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WSKAZÓWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 

Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

– uwzględniając projekt zalecenia ogólnego nr 28 z 2010 r. dotyczącego głównych 

zobowiązań Państw Stron zgodnie z art. 2 Konwencji ONZ w sprawie likwidacji 

wszelkich form dyskryminacji kobiet; 

– uwzględniając dokument Komisji pt. „Strategiczne zaangażowanie na rzecz 

równouprawnienia płci na lata 2016–2020”; 

– uwzględniając Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy 

wobec kobiet i przemocy domowej z 2011 r. (konwencja stambulska); 

– uwzględniając strategię Rady Europy na rzecz równości płci na lata 2014–2017; 

A. mając na uwadze, że równość kobiet i mężczyzn jest podstawowym prawem, które 

zakłada gwarancję równych szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn we 

wszystkich dziedzinach życia i mając na uwadze, że polityki na rzecz jej zapewnienia 

przyczyniają się do inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego; 

B. mając na uwadze rezolucję z dnia 15 września 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy 

Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe 

równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy („dyrektywy w sprawie równego 

traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy”), 

C. mając na uwadze, że należy stanowczo zwalczać wszelkie formy dyskryminacji, w tym 

dyskryminację ze względu na płeć społeczno-kulturową i płeć; 

D. uwzględniając definicje „płci” jako różnicy biologicznej między mężczyzną i kobietą i 

„płci społeczno-kulturowej” jako tworzonych przez społeczeństwo tożsamości, ról i 

atrybutów kobiety i mężczyzny oraz społeczno-kulturowe znaczenie, które społeczeństwo 

przypisuje różnicom biologicznym, oraz uwzględniając fakt, że płeć społeczno-kulturowa 

daje początek hierarchicznym stosunkom między mężczyznami i kobietami i podziałowi 

oraz przypisywaniu umiejętności i praw mężczyznom ze szkodą dla kobiet; 

E. mając na uwadze, że „zmniejszenie różnicy w wynagrodzeniach, zarobkach i 

świadczeniach emerytalnych kobiet i mężczyzn, a co za tym idzie zwalczanie ubóstwa 

wśród kobiet” jest jednym z obszarów priorytetowych określonych przez Komisję 

Europejską w dokumencie pt. „Strategiczne zaangażowanie na rzecz równości płci w 

latach 2016–2019”; 

F. mając na uwadze, że godnym ubolewania jest fakt, że kobiety – pracujące za znacznie 

mniejsze wynagrodzenie, otrzymujące znacznie niższe emerytury i doświadczające w 

większym stopniu niepewności i niestabilności zatrudnienia – są w szczególny sposób 

dyskryminowane w dostępie do rynku pracy; mając na uwadze, że kobiety otrzymują 

znacznie niższe emerytury, doświadczają w większym stopniu niepewności i 

niestabilności zatrudnienia i są bardziej narażone na ubóstwo niż mężczyźni, co w 
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szczególności dotyczy matek prowadzących samotnie gospodarstwo domowe, a także 

starszych kobiet mieszkających samotnie oraz kobiet niepełnosprawnych; mając na 

uwadze, że wysokie zagrożenie ubóstwem występuje także wśród rodzin z trojgiem lub 

większą ilością dzieci; mając na uwadze, że macierzyństwo stanowi niedopuszczalne 

podstawy do dyskryminacji kobiet w dostępnie do rynku pracy i utrzymaniu się na nim; 

G. mając na uwadze, że w 2014 r. stopa zatrudnienia w UE dla osób w wieku od 15 do 64 lat 

wynosiła 59,6 % w przypadku kobiet i 70,1 % w przypadku mężczyzn; mając na uwadze, 

że różnice w poziomie zatrudnienia ze względu na płeć są mniejsze w przypadku 

wyższego poziomu kwalifikacji zawodowych; mając na uwadze, że w sprawozdaniu 

Eurofoundu z 2016 r. dotyczącym różnic w poziomie zatrudnienia ze względu na płeć 

ekonomiczne koszty tych różnic zostały oszacowane na pokaźną kwotę 370 mld EUR, 

czyli 2,8 % PKB w UE-28; mając na uwadze, że wskaźnik zatrudnienia kobiet wzrósł 

jedynie nieznacznie od 2008 r., a konwergencję w zakresie zatrudnienia spowodował 

spadek stopy zatrudnienia mężczyzn1; 

