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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:

A. mając na uwadze, że komunikat Komisji pt. „Silna Europa socjalna na rzecz 
sprawiedliwej transformacji” (COM(2020)0014) został opublikowany przed wybuchem 
pandemii COVID-19;

B. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 w niewspółmiernym stopniu dotyka kobiety, 
w szczególności kobiety pracujące w ramach niepewnych form zatrudnienia oraz w 
sektorach sfeminizowanych, takich jak służba zdrowia, handel detaliczny lub usługi 
opiekuńcze; mając na uwadze, że wdrożenie odpowiedniej polityki na rzecz równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym oraz równy podział obowiązków związanych 
z opieką są niezbędne do pogodzenia życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego oraz 
do ułatwienia kobietom udziału w rynku pracy na równych zasadach, ponieważ to 
kobiety wciąż pozostają głównymi opiekunami;

C. mając na uwadze, że kobiety, w tym kobiety z niepełnosprawnościami, mające 
problemy zdrowotne, migrantki i kobiety należące do mniejszości etnicznych, kobiety 
starsze, kobiety o niższym poziomie wykształcenia, osoby samotnie wychowujące 
dzieci, kobiety mieszkające na obszarach wiejskich oraz osoby LGBTQI+, są częściej 
narażone na wielorakie i krzyżowe formy dyskryminacji;

D. mając na uwadze, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach 
kierowniczych w gospodarce i polityce, na których decyduje się o reakcjach 
politycznych w związku z pandemią COVID-19; mając na uwadze, że kobiety powinny 
uczestniczyć w procesach decyzyjnych, aby wnieść więcej punktów widzenia, wiedzy i 
doświadczenia, co doprowadzi do lepszych efektów politycznych;

E. mając na uwadze, że w wyniku pandemii COVID-19 i środków mających na celu 
przeciwdziałanie pandemii, tj. środków izolacji i pracy zdalnej, kobiety pozostające w 
związkach nacechowanych niewłaściwym traktowaniem stały się nieustannie narażone 
na przemoc, co zwiększyło liczbę przypadków przemocy wobec kobiet; mając na 
uwadze, że jedną z konsekwencji środków izolacji jest gwałtowny wzrost przemocy ze 
względu na płeć i wewnątrz rodzin, która w kilku krajach europejskich sięga ok. 30 %; 
mając na uwadze, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na całym świecie w sumie 
ponad 243 mln kobiet w wieku od 15 do 49 lat doświadczyło przemocy seksualnej lub 
fizycznej;

F. mając na uwadze, że choć równouprawnienie płci jest jedną z podstawowych zasad Unii 
Europejskiej, zapisaną w art. 2 i art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), w art. 
8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i w art. 21 i 23 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, luka w zatrudnieniu między kobietami a 
mężczyznami wynosi 11,7 %, luka płacowa – 15,7 %, a luka emerytalna – 30,1 %;

G. mając na uwadze, że COVID-19 ujawnił występujący od dawna problem ze 
sprawowaniem opieki w UE, zwłaszcza jeśli chodzi o równowagę między życiem 
zawodowym a prywatnym; mając na uwadze, że opiekę należy postrzegać w sposób 
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całościowy jako ciągły proces: począwszy od opieki nad małymi dziećmi, przez opiekę 
pozaszkolną i nad osobami z niepełnosprawnościami, po opiekę nad osobami starszymi; 
mając na uwadze, że ponad 50 % opiekunów w wieku poniżej 65 lat wiąże 
sprawowanie opieki z zatrudnieniem, z trudem starając się osiągnąć równowagę w tym 
względzie; mając na uwadze, że opiekunowie mogą preferować pracę wymagającą 
niskich umiejętności i niskopłatną, którą można dostosować do harmonogramu 
obowiązków w ramach opieki, a także mogą być zmuszeni do redukcji swoich godzin 
pracy lub całkowitego zrezygnowania z pracy zarobkowej; mając na uwadze, że od 7 % 
do 21 % opiekunów nieformalnych redukuje swoje godziny pracy, a od 3 % do 18 % 
opiekunów opuszcza rynek pracy;

