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WSKAZÓWKI

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

1. zgadza się, że równość płci stanowi podstawowe prawo i wspólną wartość UE, zauważa 
jednak, że pomimo znacznego postępu w tym zakresie nadal istnieje wiele nierówności 
między kobietami i mężczyznami;

2. zgadza się, że równość płci stanowi podstawowe prawo i elementarną wartość UE, 
zauważa jednak, że pomimo znacznego postępu w tym zakresie nadal istnieje wiele 
nierówności między kobietami i mężczyznami; uważa, że z uwagi na niekorzystną 
pozycję kobiet w życiu społecznym i gospodarczym, z wyższą stopą bezrobocia 
i niższymi wynagrodzeniami niż w przypadku mężczyzn, kobiety mogą częściej padać 
ofiarą wyzysku i dlatego wzywa do nakładania wysokich kar na wyzyskujących 
pracodawców;

3. podkreśla, że zgodność z prawodawstwem europejskim dotyczącym równego traktowania 
mężczyzn i kobiet, skuteczne wykorzystanie funduszy strukturalnych i nowych 
mechanizmów finansowania może zwiększyć dostępność szkoleń, podwyższyć poziom 
zatrudnienia i wesprzeć przedsiębiorczość;

4. jest zdania, że instytucje europejskie powinny szerzej informować o tworzonych na 
szczeblu europejskim strategiach politycznych mających na celu wspieranie równości płci 
i praw kobiet, a także o postępach, które zostały poczynione dzięki tym strategiom;

5. wnioskuje, aby państwa członkowskie opracowały strategię zatrudnienia polegającą na 
usuwaniu przeszkód w dostępie kobiet do rynku pracy, wspieraniu warunków równego 
wynagrodzenia oraz podejmowaniu działań przeciwko dyskryminacji w zakresie emerytur 
spowodowanej przerwami w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego;

6. podkreśla istotną rolę, jaką odgrywają instytucje europejskie i krajowe w promowaniu 
społeczeństwa opartego na równości płci; wzywa instytucje krajowe do organizowania 
kampanii informacyjnych i uświadamiających dotyczących wszystkich aspektów relacji 
pomiędzy kobietami i mężczyznami (na gruncie zawodowym, rodzinnym, politycznym
i zdrowotnym, a także kwestię zwalczania wszelkich form przemocy wobec kobiet, w tym 
handlu kobietami);

7. podkreśla, że przedsiębiorstwa, które stanowią podstawę rozwoju gospodarczego 
i tworzenia miejsc pracy, powinny przyczyniać się w ramach swojej odpowiedzialności 
społecznej do eliminowania dyskryminacji, której ofiarami są często kobiety, a w 
szczególności do wspierania dostępu do zatrudnienia, szkoleń i rozwoju zawodowego;
podkreśla znaczenie roli partnerów społecznych i dialogu społecznego;

8. przypomina, że połączenie konkurencyjności gospodarczej i sprawiedliwości społecznej 
stanowi trzon europejskiego modelu rozwoju;
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9. zauważa, że wyzwania, przed którymi stoją państwa członkowskie oraz UE w zakresie 
równości płci, są coraz poważniejsze ze względu na zaostrzenie światowej konkurencji 
gospodarczej oraz popyt na coraz bardziej elastyczną i mobilną siłę roboczą; podkreśla, że 
kobiety są nadal ofiarami dyskryminacji społecznej, w miejscu pracy lub innych rodzajów 
dyskryminacji i że wymagania te prawdopodobnie mają większy wpływ na kobiety niż na 
mężczyzn; uważa, że nie należy dopuścić, by sytuacja ta naruszała równość płci i prawa 
reprodukcyjne kobiet;

10. zauważa, że łatwiej byłoby sprostać obecnym wyzwaniom związanym ze zmianami 
demograficznymi, gdyby kobiety miały większy dostęp do rynku pracy dzięki 
elastycznym godzinom pracy połączonym z pewnością zatrudnienia, zabezpieczeniem 
społecznym, możliwościami edukacyjnymi oraz gwarantowanymi i dostępnymi 
placówkami opieki nad dziećmi; pozwoliłoby to na lepsze zachowanie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym oraz wpłynęło na wzrost możliwości zatrudnienia dla 
kobiet;