H. mając na uwadze, że dla kobiet na rynku pracy wciąż istnieje szklany sufit, wynikający po 

części z faktu, że kobiety są postrzegane przez pryzmat swoich cech reprodukcyjnych, co 

oznacza, że kariera zawodowa kobiet jest hamowana ze względu na samą możliwość 

zajścia w ciążę w późniejszym okresie życia zawodowego; 

I. mając na uwadze, że kryzys gospodarczy wpłynął na całą Unię Europejską, lecz w 

szczególności na obszary wiejskie, które odnotowują druzgocące poziomy bezrobocia, 

ubóstwa i wyludnienia, a problemy te dotykają przede wszystkim kobiet; 

J. mając na uwadze, że kobiety samotnie wychowujące dzieci są bardzo często zmuszone 

przyjmować nietypowe i niepewne formy zatrudnienia, by pogodzić życie zawodowe i 

rodzinne; 

K. mając na uwadze, że stopa bezrobocia gwałtownie wzrosła w latach 2008–2014 z powodu 

głębokiego kryzysu gospodarczego, który objął całą UE, a w 2014 r. stopa bezrobocia 

wśród kobiet (10,4 %) była nadal wyższa niż stopa bezrobocia wśród mężczyzn (10,2 %); 

L. mając na uwadze, że w 2015 r. 33 % kobiet pracowało w niepełnym wymiarze godzin w 

porównaniu do 10 % mężczyzn2, przy czym znaczna ich część pracowała w niepełnym 

wymiarze godzin wbrew swojej woli; 

M. mając na uwadze, że w 2014 r. średnia stawka godzinowa dla kobiet była o 16,1 % niższa 

niż odpowiadająca jej stawka dla mężczyzn; mając na uwadze, że sytuacja ekonomiczna 

kobiet w gospodarstwach domowych również charakteryzuje się znacznymi 

nierównościami rynkowymi, a w sytuacji, gdy gospodarstwo domowe obejmuje jedną 

kobietę, 40 % z nich dysponuje dochodem zaliczanym do najniższego kwintylu w 

porównaniu z 18 % mężczyzn, a w przypadku gdy gospodarstwo domowe składa się z 

kobiety pracującej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz mężczyzny pracującego w 

niepełnym wymiarze czasu pracy, 30 % kobiet dysponuje dochodem zaliczanym do 

                                                 
1 Dane ze sprawozdania Eurofoundu z 2016 r. pt. „The gender employment gap: challenges and solutions” 

[Różnice w poziomie zatrudnienia ze względu na płeć – wyzwania i rozwiązania]. 
2 Dane ze sprawozdania Eurofoundu pt. „Szóste europejskie badanie warunków pracy” 
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najniższego kwintylu wobec 6 % mężczyzn w podobnej sytuacji; 

N. mając na uwadze, że – jak wynika z danych – najważniejszymi przyczynami opuszczania 

przez kobiety rynku pracy są konieczność opieki nad dziećmi lub osobami starszymi (27 

%), ich własna choroba lub niezdolność do pracy (23 %), a także inne obowiązki osobiste 

lub rodzinne (18 %); 

O. mając na uwadze, że w latach 2008–2014 tzw. młodzież NEET (niekształcąca się, 

niepracująca ani nieszkoląca się) w grupie wiekowej 15–29 lat odnotowała procentowy 

wzrost, przy czym kobiety okazały się najsilniej reprezentowaną tam grupą (17,1 % w 

2014 r.), mając też na uwadze, że 34 % tych kobiet znajduje się w takiej sytuacji z 

powodu obowiązków rodzinnych, a 16,5 % z nich to osoby długotrwale bezrobotne; 

P. mając na uwadze, że kontekst pracy i ochrony socjalnej leży u podstaw zróżnicowania 

emerytur, wynoszącego średnio 40 %; 

Q. mając na uwadze, że kobiety są szczególnie narażone na niepewność zatrudnienia oraz 

wiele form „nietypowej pracy”, oraz że w coraz większym stopniu muszą stawiać czoła 

zjawisku „indywidualizacji pracowników i kariery zawodowej”, przyczyniającemu się do 

umocnienia szerszej strategii, mającej na celu atak na układy zbiorowe; 

R. mając na uwadze, że kluczowe znaczenie ma zagwarantowanie kobietom prawa do pracy 

z przysługującymi prawami oraz prawa do bycia matką, bez ponoszenia negatywnych 

tego konsekwencji, ponieważ to właśnie kobiety są nadal najbardziej poszkodowane i 

najczęściej cierpią dyskryminację; mając na uwadze, że przykłady tej dyskryminacji to 

naciski pracodawców wywierane na kobiety podczas rozmów o pracę, kiedy padają 

pytania o dzieci i ich wiek, w celu wywarcia wpływu na decyzje kobiet, a także 

wybieranie bezdzietnych pracowników jako „bardziej dostępnych” oraz rosnąca presja 

ekonomiczna i presja w miejscu pracy, aby pracownice nie brały urlopu macierzyńskiego; 