H. mając na uwadze, że przypadki dyskryminacji ze względu na płeć w gospodarstwach 
domowych i na rynku pracy mogą skutkować nierównym podziałem zasobów, co 
sprawia, że kobiety są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym w większym 
stopniu niż mężczyźni; mając na uwadze, że w razie popadnięcia w ubóstwo kobiety 
mają mniejsze szanse się z niego wydobyć;

I. mając na uwadze, że 15 % gospodarstw domowych z dziećmi na szczeblu UE to 
gospodarstwa osób samotnie wychowujących dzieci; mając na uwadze, że średnio 85 % 
tych gospodarstw domowych prowadzą samotne matki, a 47 % gospodarstw 
prowadzonych przez osoby samotnie wychowujące dzieci w 2017 r. było zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; mając na uwadze, że te gospodarstwa 
domowe prowadzone przez osoby samotnie wychowujące dzieci zostały w 
niewspółmiernie większym stopniu dotknięte pandemią COVID-19;

J. mając na uwadze, że bezdomność wśród kobiet staje się coraz większym problemem; 
mając na uwadze, że kobiety doświadczające bezdomności nadal mierzą się ze 
szczególnymi wyzwaniami w kontekście kryzysu związanego z COVID-19, gdyż w 
mieszkaniach tymczasowych i interwencyjnych są o szczególnie narażone na zakażenie 
wirusem, przemoc ze względu na płeć oraz na brak dostępu do infrastruktury 
higienicznej i zdrowotnej;

K. mając na uwadze, że pozioma i pionowa segregacja rynku pracy w UE wciąż jest 
znacząca, a mniej dochodowe sektory w dalszym ciągu cechuje nadreprezentacja 
kobiet; mając na uwadze, że pandemia COVID-19 dotknęła szczególnie kobiety 
pracujące na podstawie umów niegwarantujących pewności zatrudnienia, ponieważ one 
jako pierwsze straciły pracę, co miało konsekwencje finansowe dla ich rodzin i 
wpłynęło na ich niezależność ekonomiczną, a także częściowo pozbawiło je ochrony 
socjalnej w czasie kryzysu;

L. mając na uwadze, że kryzys związany z COVID-19 znacząco wpłynął na osoby 
prowadzące przedsiębiorstwa typu start-up, z których 70 % to mężczyźni, a 30 % to 
kobiety, oraz na osoby prowadzące działalność na własny rachunek, z których 34,4 % to 
kobiety; mając na uwadze, że zaktualizowane badanie ukazujące krótko-, średnio- i 
długoterminowe skutki COVID-19 dla przedsiębiorczości kobiet w UE-27 byłoby 
cennym źródłem informacji dla europejskich decydentów;

M. mając na uwadze, że edukacja cyfrowa i umiejętności cyfrowe odgrywają kluczową rolę 
w dostosowaniu się do cyfrowej transformacji europejskiej gospodarki i społeczeństwa 
Europy; mając na uwadze, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w sektorach 
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ICT, nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) oraz sztucznej 
inteligencji (AI); mając na uwadze, że tylko 17 % specjalistów w dziedzinie ICT i 34 % 
absolwentów w dziedzinach STEM to kobiety; mając jednocześnie na uwadze, że 
kobiety w sektorze ICT zarabiają o 19 % mniej niż mężczyźni; mając na uwadze, że 
różnica między kobietami i mężczyznami pod względem umiejętności cyfrowych 
wynosi 11 % oraz że różnica ta jest większa w przypadku umiejętności 
ponadpodstawowych, zwłaszcza w przypadku grupy wiekowej powyżej 55 lat; mając na 
uwadze, że przedsiębiorczość kobiet zwiększa ich upodmiotowienie i integrację 
społeczną oraz pobudza zatrudnienie, wspiera dywersyfikację działalności gospodarczej 
i stymuluje innowacyjność i wzrost gospodarczy; mając na uwadze, że potencjał w 
zakresie sprawiedliwej transformacji tkwi również w nowych zielonych miejscach 
pracy w sektorach, które często wymagają wysokich umiejętności cyfrowych i w 
zakresie ICT;

