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WSKAZÓWKI

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

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ogólna sytuacja dotycząca równości kobiet i 
mężczyzn uległa w ostatnich latach poprawie i zauważa w tym kontekście, że kobiety 
stanowią ponad 44% osób zatrudnionych, podczas gdy średnio 30% przedsiębiorców i 
ponad 50% osób studiujących to kobiety; wyraża nadzieję, że ta pozytywna tendencja się 
utrzyma;

2. wyraża ubolewanie, że różnice w płacy kobiet i mężczyzn nadal wynoszą 15% pomimo 
prawodawstwa UE w tej dziedzinie; wzywa państwa członkowskie, aby wyznaczyły 
docelowy poziom, do którego dążyć będą w procesie zmniejszania nierówności; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą przedstawienia w najbliższym 
czasie komunikatu na ten temat; zaleca, aby komunikat ten poparty został aktywnymi 
środkami; wzywa również Komisję do zapewnienia stosowania dyrektywy w sprawie 
równości zarobków w taki sposób, aby kobiety nie były dyskryminowane z uwagi na swe 
krótsze doświadczenie zawodowe spowodowane wychowywaniem przez nie dzieci;

3. wzywa państwa członkowskie do podjęcia wszelkich koniecznych środków, aby 
zrealizować wyznaczone w Barcelonie cele w dziedzinie opieki nad dziećmi oraz 
rozwinąć wystarczające i przystępne usługi opieki zdrowotnej dla osób starszych, 
niepełnosprawnych i innych osób wymagających opieki;

4. wzywa Komisję do wspierania aktywnych polityk i specjalnych środków w celu 
rozwiązania kwestii ubóstwa kobiet należących do poszkodowanych grup, jak samotne 
matki, starsze kobiety i imigrantki;

5. ubolewa nad utrzymującą się rozpowszechnioną dyskryminacją kobiet, które nie są 
zatrudnione, ale poświęcają czas wychowywaniu dzieci i dbaniu o rodzinę, i wzywa 
państwa członkowskie do podjęcia wysiłków w celu zmiany tej sytuacji, na przykład 
poprzez uwzględnienie przy naliczaniu świadczeń emerytalnych okresów spędzonych na 
wychowywaniu dzieci;

6. wzywa państwa członkowskie do promowania podstawowej roli mężczyzn w osiągnięciu 
równowagi płci, na przykład poprzez przewidywanie zachęt do brania urlopów 
wychowawczych lub ojcowskich i do dzielenia się z kobietami prawem do opieki; zwraca 
się do Komisji o przeprowadzenie badań nad tym, dlaczego tak niewielu mężczyzn 
korzysta z urlopów wychowawczych lub ojcowskich;

7. przypomina, że potępił wszelkie formy przemocy na tle płciowym1; wzywa Komisję do 
przeanalizowania przyczyn leżących u podstaw przemocy na tle płciowym i opracowania 

  
1 Rezolucja z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie obecnej sytuacji oraz przyszłych działań w zakresie zwalczania 
przemocy wobec kobiet, P6_TA-PROV(2006)0038.
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wskaźników, służących otrzymaniu rzetelnych danych i koordynacji statystyk państw 
członkowskich dotyczących liczby ofiar;

8. wzywa Komisję do niezwłocznego zebrania porównywalnych i rzetelnych danych na 
temat handlu ludźmi, tak by móc ocenić skalę tego zjawiska i wytyczyć założenia służące 
jego ograniczeniu; przypomina, że występował już o to, aby w najbliższych 10 latach 
Unia postarała się zmniejszyć o połowę liczbę ofiar tego handlu1;

9. wzywa Komisję do przyjęcia propozycji kodeksu postępowania dla urzędników instytucji 
i organów UE, w szczególności podczas wyjazdów służbowych do państw trzecich, który 
powinien zakazać nabywania usług seksualnych, innych form wykorzystywania 
seksualnego i przemocy na tle płciowym, oraz obejmować obowiązkowe sankcje;

10. ubolewa, że sytuacja dziewczynek nie jest w większym stopniu brana pod uwagę; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do podjęcia wszelkich koniecznych środków, aby 
zapewnić wdrożenie rezolucji dotyczącej dziewczynek przyjętej przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych2.

11. wzywa instytucje i agencje europejskie do wspierania równości płci na szczeblu 
administracyjnym, dążąc do osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn przy rekrutacji i 
mianowaniu, szczególnie na wysokie stanowiska;

  
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii zapobiegania handlowi kobietami i dziećmi 
narażonymi na wykorzystywanie seksualne (2004/2216(INI), P6_TA(2006)0005).
2 Rezolucja A/RES/60/141 przyjęta 11 stycznia 2006 r.



AD\635765PL.doc 5/5 PE 376.662v02-00

PL

PROCEDURA

Tytuł Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010
Numer procedury 2006/2132(INI)
Komisja przedmiotowo właściwa FEMM
Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu
LIBE
15.6.2006

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia 
na posiedzeniu
Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania
Inger Segelström
20.6.2006

Poprzedni sprawozdawca komisji 
opiniodawczej
Rozpatrzenie w komisji 4.10.2006
Data przyjęcia 23.10.2006
Wynik głosowania końcowego +:

–:
0:

30
0
0

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Johannes 
Blokland, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, 
Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra, Kinga Gál, Lilli Gruber, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, 
Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith 
Mastenbroek, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, 
Tatjana Ždanoka

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Giorgos Dimitrakopoulos, Sophia in 't Veld, Bill Newton Dunn, Siiri 
Oviir, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Antonio Tajani, Rainer 
Wieland

Zastępcy (art. 178 ust. 2) obecni podczas 
głosowania końcowego
Uwagi (dane dostępne tylko w jednym 
języku)


	635765pl.doc

