych oraz o pełne wdrożenie celów barcelońskich, a nawet 
wykroczenie poza te cele, aby zadbać o zaspokojenie tych potrzeb dzięki powszechnym 
usługom publicznym wysokiej jakości w zakresie opieki; wzywa państwa członkowskie 
do pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym1 i zachęca je do wykraczania poza minimalne standardy dyrektywy;

5. jest głęboko zaniepokojony przemocą i nękaniem w świecie pracy; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie całościowego podejścia do 
zwalczania przemocy wobec kobiet; wzywa państwa członkowskie do ratyfikowania i 
wdrożenia konwencji stambulskiej i Konwencji MOP nr 190 w sprawie przemocy i 
nękania;

6. wyraża zadowolenie ze zobowiązania Komisji do przyjęcia planu działania na rzecz 
wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych; podkreśla potrzebę zapewnienia praw 
uwzględniających aspekt płci przy zastosowaniu podejścia przekrojowego zgodnie z 
zasadami 2 i 3 filaru; dlatego też wzywa Komisję do opracowania i włączenia 
wskaźnika równouprawnienia płci do europejskiego semestru w celu monitorowania 
wpływu polityki makroekonomicznej oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej na 
równouprawnienie płci.

1 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79.