N. mając na uwadze, że presja wywierana na kobiety jeszcze bardziej wzrosła; mając na 
uwadze, że narzucone nowe formy pracy, elastyczne i okupione brakiem oddzielenia 
pracy od życia prywatnego, doprowadziły w okresie izolacji do gwałtownego wzrostu 
nowych form molestowania psychicznego i seksualnego w internecie i poza nim; mając 
na uwadze, że większość przedsiębiorstw i rządów nie wprowadziła żadnych środków 
mających na celu przeciwdziałanie tym zjawiskom;

O. mając na uwadze, że kobiety są w niewspółmiernie większym stopniu dotknięte 
ubóstwem energetycznym i zmagają się z trudnościami finansowymi związanymi ze 
zużyciem energii; mając na uwadze, że siła robocza w sektorze energetycznym składa 
się głównie z mężczyzn (77,9 %), a kobiety stanowią jedynie 22,1 %; mając na uwadze, 
że ta sama tendencja wydaje się przejawiać w sektorze energii odnawialnej, w którym 
kobiety stanowią mniej niż 30 % siły roboczej;

P. mając na uwadze, że jako zasadę nr 2 Europejskiego filaru praw socjalnych zapisano 
równość traktowania kobiet i mężczyzn oraz równość szans w odniesieniu do udziału w 
rynku pracy, warunków zatrudnienia i rozwoju kariery;

Q. mając na uwadze, że w tym okresie kobiety musiały w dalszym ciągu brać na siebie 
znaczną część prac domowych i edukację dzieci; mając na uwadze, że z powodu 
przejścia od podwójnego do potrójnego obciążenia pracą kobiety zostały obarczone 
jeszcze większym ciężarem psychicznym; mając na uwadze, że nieodpłatne obowiązki 
opiekuńcze spowalniają lub uniemożliwiają rozwój kariery zawodowej kobiet, 
natomiast mają niewielki wpływ na życie zawodowe mężczyzn albo nie wpływają na 
nie w ogóle, czego wynikiem są dysproporcje płacowe i niedostateczna reprezentacja 
kobiet w niektórych sektorach;

R. mając na uwadze, że dwojaka transformacja – ekologiczna i cyfrowa – oraz zachodzące 
w społeczeństwie zmiany demograficzne stanowią zarówno wyzwania, jak i szanse, a 
nasza strategia radzenia sobie z nimi musi być sprawiedliwa i słuszna społecznie; mając 
na uwadze, że ta strategia musi wspierać, koordynować i uzupełniać działania na rzecz 
równości podejmowane przez państwa członkowskie;

S. mając na uwadze, że w Europie już przedtem najbardziej dotknięte ubóstwem były 
kobiety; mając na uwadze, że wśród nich są rodziny osób samotnie wychowujących 
dzieci, z których ponad 80 % to matki samotnie wychowujące dzieci, zagrożone 
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niepewną sytuacją życiową i pogłębieniem się ubóstwa; mając na uwadze, że 
organizacja pozarządowa OXFAM szacuje, iż 500 mln ludzi na świecie może popaść w 
ubóstwo, co odpowiada 10 % ludności świata, i że najbardziej ucierpią kobiety;

T. mając na uwadze, że obecny kryzys ukazał również dotkliwy brak solidarności na 
szczeblu europejskim; mając na uwadze, że wiele rządów wykorzystuje obecnie 
pandemię jako pretekst do wycofania się nie tylko ze zobowiązań w zakresie 
środowiska, lecz także względem podstawowych praw pracowników i kobiet;