S. mając na uwadze, że wielu osobom zatrudnionym na niepewnych warunkach lub osobom 

bezrobotnym nie przysługuje prawo do urlopu rodzicielskiego; 

T. mając na uwadze, że godne ubolewania jest to, iż polityka makroekonomiczna i 

oszczędnościowa UE spowodowała wzrost poziomu ubóstwa i nierówności, co 

najbardziej uderza w kobiety w południowych państwach członkowskich UE, takich jak 

Grecja, Włochy, Hiszpania i Portugalia; mając na uwadze, że negatywnie odbija się to na 

warunkach życia ich rodzin, zwłaszcza dzieci; 

U. mając na uwadze, że unijna polityka makroekonomiczna i oszczędnościowa zaszkodziły 

zarówno polityce elastycznej ochrony socjalnej, jak i bezpieczeństwa zatrudnienia oraz 

wywarła znaczny negatywny wpływ na miejsca pracy w sektorze socjalnym i publicznym, 

w opiece nad dziećmi i osobami starszymi, co odbiło się na zatrudnieniu kobiet; mając na 

uwadze, że w szczególności kobiety samotnie wychowujące dzieci, migrantki, kobiety 

młode i starsze są dotknięte problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego i że taka 

polityka dodatkowo pogarszają tę sytuację; 

V. mając na uwadze, że poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego w państwach UE-28 w 

dalszym ciągu jest bardzo wysoki – wyniósł on ponad 118,6 mln osób w 2015 r. (23,7 % 

ludności), a cierpią na tym szczególnie kobiety – ponad 62,4 mln kobiet (24,4 %) znajduje 
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się w takiej sytuacji; 

W. mając na uwadze, że niepewne zatrudnienie przyczynia się do złego samopoczucia 

psychofizycznego kobiet, narażając je na stres, lęki i depresję pięciokrotnie częściej niż 

ich koleżanki i kolegów zatrudnionych na czas nieokreślony; 

X. mając na uwadze, że kobiety zbyt często padają ofiarą różnego rodzaju dyskryminacji 

płciowej w miejscu pracy, która może mieć postać niskiego zaszeregowania i pomijania 

przy awansach, obrażania i znieważania, nękania i prześladowania psychicznego i 

fizycznego (o charakterze seksualnym lub nie); 

Y. mając na uwadze, że nierówności społeczne oraz nierówności występujące między 

kobietami a mężczyznami można zwalczać tylko za pomocą polityk zapewniających 

lepszy podział dóbr i opierających się na środkach zapewniających godziwe warunki 

pracy, realnej wartości płac oraz sprzyjaniu regulacji pracy i ochronie pracy, w 

szczególności poprzez układy zbiorowe i regulację czasu pracy, a także zapewnienie 

powszechnego i darmowego dostępu do dobrej jakości usług publicznych z zakresu opieki 

zdrowotnej i edukacji; 

Z. mając na uwadze znaczenie, jakie ma opracowanie zestawu działań służących likwidacji 

istniejących przeszkód i zagwarantowanie rzeczywistego uprawnienia kobiet i mężczyzn 

w dostępie do rynku zatrudnienia i do godnej pracy, a także w wykonywaniu pracy; 

AA. mając na uwadze duże znaczenie, jakie ma podjęcie i rozwiązanie problemu pracy 

nierejestrowanej, a także niewynagradzanych godzin nadliczbowych, które potęgują 

ubóstwo i wykluczenie społeczne; mając na uwadze szczególną podatność na zagrożenia i 

niepewność warunków pracy wszystkich pracownic domowych, a zwłaszcza pracownic 

migrantek, a także tzw. fałszywie samozatrudnionych; 

1. wyraża zaniepokojenie z powodu katastrofalnego długoterminowego wpływu środków 

oszczędnościowych na pozycję ekonomiczną kobiet oraz równouprawnienie płci wobec 

wzrostu stopy bezrobocia i cięć wydatków na usługi publiczne i zasiłki, które to działania 

skutkują kryzysem w sektorze opieki; podkreśla, że ograniczenie usług opieki, obniżenie 

