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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:

A. mając na uwadze, że wiele państw członkowskich doświadczyło trudności 
w transponowaniu dyrektywy 2002/73/WE, zwłaszcza w zakresie wprowadzania do ich 
ustawodawstw szczegółowych i właściwych środków na rzecz poprawy równości płci 
oraz na rzecz zmniejszenia dyskryminacji w odniesieniu do uzyskiwania zatrudnienia, do 
szkolenia zawodowego i awansu oraz do warunków pracy,

B. mając na uwadze, że wskaźniki wykazują, że w latach po wejściu w życie nowego, 
ulepszonego prawodawstwa w sprawie równego traktowania nie osiągnięto żadnych 
wartych wspomnienia rezultatów w zakresie możliwości uzyskiwania zatrudnienia 
i awansu przez kobiety,

C. mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich włączanie problematyki równości 
płci do głównego nurtu decyzji politycznych i administracyjnych jest niemożliwe z uwagi 
na brak wiedzy i świadomości w odniesieniu do tego podejścia,

D. mając na uwadze, że w każdym państwie członkowskim została ustanowiona 
przynajmniej jedna instytucja odpowiedzialna za promowanie, analizowanie, 
monitorowanie i wspieranie równości płci,

E. mając na uwadze, że dyskryminację ze względu na płeć w innych aspektach społecznych 
i politycznych pogłębiają utrzymujące się różnice w zakresie płac kobiet i mężczyzn, 
zwłaszcza pomiędzy tzw. sfeminizowanymi i zmaskulinizowanymi sektorami gospodarki,

1. wyraża ubolewanie, że pomimo pewnego postępu zakresie dostępu do zatrudnienia i do 
rynku pracy oraz w zakresie warunków pracy kobiety wciąż są dyskryminowane, i wyraża 
w związku z tym pogląd, że niezbędna jest także pełna transpozycja dyrektywy 
2002/73/WE do prawa krajowego we wszystkich państwach członkowskich oraz że 
niezbędne jest jej praktyczne stosowanie w odniesieniu do dyskryminacji pośredniej; 
podkreśla, że wdrożeniu nie może towarzyszyć obniżenie istniejącego poziomu ochrony 
kobiet;

2. kładzie nacisk na konieczność walki ze szczególnymi przeszkodami, jakie napotykają 
kobiety i dziewczęta niepełnosprawne oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych, 
w odniesieniu do równego dostępu do edukacji i rynku pracy, oraz na konieczność 
dostosowania środków w celu włączenia wymiaru równości płci do wszystkich polityk, 
a także dostosowania środków do szczególnych potrzeb takich grup.

3. uważa za niepokojące, iż sytuację w zakresie zatrudnienia kobiet w dalszym ciągu cechuje 
wyższy poziom bezrobocia, gorsze miejsca pracy, niższe pensje, wyższe ryzyko ubóstwa 
i wypadków przy pracy, większe trudności z rozwojem kariery oraz bardzo niskie 
emerytury, które to problemy nasilają się w przypadku kobiet niepełnosprawnych lub 
imigrantek;
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4. podkreśla, że chociaż różnica w stopach bezrobocia w przypadku kobiet i mężczyzn 
nieznacznie się zmniejszyła, to w 2006 r. wciąż wynosiła ponad 14%, a zatrudnienie jest 
mniej pewne, przy czym wzrasta liczba kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasu pracy lub na podstawie umów na czas określony;

5. zauważa, że różnica w zakresie płac nadal istnieje, a kobiety zarabiają średnio o 15% 
mniej niż mężczyźni, co oznacza, że różnica ta zmniejszyła się tylko o 1% w latach 2000-
2006 i że odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych wciąż jest znacznie niższy niż 
w przypadku mężczyzn;

6. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków i do nadania priorytetowego 
znaczenia walce z przejawami dyskryminacji pomiędzy kobietami a mężczyznami, 
w szczególności w odniesieniu do równych płac oraz wejścia lub powrotu na rynek pracy, 
i wzywa Komisję, aby odnowiła w tym celu planowanie środków wsparcia, zapewniając 
przy tym stosowne poszanowanie zasady pomocniczości; 