1. wzywa Komisję do współpracy z państwami członkowskimi w celu umieszczenia 
Europejskiego filaru praw socjalnych w centrum programów odbudowy gospodarczej; 
nalega, by Komisja i Rada włączyły problematykę równości płci i sporządzanie budżetu 
z uwzględnieniem aspektu płci do wszystkich aspektów Europejskiego filaru praw 
socjalnych w trosce o propagowanie równouprawnienia płci, równych szans i udziału 
kobiet w rynku pracy, zniwelowania luki w zatrudnieniu między kobietami a 
mężczyznami, a także w trosce o promowanie sprawiedliwych warunków pracy, 
przystępnej cenowo i trwałej ochrony socjalnej oraz udziału kobiet w procesach 
decyzyjnych na wszystkich szczeblach; podkreśla potrzebę uczynienia problematyki 
płci integralną częścią tego planu; apeluje do Komisji, aby przy przygotowywaniu tego 
planu przestrzegała zasady pomocniczości zapisanej w traktatach;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wdrożenia polityki i ram dialogu 
społecznego niezbędnych do poczynienia postępów w procesie ekologicznej 
transformacji w kierunku neutralności klimatycznej bez pozostawiania nikogo w tyle, 
co oznacza, że proces ten ma objąć najbardziej zagrożonych i zmarginalizowanych 
Europejczyków, a szczególnie kobiety, i zwiększy ich odporność dzięki przysporzeniu 
dobrobytu całemu społeczeństwu, integracyjnemu podejściu, odpowiedniej ochronie 
pracowników i tworzeniu wartościowych miejsc pracy;

3. wzywa Komisję, Eurostat, państwa członkowskie oraz Europejski Instytut ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn (EIGE) do regularnego gromadzenia danych segregowanych według 
płci i wieku na temat COVID-19 i społeczno-gospodarczego wpływu wirusa; podkreśla, 
że aby umożliwić świadome podejmowanie decyzji na szczeblu unijnym, krajowym i 
regionalnym, środki odbudowy muszą opierać się na danych segregowanych według 
płci ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których dane są niewystarczające i 
nie da się ich porównać;

4. zauważa, że niedostateczna reprezentacja kobiet pozbawia transformację energetyczną 
pewnego zasobu talentów, a tym samym utrudnia przeprowadzenie zmian niezbędnych 
do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego (globalnych celów klimatycznych) i 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ; apeluje o równy udział kobiet w sile roboczej, 
co jest ważne dla przedsiębiorstw, gospodarki, rozwoju społecznego i środowiska; 
podkreśla, że zróżnicowanie siły roboczej przynosi lepsze wyniki, nie tylko pod 
względem większej kreatywności i potencjału innowacyjnego, lecz także pod względem 
lepszego podejmowania decyzji i większych zysków;

5. wzywa Komisję do monitorowania europejskiej strategii na rzecz równouprawnienia 
płci na lata 2020–2025 i zachęca państwa członkowskie do przyjęcia krajowych 
strategii na rzecz równouprawnienia płci na podstawie tej europejskiej strategii jako 
istotnej składowej środków społeczno-gospodarczych, które zostaną podjęte w 
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następstwie kryzysu związanego z COVID-19;

6. podkreśla, że równouprawnienie płci jest nie tylko podstawowym celem rozwoju samo 
w sobie, lecz także zwiększa wydajność gospodarki i otwiera perspektywy przed 
przyszłymi pokoleniami; podkreśla, że ważne jest zwiększenie odsetka kobiet na 
stanowiskach decyzyjnych na szczeblu lokalnym związanych z transformacją 
energetyczną i nietoksyczną gospodarką o obiegu zamkniętym, co może zwiększyć 
innowacyjność i dochodowość, zmniejszyć ryzyko i wzmocnić praktyki ukierunkowane 
na zrównoważony rozwój;

7. podkreśla konieczność udziału większej liczby kobiet i młodych ludzi w rządach oraz 
ich angażowania w sektorze bankowym, przedsiębiorstwach, na uniwersytetach i w 
organizacjach pozarządowych, aby wdrażać różnorodne strategie na rzecz bardziej 
zróżnicowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu transformacji ekologicznej;

8. zauważa, że bez kobiet nie będzie zrównoważonego sektora energetycznego ani nie 
dokona się szybsza transformacja energetyczna; podkreśla konieczność przyciągania, 
zatrzymywania i wspierania większej liczby kobiet w tym sektorze oraz zachęcania do 
większego zróżnicowania umiejętności w dziedzinie zrównoważonej energii;