świadczeń na dzieci, rent inwalidzkich oraz zasiłków opiekuńczych, zmniejszenie ulg 

podatkowych, skrócenie urlopów ustawowych, w tym rodzicielskich i ojcowskich, 

stwarzają tendencję do przenoszenia ciężaru bezpłatnej opieki na kobiety, które w efekcie 

nie mogą ubiegać się o zatrudnienie zapewniające ubezpieczenie, bądź mają możliwość 

pracy tylko w niepełnym wymiarze godzin; 

2. zauważa, że walka z ubóstwem i nierównościami w traktowaniu mężczyzn i kobiet 

nieodzownie wiąże się z koniecznością bardziej sprawiedliwego podziału dóbr, poprawy 

przepisów prawa pracy, zwłaszcza poprzez układy zbiorowe, zwiększenia wynagrodzeń 

oraz wdrożenia zasady równego wynagradzania za taką samą pracę oraz za pracę o równej 

wartości, a także zapewnienia ochrony socjalnej; uważa, że pilną kwestią jest opracowanie 

na szczeblu UE definicji pracy o równej wartości – przy uwzględnieniu orzecznictwa ETS 

– w celu dopilnowania, by takie czynniki jak warunki pracy, odpowiedzialność 

przypisywana pracownikom oraz wymogi fizyczne lub psychiczne w danej pracy były 

brane pod uwagę; uważa, że pilnie należy zająć się kwestią równego wynagrodzenia za 

pracę o równej wartości; wzywa Komisję do promowania równości płci w miejscu pracy, 

m.in. poprzez kampanie uwrażliwiające na zjawisko zróżnicowania wynagrodzenia ze 
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względu na płeć i różnice w wynagrodzeniach w Europie oraz wymianę dobrych praktyk; 

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do monitorowania, ochrony i zwalczania 

zjawiska mobbingu w miejscu pracy, w tym nękania pracownic w ciąży oraz wszelkich 

niekorzystnych sytuacji doświadczanych przez kobiety po powrocie z urlopu 

macierzyńskiego; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia danych 

segregowanych ze względu na płeć oraz danych segregowanych ze względu na 

rodzicielstwo lub macierzyństwo dotyczących zróżnicowania wynagrodzeń i emerytur ze 

względu na płeć; 

4. uważa, że w celu zwalczenia ubóstwa i braku równości konieczne jest podjęcie 

zdecydowanych środków przeciwko dyskryminacji i molestowaniu na rynku pracy, w 

połączeniu z bardziej sprawiedliwą polityką podziału dóbr; uważa, że cel dotyczący 

likwidacji napastowania seksualnego należy przyjąć jako kodeks postępowania na 

europejskim rynku pracy; 

5. wzywa państwa członkowskie, by przyjęły środki w celu zlikwidowania zróżnicowania 

wynagrodzeń i emerytur ze względu na płeć oraz wyeliminowania wszelkich przepisów i 

strategii politycznych legitymizującących niepewne zatrudnienie; wzywa państwa 

członkowskie do wdrożenia takiego prawa pracy, które wspiera regulację rynku pracy, 

układy zbiorowe, ochronę socjalną i wyższe płace oraz do inwestowania w tworzenie 

stałych miejsc pracy i zapewnianie możliwości uczenia się przez całe życie i szkolenia 

zawodowego jako sposobu na przezwyciężenie nierówności ze względu na płeć; wzywa 

także państwa członkowskie do priorytetowego traktowania rozwoju aktywnej polityki i 

podjęcia pozytywnych działań na rzecz zwiększenia współczynnika aktywności 

zawodowej kobiet i ich niezależności ekonomicznej oraz likwidacji różnic w 

wynagrodzeniach, kategorii zatrudnienia, polityce awansów, zysków i emerytur między 

kobietami i mężczyznami. 

6. zachęca państwa członkowskie do tworzenia i wzmacniania krajowych organów inspekcji 

pracy, dysponujących odpowiednimi warunkami oraz zasobami finansowymi i ludzkimi, 

aby zapewnić ich skuteczną obecność w terenie, umożliwiając im zwalczanie niepewności 

zatrudnienia, nieuregulowanych systemów pracy oraz dyskryminacji zatrudnienia i 

dyskryminacji płacowej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii równouprawnienia płci; 

7. uważa, że w żadnym wypadku nie należy zaspokajać rosnącego zapotrzebowania na 

elastyczność na rynku pracy dalszą nadreprezentacją kobiet w nietypowych formach 

zatrudnienia oraz wśród osób posiadających niepewne zatrudnienie; 