7. podkreśla, że niezależność ekonomiczna kobiet ma zasadnicze znaczenie dla ich 
emancypacji, a zatrudnienie wraz z zapewnieniem praw jest gwarancją ich osobistego 
rozwoju i integracji społecznej;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyjrzenia się działaniom krajowych 
instytucji zajmujących się równością płci oraz do zaproponowania środków mających na 
celu wzmocnienie ich roli i poprawienie skuteczności stosowania właściwego 
prawodawstwa;

9. wzywa ustanowione w dyrektywie 2002/73/WE instytucje promujące równe traktowanie, 
aby zapewniły niezależność pomocy przyznawanej ofiarom dyskryminacji oraz 
niezależność swoich działań w zakresie udzielania wsparcia i ścigania naruszeń; wzywa 
także państwa członkowskie do zapewnienia odpowiedniego finansowania struktur i ich 
działań; 

10. wzywa Komisję do zbadania, czy kobiety są prawidłowo informowane o ich prawach 
wynikających z dyrektywy 2002/73/WE, czy mają łatwy i nieograniczony dostęp do 
urzędu rzecznika praw obywatelskich, wspierającego je w korzystaniu z przysługujących 
im praw, i czy państwa członkowskie, poza transpozycją prawodawstwa, przyjmują 
dodatkowe środki w celu wsparcia ochrony przed dyskryminacją kobiet w zakresie 
zatrudnienia i szkolenia oraz dalej rozwijają taką ochronę poprzez ukierunkowane środki 
zapobiegawcze;

11. wzywa Komisję do zbadania, czy urzędy rzeczników praw obywatelskich ds. ochrony 
ofiar w państwach członkowskich są wystarczająco dobrze finansowane i obsadzone 
personelem, aby w pełni wykonywać swe obowiązki zgodnie z art. 8a dyrektywy 
76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet 
i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz 
warunków pracy, zmienionej dyrektywą 2002/73/WE;

12. wzywa Komisję do zbadania, czy państwa członkowskie dbają o to, aby ofiarom, 
stowarzyszeniom i organizacjom, które mają uzasadniony interes w zapewnieniu 
zgodności z przepisami dyrektywy 2002/73/WE, nie uniemożliwiano, poprzez przeszkody 
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prawne lub inne, np. za krótkie terminy, wszczynania postępowania sądowego w razie 
naruszenia przepisów zapewniających ochronę przed dyskryminacją i naruszenia 
równości praw lub, w przypadku ofiar, dochodzenia pełni praw wynikających 
z dyrektywy 2002/73/WE w innych postępowaniach administracyjnych; 

13. wzywa Komisję, państwa członkowskie, związki zawodowe, pracodawców oraz 
wszystkie podmioty rządowe i pozarządowe do intensyfikacji wspólnych działań 
mających na celu podniesienie świadomości istniejących gwarancji prawnych, do 
prawidłowego i skutecznego stosowania prawodawstwa w zakresie równego traktowania 
oraz do poprawy udzielanych przez siebie informacji na temat możliwości dochodzenia 
zadośćuczynienia w przypadku dyskryminacji;

14. nalega na konieczność pilnego wprowadzenia środków służących pełnemu i skutecznemu 
stosowaniu dyrektywy 2002/73/WE w celu zwalczania dyskryminacji; wzywa państwa 
członkowskie do przyznania większego znaczenia negocjacjom zbiorowym zgodnie z ich 
odnośnymi tradycjami, do przywrócenia godności osobom pracującym, do 
skuteczniejszego nadzorowania warunków pracy, higieny i bezpieczeństwa oraz do 
zwalczania bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji płacowej;

15. podkreśla znaczenie negocjacji i umów zbiorowych w walce z dyskryminacją kobiet, 
szczególnie w zakresie dostępu do miejsc pracy, wynagrodzenia, warunków pracy, 
rozwoju kariery i szkoleń zawodowych; zaznacza, że normą pozostają umowy na czas 
nieokreślony;

16. podkreśla konieczność opracowania strategii politycznych i konkretnych celów 
zorientowanych na osiągnięcie rzeczywistego równouprawnienia kobiet i mężczyzn 
(jednakowe wynagrodzenie, urlopy rodzicielskie, dostęp do dobrej jakości miejsc pracy 
wraz z przysługującymi prawami, równy dostęp do nauki przez całe życie, jednakowa 
reprezentacja w podejmowaniu decyzji i wyeliminowanie przemocy opartej na płci 
w miejscu pracy) oraz konieczność organizowania pracy i czasu pracy w sposób 
pozwalający na lepsze godzenie przez kobiety i mężczyzn życia zawodowego z życiem 
prywatnym i rodzinnym;