9. wzywa Komisję i Radę do dokładnego przeanalizowania potrzeb kobiet w trosce o 
sprzyjanie równouprawnieniu płci i o ułatwienie kobietom udziału w rynku pracy 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 i po jego zakończeniu; wzywa do 
opracowania ambitnej strategii opieki społecznej i planu demograficznego w celu 
poprawy dostępnej i przystępnej cenowo wysokiej jakości infrastruktury opieki nad 
małymi dziećmi, opieki pozaszkolnej i opieki długoterminowej; apeluje do państw 
członkowskich o pełną transpozycję i pełne wdrożenie dyrektywy w sprawie równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym; zachęca państwa członkowskie i Komisję do 
wykorzystania wszystkich synergii w ramach odpowiednich instrumentów finansowych 
UE w celu rozwijania niezbędnej infrastruktury i niezbędnych usług opiekuńczych; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do dołożenia wszelkich starań, w tym poprzez 
przyjęcie postanowień konwencji stambulskiej, na rzecz przeciwdziałania wszelkim 
formom przemocy wobec kobiet, dzieci i osób starszych, która znacznie wzrosła z 
powodu ograniczeń wprowadzonych w celu rozwiązania problemu pandemii;

10. wzywa państwa członkowskie do ustanowienia – dopóki obowiązują środki 
wprowadzone w ramach przeciwdziałania kryzysowi związanemu z COVID-19 – 
specjalnego urlopu dla opiekunów i pracujących rodziców, który byłby nieprzenoszalny 
i pełnopłatny;

11. wzywa Komisję do gromadzenia danych na temat świadczenia różnych form opieki na 
potrzeby badania analizującego zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn pod 
względem usług opiekuńczych z myślą o zaproponowaniu porozumienia w sprawie 
opieki dla Europy, mającego na celu wsparcie przejścia ku gospodarce usług 
opiekuńczych; zaznacza, że porozumienie w sprawie opieki musi tworzyć synergię z 
kompetencjami państw członkowskich i regionów, powinno mieć na celu poprawę 
współpracy i koordynacji oraz powinno zapewnić stosowne korzystne inwestycje i 
przepisy na szczeblu UE;

12. wzywa Radę i Komisję do dopilnowania, by uwzględnianie aspektu płci i sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci były centralnym elementem wszystkich 
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środków związanych z odbudową gospodarczą, a także do powiązania ich ze 
doświadczeniami zdobytymi w czasie kryzysu związanego z COVID-19;

13. podkreśla, że również przy opracowywaniu środków reagowania na kryzys związany z 
COVID-19, które muszą uwzględniać aspekt płci, Komisja i Rada muszą kierować się 
przewodnią zasadą, zgodnie z którą kobiety i mężczyźni powinni otrzymywać równe 
wynagrodzenie za taką samą pracę; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji 
do przedstawienia do końca 2020 r. wiążących środków w zakresie przejrzystości płac, 
aby skutecznie zaradzić luce płacowej i emerytalnej, przy czym, jak wynika ze 
wstępnych sprawozdań, kryzys utrudnia kobietom osiąganie niezależności 
ekonomicznej; podkreśla w związku z tym, że Komisja i państwa członkowskie 
powinny wprowadzić środki mające na celu zwalczanie segregacji ze względu na płeć w 
sfeminizowanych sektorach zawodowych oraz walkę z luką płacową i emerytalną;

14. wzywa państwa członkowskie UE do terminowego i skutecznego transponowania i 
wdrożenia dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, 
a Komisję do skutecznego monitorowania jej wdrażania; zachęca państwa członkowskie 
do zbadania, jakie środki uzupełniające byłyby potrzebne do zapewnienia pracującym 
rodzicom lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, z należytym 
uwzględnieniem gospodarstw domowych osób samotnie wychowujących dzieci;

15. wzywa Komisję do gromadzenia danych na temat świadczenia różnych form opieki 
(opieki nad dziećmi, osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnościami oraz 
osobami wymagającymi opieki długoterminowej) na potrzeby badania analizującego 
zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn pod względem świadczenia opieki, aby 
stworzyć bazę dla inicjatywy dotyczącej europejskiej strategii na rzecz usług 
opiekuńczych; zaznacza, że taka strategia musiałaby przewidywać poszanowanie 
kompetencji państw członkowskich określonych w Traktatach, lecz zmierzałaby do 
poprawy współpracy i koordynacji wszystkich środków, które mogłyby być korzystne 
dla opiekunów nieformalnych w UE i dla ich podopiecznych; podkreśla, że współpraca 
na szczeblu europejskim wraz ze skutecznym wykorzystaniem funduszy UE może 
przyczynić się do stworzenia wysokiej jakości, dostępnych i przystępnych cenowo 
usług opieki;