8. podkreśla, że działania mające na celu zwiększenie przejrzystości płac mają kluczowe 

znaczenie dla zlikwidowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć; wzywa 

państwa członkowskie do wdrożenia zalecenia Komisji dotyczącego przejrzystości płac; 

9. wzywa państwa członkowskie do ustanowienia przepisów chroniących prawa 

macierzyńskie, ojcowskie i rodzicielskie lub prowadzących do ich zwiększenia oraz do 

uwzględnienia tej ochrony również w prawie pracy; apeluje do Komisji, by poddała 

przeglądowi obowiązującą dyrektywę macierzyńską z należytym uwzględnieniem 

stanowiska Parlamentu i proponując wysokie standardy, co obejmuje ewentualne 

przyjęcie środków gwarantujących przyznawanie dodatków z tytułu urlopu 

rodzicielskiego, obliczanych zawsze na podstawie 100 % wynagrodzenia referencyjnego, 
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aby zagwarantować, że kobiety będą otrzymywać wynagrodzenie i będą objęte 

zabezpieczeniem społecznym w okresie urlopu macierzyńskiego w celu zabezpieczenia 

społecznego i ekonomicznego dobrostanu rodzin oraz promowania korzystania z urlopów 

rodzicielskich przez ojców; podkreśla, że urlopowi macierzyńskiemu muszą towarzyszyć 

skuteczne środki ochrony praw kobiet w ciąży oraz młodych, karmiących piersią i 

samotnie wychowujących dzieci matek, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej 

Organizacji Pracy oraz Światowej Organizacji Zdrowia; podkreśla, że kompleksowy 

wniosek ustawodawczy powinien mieć za podstawę prawną równość kobiet i mężczyzn, 

aby zagwarantować zasadę równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn 

w pracy; 

10. wzywa państwa członkowskie i Komisję do zmiany systemu podatkowo-socjalnego, który 

stwarza mniej zarabiającym współmałżonkom zachęty finansowe do wycofania się z 

rynku pracy lub do pracy w niepełnym wymiarze godzin, ponieważ może to 

przeciwdziałać korzystaniu w większym zakresie z urlopów rodzicielskich przez ojców i 

mieć negatywne konsekwencje dla kobiet, takie jak większe zróżnicowanie 

wynagrodzenia, poziomu opieki i emerytur ze względu na płeć. 

11. wzywa państwa członkowskie, aby przyjęły ustawodawstwo gwarantujące włączenie 

kobiet do systemu zabezpieczenia społecznego, co zapewni ochronę kobiet pracujących w 

okresach bezrobocia i zagwarantuje im prawo do emerytury; 

12. wzywa państwa członkowskie do przestrzegania i egzekwowania przepisów dotyczących 

urlopu macierzyńskiego, aby kobiety nie były pokrzywdzone pod względem wysokości 

świadczeń emerytalnych z uwagi na urodzenie dziecka w toku kariery zawodowej; 

13. wzywa państwa członkowskie do promowania publicznych strategii politycznych na rzecz 

wspierania rodzin, ze szczególnym naciskiem na tworzenie wysokiej jakości i bezpłatnych 

publicznych placówek opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, w szczególności 

żłobków i zerówek, oraz do wzmocnienia sieci wyspecjalizowanych usług w zakresie 

opieki nad osobami starszymi, szczególnie w ich własnych domach, aby pomóc 

pracującym kobietom w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego i usunąć ograniczenia, 

które dyskryminują kobiety i obiektywnie przyczynią się do ich wycofywania się z rynku 

pracy; 

14. podkreśla znaczenie odpowiednich systemów dochodów minimalnych dla zachowania 

godności ludzkiej oraz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, a także 

pełnioną przez nie rolę inwestycji społecznej umożliwiającej udział w życiu społecznym 

oraz odbywanie szkoleń lub/i poszukiwanie pracy; zachęca Komisję i państwa 

członkowskie do oceny systemów dochodów minimalnych w Unii Europejskiej, w tym do 

oceny, czy systemy te umożliwiają gospodarstwom domowym zaspokajanie ich potrzeb; 

zachęca Komisję i państwa członkowskie, by na tej podstawie oceniły sposób i środki 

zapewnienia dochodów minimalnych we wszystkich państwach członkowskich oraz 

rozważyły dalsze działania wspierające konwergencję społeczną w całej Unii 

Europejskiej, z uwzględnieniem specyfiki gospodarczej i społecznej poszczególnych 

państw członkowskich oraz praktyk i tradycji krajowych; 