11. zauważa, że udział kobiet w sektorze badań, nauki i technologii może przyczynić się do 
zwiększenia innowacyjności;

12. popiera główne działania zaproponowane w komunikacie Komisji dotyczącym planu 
działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn (COM(2006)0092) (nazywanym dalej 
planem działań) w sześciu priorytetowych obszarach: w kwestii osiągnięcia przez kobiety 
niezależności finansowej Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych podkreśla istotne 
znaczenie wykorzystywania funduszy socjalnych do celów szkolenia, zwłaszcza w 
dziedzinie nowych technologii, w kwestii godzenia pracy i życia rodzinnego, przy 
wsparciu ze strony strategii politycznych Unii Europejskiej opracowanych w tej 
dziedzinie, w kwestii wspierania równego udziału kobiet i mężczyzn w podejmowaniu 
decyzji, zwłaszcza na poziomie reprezentacji społecznej, kwestii wykorzeniania 
uwarunkowanych płcią zjawisk przemocy i handlu ludźmi, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracy niewolniczej, w kwestii eliminowania stereotypów związanych z 
płcią oraz propagowania równości płci poza granicami UE; wyraża jednocześnie 
przekonanie, że aby działania te były skuteczne należy zmienić politykę gospodarczą UE 
tak, aby wszystkie kobiety, dzieci oraz wszyscy mężczyźni mogli żyć godnie i być wolni 
od ubóstwa;

13. wzywa Komisję do podjęcia wszelkich starań w celu zagwarantowania, że zalecenia 
zawarte w niniejszym komunikacie zostaną przełożone na działania; podkreśla, że 
wszystkie dotychczasowe dyskusje na temat równości płci nie doprowadziły do podjęcia 
niemal żadnych konkretnych środków, oraz że nadszedł czas, aby skutecznie stosować 
prawodawstwo europejskie i zasady zawarte w komunikatach i dyrektywach dotyczących 
tej tematyki; podkreśla potrzebę ściślejszego partnerstwa z państwami członkowskimi 
i społeczeństwem obywatelskim w celu przełożenia środków proponowanych przez 
Komisję na konkretne działania;

14. wyraża zdecydowane przekonanie, że osiągnięcie celów dotyczących rozwoju 
i konkurencyjności zgodnie z założeniami strategii lizbońskiej wymaga wykorzystania 
wszelkich zdolności produkcyjnych oraz że w związku z tym należy zachęcać kobiety do 
uczestnictwa na równych warunkach z mężczyznami;
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15. jest również zdania, że działania przewidziane w niniejszym planie działań na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn muszą zostać włączone do poszczególnych strategii 
gospodarczych oraz że w ich ramach należy starać się zwiększyć przedsiębiorczość wśród 
kobiet, zapewnić lepszy dostęp do finansowania i rozwój sieci przedsiębiorczości kobiet;

16. wyraża przekonanie, że z uwagi na to, iż równość płci stanowi jedną z najważniejszych 
wartości Unii Europejskiej, jest ona celem, który warto osiągnąć nie tylko ze względu na 
wydajność ekonomiczną, ale przede wszystkim ze względu na sprawiedliwość społeczną 
oraz dążenie do stworzenia bardziej uczciwego i zrównoważonego świata; dlatego też 
równość płci musi znaleźć swoje miejsce we wszystkich politykach realizowanych przez 
Unię i państwa członkowskie;

17. zwraca uwagę na fakt, że równość płci w miejscu pracy ściśle wiąże się 
z zagwarantowaniem przestrzegania praw pracowników zatrudnionych w elastycznym 
wymiarze godzin;

18. wzywa Komisję do promowania we wszystkich dokumentach UE języka 
uwzględniającego specyfikę płci i zrozumiałego dla wszystkich objętych nimi kultur;