16. potępia wykorzystywanie przez niektóre rządy pandemii jako pretekstu do erozji 
niektórych podstawowych praw pracowników i kobiet; przypomina o niezbywalnym 
prawie dostępu do opieki zdrowotnej, a także o prawie do dysponowania własnym 
ciałem; podkreśla w związku z tym, że muszą być zagwarantowane opieka zdrowotna w 
zakresie zdrowia reprodukcyjnego, prawo do antykoncepcji i prawo do aborcji, w tym 
poprzez wydłużenie dozwolonego prawem terminu przeprowadzenia aborcji; 

17. podkreśla, że wraz z rosnącą liczbą rodzin, w których oboje rodzice pracują, i rodzin z 
rodzicem samotnie wychowującym dziecko pojawiają się nowe potrzeby w zakresie 
usług opieki nad dziećmi; zwraca uwagę, że dostępne, przystępne cenowo i osiągalne 
wysokiej jakości usługi opieki nad dziećmi są niezbędne, aby umożliwić rodzicom 
pozostanie na rynku pracy lub wejście na ten rynek i zmniejszyć różnice między 
kobietami a mężczyznami w zakresie zatrudnienia; podkreśla jednak, że te usługi opieki 
nad dziećmi powinny być również dostępne dla dzieci rodziców poszukujących pracy 
oraz dla dzieci znajdujących się w niepewnej sytuacji rodzinnej;
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18. podkreśla, że w kontekście nowych tendencji demograficznych, takich jak starzenie się 
społeczeństw, niższy wskaźnik urodzeń, a w konsekwencji spadek liczby ludności w 
wieku produkcyjnym, ważniejsze niż kiedykolwiek stało się zapotrzebowanie na 
formalne i nieformalne usługi w zakresie długoterminowej opieki; zwraca uwagę, że 
świadczenie usług oraz infrastruktura w zakresie opieki są szczególnie istotne dla 
kobiet, które często są bardziej niż mężczyźni zaangażowane zarówno w formalną, jak i 
nieformalną opiekę nad osobami starszymi lub osobami z niepełnosprawnościami, z 
których większość również stanowią kobiety; podkreśla, w odniesieniu do opiekunów 
nieformalnych, znaczenie programów urlopów przyjaznych rodzinie oraz 
zagwarantowania uprawnień do zabezpieczenia społecznego;

19. podkreśla szczególne zmiany w dziedzinie świadczenia opieki w czasie obowiązywania 
środków związanych z COVID-19; w związku z powyższym: wzywa Komisję, aby 
służyła za platformę ułatwiającą wymianę najlepszych praktyk w zakresie jakości, 
dostępności i przystępności cenowej usług opieki, a także poszczególnych modeli usług 
opieki; wzywa Komisję do zbadania sytuacji nieformalnych opiekunów oraz do 
wymiany najlepszych praktyk dotyczących sposobu, w jaki państwa członkowskie 
oficjalizują ich pracę;

20. wzywa państwa członkowskie do wzmocnienia pozycji kobiet w sektorach AI, ICT i 
STEM poprzez dostępne, dostosowane do potrzeb, wysokiej jakości kształcenie 
cyfrowe oraz zindywidualizowane szkolenia i rozwój umiejętności, z uwzględnieniem 
cyfryzacji gospodarki i rynku pracy, w celu osiągnięcia równowagi płci; podkreśla w 
związku z tym konieczność oferowania nie tylko szkoleń i rozwoju umiejętności online, 
lecz także specjalistycznych szkoleń w danej dziedzinie; wzywa Komisję do przyjęcia 
konkretnych środków mających na celu uwzględnianie aspektu płci przy wdrażaniu 
strategii jednolitego rynku i Europejskiej agendy cyfrowej;