15. zauważa, że europejscy partnerzy społeczni nie przedstawili porozumienia w sprawie 

kompleksowego pakietu środków ustawodawczych i nieustawodawczych w zakresie 

godzenia życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego; wzywa Komisję, by bezzwłocznie 
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wystąpiła z wnioskiem dotyczącym takiego pakietu w ramach programu prac Komisji na 

2017 r. w kontekście zapowiadanego europejskiego filaru praw socjalnych; 

16. apeluje do państw członkowskich o opracowanie ustawodawstwa, które wprowadzi 

politykę prewencji, jak plany na rzecz równości płci w celu zwalczania dyskryminacji 

płciowej w miejscu pracy i stworzenia środowiska pracy odpowiadającego kobietom i 

mężczyznom; 

17. zwraca się do państw członkowskich o podjęcie działań służących uregulowaniu pracy 

nierejestrowanej i nadużywaniu umów na czas określony, które dotykają szczególnie 

kobiet, w celu poprawy sytuacji i ochrony grup najsłabszych, zwłaszcza pracownic 

domowych i tzw. fałszywych samozatrudnionych; wzywa państwa członkowskie do 

opracowania działań takich jak świadczenie usług doradztwa i zapobieganie 

dyskryminacji w zakresie zatrudnienia, powołanie organów kontroli i regulacji rynku 

pracy, aby zapewnić przestrzeganie norm dotyczących umów, wynagrodzeń, szkoleń, 

systemu pracy i rozwiązywania umów; 

18. zaleca państwom członkowskim zagwarantowanie wszystkim młodym osobom dostępu 

do wysokiej jakości bezpłatnej edukacji publicznej dla wszystkich grup wiekowych, w 

szczególności na wyższych poziomach kształcenia i szkolenia, ponieważ udowodniono, że 

podniesienie poziomu kształcenia przyczynia się do zmniejszenia nierówności między 

mężczyznami a kobietami na rynku pracy; 

19. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia odpowiedniego dochodu zastępczego i 

ochrony socjalnej w czasie wszelkiego rodzaju urlopu rodzinnego lub opiekuńczego, aby 

zapewnić w szczególności, by pracownicy o niskich dochodach mogli korzystać z tych 

urlopów na równych prawach z innymi pracownikami; 

20. podkreśla, że migranci i uchodźcy powinni mieć takie same prawa, a także dostęp do 

takich samych świadczeń i usług co inni pracownicy w ramach modelu uniwersalnego, 

niepowiązanego ze składkami na ubezpieczenie i historią zatrudnienia; 

21. zwraca się do Komisji o zebranie odnoszących sukcesy w państwa członkowskich 

praktyk, aby je upowszechniać i promować z myślą o zapobieganiu dyskryminacji z 

powodu płci w zakresie zatrudnienia i chronić w szczególności prawa kobiet; 

22. dlatego wzywa państwa członkowskie i partnerów społecznych do promowania godnych 

warunków pracy oraz wysokiej jakości zatrudnienia dla pracowników opieki, w tym 

godnej płacy, uznawania statusu pracownika opieki oraz stworzenia wysokiej jakości 

ścieżek kształcenia zawodowego tych pracowników; 

23. zwraca się do Komisji o zagwarantowanie, aby pracownicy pracujący w niepełnym 

wymiarze godzin oraz mający przerwy w zatrudnieniu i karierze lub okresy, w których 

przepracowali mniejszą liczbę godzin, uzyskali takie same prawa dostępu do godziwej 

emerytury jak pracownicy pełnoetatowi, a także o uniemożliwienie ich dyskryminowania 

w jakiejkolwiek formie; 

24. podkreśla, że pracujące kobiety z problemami zdrowia psychicznego są wyjątkowo 

narażone na wszelkie niepewne formy zatrudnienia: podkreśla, że zbyt dużo takich kobiet 

pracuje na umowach na czas określony, pada ofiarą ubóstwa pracujących, pracuje w 
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niepełnym wymiarze godzin, jest narażonych na przerwy w karierze oraz na inne 

niepewne ustalenia umowne; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

zagwarantowania dostatecznie surowego i skutecznego prawodawstwa w dziedzinie 

zdrowia i bezpieczeństwa, aby lepiej chronić te znajdujące się w niekorzystnej sytuacji 

pracownice; podkreśla, że wszelkie rodzaje mobbingu zdecydowanie wpływają na jakość 

życia i pracy oraz na zdrowie i samopoczucie; 
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