17. podkreśla konieczność zapewnienia większej elastyczności w odniesieniu do urlopu 
rodzicielskiego, w szczególności w przypadku rodziców dzieci niepełnosprawnych; 

18. podkreśla konieczność stworzenia nowej i lepszej infrastruktury szkolnej i socjalnej 
zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla osób starszych, w tym więcej (i lepszych) 
możliwości kształcenia; wzywa państwa członkowskie do przyjęcia ukierunkowanych 
środków w celu walki z dyskryminacją dziewcząt i młodych kobiet w okresie 
przejściowym pomiędzy szkołą a szkoleniem zawodowym, a także pomiędzy szkoleniem 
zawodowych a życiem zawodowym, a także podczas powrotu na rynek pracy po urlopie 
macierzyńskim lub opiekuńczym; podkreśla konieczność tworzenia publicznych placówek 
opieki nad dziećmi, opieki pielęgniarskiej i pomocy osobom starszym; przypomina 
państwom członkowskim o zobowiązaniu, jakie podjęły w tej sprawie na szczycie 
w Barcelonie w 2002 r.

19. podkreśla konieczność zagwarantowania pełnych praw, w tym praw do urlopu 
macierzyńskiego i w zakresie zabezpieczenia społecznego, wszystkim pracującym 
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kobietom, także tym, które prowadzą działalność na własny rachunek lub pracują 
w gospodarstwach rodzinnych;

20. wzywa Komisję do zbadania, do jakiego stopnia państwa członkowskie skorzystały 
z możliwości przyjęcia szczególnych pozytywnych środków tam, gdzie niedogodności 
napotykane przez kobiety w karierze zawodowej są szczególnie poważne i oczywiste; 
wzywa Komisję do opracowania sprawozdania na ten temat;

21. jest zdania, że istotne jest zbadanie kwestii ustanowienia metodologii dokładnego badania, 
co obejmuje praca, a to będzie gwarancją prawa do jednakowych płac dla kobiet 
i mężczyzn, zapewni właściwe uznanie jednostek i zawodów, a jednocześnie nada 
stosowną godność pracy jako czynnikowi strukturyzującemu, w celu podniesienia 
wydajności, konkurencyjności i jakości przedsiębiorstw oraz poprawy warunków życia 
pracowników, zarówno kobiet, jak i mężczyzn; jest zdania, że analizy naukowe w tej 
dziedzinie mają zasadnicze znaczenie dla zmiany obecnych metod mierzenia wartości 
społecznej pracy w oparciu o tradycyjne wyobrażenia dotyczące znaczenia 
poszczególnych rodzajów działalności, charakteryzujące się dyskryminacją ze względu na 
płeć, co w konsekwencji prowadzi do utrzymania strukturalnych różnic w zakresie 
wynagrodzeń pomiędzy sektorami;

22. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ustanowienia wyraźnych, szczegółowych 
i mierzalnych wskaźników i standardów równego traktowania dotyczących oceny relacji 
między płciami i przestrzegania praw kobiet w przedsiębiorstwach; uważa, że konieczne 
jest promowanie pozytywnych przykładów i że jednym z kryteriów uniemożliwiających 
udzielenie zamówienia publicznego przedsiębiorstwu mogłoby być naruszanie 
prawodawstwa w zakresie równego traktowania;

23. wzywa Komisję do zaoferowania państwom członkowskim w razie konieczności 
specjalistycznej wiedzy oraz do przyjęcia zdecydowanych środków w celu wsparcia 
wymiany dobrych praktyk w odniesieniu do równego traktowania kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy;

24. podkreśla konieczność wspierania inicjatyw, które przyczyniają się do ustanowienia 
i wdrożenia w przedsiębiorstwach polityki w zakresie zasobów ludzkich i pozytywnych 
środków promujących równość płci oraz wspierania środków w zakresie informowania 
i szkolenia, umożliwiających promowanie, przekazywanie i włączanie praktyk, które 
przyniosły efekty w organizacjach lub spółkach;

25. wzywa Komisję do uważnego monitorowania transpozycji dyrektywy 2002/73/WE oraz 
zgodności z prawodawstwem wynikającym z tej transpozycji oraz do dalszego 
wywierania presji na państwa członkowskie;
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