21. zauważa, że praca zdalna, która była promowana jako jeden ze środków mających na 
celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19, zgodnie z wszelkimi wskazaniami 
przejawia tendencję do utrwalania się na rynku pracy i że może poważnie pogorszyć 
warunki pracy, zwłaszcza w przypadku kobiet, ponieważ oznacza możliwość 
wydłużania godzin pracy i wymaga od nich jednoczesnego wykonywania zadań 
opiekuńczych i prac domowych; wzywa do podjęcia działań na rzecz przestrzegania 
prawa poprzez wzmocnienie kontroli przestrzegania godzin pracy oraz na rzecz 
promowania zdrowych i bezpiecznych warunków pracy i czasu odpoczynku zgodnie z 
prawem pracy;

22. zauważa, że przejście na zieloną energię stwarza możliwości rozwiązania problemu 
systemowej dyskryminacji ze względu na płeć i umożliwia społeczeństwom czerpanie 
korzyści z bardziej zróżnicowanej siły roboczej; apeluje o angażowanie 
zróżnicowanych zasobów umiejętności obejmujących budownictwo lądowe i wodne, 
nauki o środowisku, marketing, nauczanie i działania społeczne;

23. podkreśla znaczenie tworzenia obecnych i przyszłych możliwości zawodowych i 
ścieżek kariery dla opiekunów we współpracy z instytucjami edukacyjnymi oraz 
włączających i motywujących programów i strategii politycznych dla kobiet i dziewcząt 
na stanowiskach związanych z dziedzinami STEM oraz innymi niż STEM;

24. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia wszystkim równego dostępu 
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do technologii, edukacji, szkoleń, zatrudnienia, systemów ochrony socjalnej i opieki 
zdrowotnej, z należytym uwzględnieniem potrzeb kobiet doświadczających 
dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie, w tym kobiet z niepełnosprawnościami i 
kobiet mających problemy zdrowotne, kobiet należących do mniejszości rasowych i 
etnicznych, kobiet starszych, kobiet o niższym poziomie wykształcenia, osób samotnie 
wychowujących dzieci, kobiet mieszkających na obszarach wiejskich i najbardziej 
oddalonych oraz osób LGBTQI+, aby zwiększyć ich potencjał na rynku pracy oraz 
udział w życiu społecznym i obywatelskim w celu zapewnienia im równych szans i 
zlikwidowania luki płacowej;

25. wzywa do uwzględnienia perspektywy płci w nowej strategii na rzecz równości osób z 
niepełnosprawnościami na 2021 r., z należytym uwzględnieniem kwestii poprawy 
dostępu do rynku pracy za pomocą ukierunkowanych środków i działań;

26. podkreśla potrzebę włączania aspektu płci do polityki szkoleniowej i programów 
szkoleń, ponieważ najbardziej dotknięte kryzysem regiony zasługują na lepszą 
przyszłość, opartą na zrównoważonym rozwoju, równym traktowaniu i sprawiedliwości 
społecznej;

27. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia udziału kobiet w procesie 
decyzyjnym dotyczącym reakcji politycznych na COVID-19;

28. wzywa Komisję i Radę do przyjęcia wiążących środków politycznych dotyczących 
przejrzystości wynagrodzeń i płacy minimalnej;

29. wzywa Komisję do przyjęcia szczególnego podejścia względem samotnych matek, gdyż 
są one w szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej, ponieważ często zarabiają mniej 
niż mężczyźni i z większym prawdopodobieństwem opuszczą rynek pracy po 
narodzinach dziecka; apeluje w tym kontekście do Komisji o wzmocnienie 
egzekwowania istniejących narzędzi prawnych dotyczących transgranicznego ściągania 
alimentów, a jednocześnie o informowanie o ich istnieniu; wzywa Komisję do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi w celu identyfikowania problemów 
powiązanych ze ściąganiem alimentów w sytuacjach transgranicznych oraz do 
opracowania narzędzi skutecznego egzekwowania zobowiązań płatniczych;