19. zwraca się do Komisji o zagwarantowanie, że perspektywa płci będzie odpowiednio brana 
pod uwagę podczas oceny i opracowywania prawodawstwa wspólnotowego, np. 
dyrektywy w sprawie czasu pracy, a także o podjęcie odpowiednich kroków w 
przypadkach spodziewanej negatywnej oceny wpływu pod względem równości płci, tak 
jak ma to miejsce w przypadku wyżej wspomnianej dyrektywy; wzywa Radę do usunięcia 
z dyrektywy w sprawie czasu pracy przepisu dotyczącego prawa wyboru (opt-out), 
ponieważ jest on bardziej szkodliwy dla kobiet niż dla mężczyzn i utrudnia pogodzenie 
pracy z życiem rodzinnym;

20. zwraca się do Komisji o zachęcanie państw członkowskich do uznania wartości 
ekonomicznej, społecznej i edukacyjnej pracy bez wynagrodzenia w gospodarstwie 
domowym poprzez tworzenie mechanizmów dobrowolnych składek do systemów opieki 
społecznej i systemów emerytalno-rentowych;

21. zwraca się do Komisji o propagowanie – poprzez działania i strategie polityczne –
podejmowania przez kobiety zawodów tradycyjnie zarezerwowanych dla mężczyzn w 
celu wspierania równości płci i równych wynagrodzeń;

22. podkreśla, że kobiety narażone są na większe ryzyko bezrobocia, wyzysku i ubóstwa niż 
mężczyźni i z tego względu wzywa Komisję do opracowania strategii na rzecz 
ograniczenia feminizacji ubóstwa i bezrobocia oraz realizacji tych strategii jako priorytetu 
w ramach procesów ochrony socjalnej i integracji społecznej.

23. wyraża ubolewanie w związku z tym, że w planie działań nie poświęcono należnej uwagi 
roli szkoleń w dążeniu do pełnej równości; jest zwłaszcza zdania, że bardziej intensywne 
wysiłki szkoleniowe należy kierować do kobiet bezrobotnych, zatrudnione tymczasowo 
lub na niższych stanowiskach; jest zdania, że konieczne są silniejsze zachęty dla 
przedsiębiorstw, aby zapewniały one niezbędne szkolenia w miejscu pracy dla kobiet o 
niskich kwalifikacjach zawodowych; jest również zdania, że szkolenia powinny w 
szczególności dotyczyć kobiet zamieszkujących obszary wiejskie, zwłaszcza szkolenia w 
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zakresie nowych technologii, ;

24. zwraca uwagę na znaczenie roli różnych organów administracyjnych i partnerów 
społecznych (przedsiębiorstw i związków zawodowych), polegającej na podejmowaniu 
działań pozytywnych w celu umożliwienia bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego 
życia; jest zdania, że niezbędne jest zapewnienie udziału sektora prywatnego, a także że 
władze powinny stosować konieczne zachęty, aby firmy promujące równowagę pomiędzy 
pracą a życiem rodzinnym zyskiwały oficjalne uznanie na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, krajowym czy też europejskim;

25. uważa za słuszne, w świetle ostatnich doświadczeń państw członkowskich, jak choćby 
Hiszpanii, że środki zalecane przez Komisję powinny dopuszczać odliczenia od podatku 
dochodowego dla młodych pracujących matek; jest zdania, że należy umożliwić podobne 
odliczenia w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych na korzyść firm, które 
zakładają własne zakładowe żłobki;

26. wzywa Komisję do podjęcia konkretnych środków w celu zagwarantowania, że 
wskazówki adresowane do państw członkowskich w niniejszym planie działań będą 
faktycznie realizowane, ponieważ często to państwa członkowskie są odpowiedzialne za 
włączenie równości płci do polityki rządowej, a często również za stosowanie 
prawodawstwa europejskiego;

27. zwraca się do Unii Europejskiej o opracowanie szczegółowych strategii politycznych 
i utworzenie centrum monitorującego, które będzie stać na straży zasady równości w 
stosunku do imigrantek, które często są ofiarami podwójnej dyskryminacji, zarówno ze 
względu na rasę, jak i na płeć;

28. podkreśla potrzebę uzyskania wiarygodnych danych i statystyk przez instytucje 
europejskie w celu opracowania skutecznych strategii politycznych w dziedzinie 
zatrudnienia i spraw społecznych.
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