30. wzywa państwa członkowskie do podjęcia znaczących kroków na rzecz rozwiązania 
problemu zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć poprzez inwestowanie w 
sektory, w których przeważają kobiety i w których dominują niepewne formy 
zatrudnienia, tj. w sektory opieki i utrzymywania czystości, poprzez poprawę warunków 
pracy oraz dążenie do tego, aby ta praca spotykała się z większym uznaniem pod 
względem ekonomicznym i społecznym;

31. wzywa państwa członkowskie do odblokowania negocjacji dotyczących dyrektywy w 
sprawie kobiet w zarządach oraz dyrektywy antydyskryminacyjnej;

32. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do przedstawienia do końca 2020 r. 
wiążących środków na rzecz przejrzystości wynagrodzeń; podkreśla w tym względzie 
znaczenie pełnej współpracy i zaangażowania partnerów społecznych i wszystkich 
zainteresowanych stron;

33. wzywa państwa członkowskie do udoskonalenia planów dotyczących wspólnego i 
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sprawiedliwego podziału obowiązków w zakresie nieodpłatnej opieki, tj. opieki nad 
dziećmi i osobami starszymi, poprzez stosowanie dobrych praktyk i wzorowanie się na 
skutecznych przykładach;

34. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uznania istotnej dla społeczeństwa wartości 
pracowników opiekuńczych, którzy znaleźli się na pierwszej linii frontu w czasie 
pandemii COVID-19, w celu poprawy ich warunków pracy i dowartościowania tych 
zawodów przy zaangażowaniu w ten proces partnerów społecznych i w drodze 
negocjacji zbiorowych;

35. wzywa państwa członkowskie do dopilnowania, by powstała skuteczna struktura 
stworzona przez pracodawców i administrację publiczną na rzecz zapobiegania i 
zwalczania przemocy wobec kobiet, której dopuszczają się albo są ofiarami pracownicy 
w ramach pracy zdalnej;

36. podkreśla fakt, że w całej Europie rodziny z jednym rodzicem są bardziej narażone na 
ubóstwo i brak bezpieczeństwa niż inne rodziny; wzywa zatem do zwiększenia ich 
ochrony socjalnej, zwiększenia dodatków rodzinnych i zagwarantowania dostępu do 
usług publicznych, w tym do mieszkań; wzywa do wprowadzenia środków 
nadzwyczajnych w celu ochrony kobiet najuboższych i w najtrudniejszej sytuacji, w 
tym rodzin z rodzicem wychowującym samotnie dziecko, oraz do zagwarantowania im 
większego bezpieczeństwa życiowego;

37. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia odpowiedniego wsparcia społecznego i 
finansowego osobom w niepewnej sytuacji, w tym kobietom zagrożonym ubóstwem lub 
żyjącym w ubóstwie, bezdomnym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym;

38. nalega, by prowadzić ambitną politykę na rzecz grup znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji, takich jak uchodźcy, migranci, Romowie itp.; 

39. podkreśla potrzebę wspierania umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych 
poprzez edukację i dostarczanie zasobów w celu zniwelowania przepaści cyfrowej, 
która stała się bardziej widoczna, gdy pracę i edukację szkolną, a także wiele usług i 
udogodnień nieoczekiwanie przeniesiono do sieci;

40. zachęca państwa członkowskie do stosowania się do wytycznych Komisji dotyczących 
polityki zatrudnienia w UE, w tym do zwalczania niepewnych form zatrudnienia, które 
w większym stopniu dotyczą kobiet niż mężczyzn, z należytym uwzględnieniem 
krajowych modeli rynku pracy; zwraca się do Komisji o zbadanie warunków pracy osób 
pracujących za pośrednictwem platform internetowych w celu zaproponowania 
poprawy ich szczególnej sytuacji, biorąc pod uwagę fakt, że pandemia COVID-19 może 
jedynie wzmocnić negatywne tendencje w ich zatrudnieniu;

41. podkreśla zmiany, które sprawiedliwa transformacja przynosi na rynku pracy, oraz 
rozłożenie nowych zielonych miejsc pracy; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
opracowania strategii mających na celu zapewnienie kobietom dostępu do nowych 
zielonych miejsc pracy oraz zmniejszenie różnic między kobietami a mężczyznami w 
zakresie zatrudnienia w sektorze energii odnawialnej.
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