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WSKAZÓWKI

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

A. Mając na uwadze, że strategia lizbońska podkreśla konieczność większego uczestnictwa 
kobiet w rynku pracy, aby osiągnąć cele:

1. wyraża żal, że komunikat Komisji nie uwzględnia w sposób systematyczny 
perspektywy płci w swoich badaniach na temat zmian demograficznych pomimo, iż 
zjawisko to jest ściśle związane ze statusem kobiet;

2. wzywa Państwa Członkowskie do zwalczania uprzedzeń i stereotypów prowadzących 
do nierówności strukturalnych w kontekście płci, będących przeszkodą dla pełnego 
uczestnictwa kobiet we wszystkich sferach społeczeństwa; 

3. podkreśla, że pomimo osiągniętych przez Państwa Członkowskie postępów odnośnie 
wzrostu poziomu zatrudnienia kobiet, istnieją lub nasilają się inne formy dyskryminacji 
związanej z pracą kobiet; 

4. podkreśla potrzebę propagowania elastycznego czasu pracy dla kobiet, aby umożliwić 
im pogodzenie życia rodzinnego z zawodowym, które nie powinno być wynikiem 
rezygnacji z kariery lecz opierać się na wolnym i nienarzucanym wyborze;

5. podkreśla, że w świetle spadku liczby urodzeń konieczność stworzenia odpowiednich 
warunków, by kobiety mogły mieć dzieci, leży w interesie całego społeczeństwa a nie 
tylko samych kobiet;

6. nalega na pełne włączenie mężczyzn w działania mające na celu lepsze pogodzenie 
życia rodzinnego z zawodowym;

7. wzywa Państwa Członkowskie do propagowania kultury bardziej elastycznego miejsca 
pracy pozwalającego pogodzić indywidualne potrzeby zatrudnionych kobiet mających 
obowiązki rodzinne z potrzebami pracodawców;

8. wzywa Państwa Członkowskie do przedsięwzięcia kroków przewidujących utworzenie 
dobrej jakości oraz niedrogich struktur opieki nad dziećmi i innymi osobami zależnymi 

9. z zadowoleniem przyjmuje wymianę dobrych praktyk z zastosowaniem otwartej metody 
koordynacji pomiędzy Państwami Członkowskimi oraz podkreśla skuteczność 
zarządzania zmianami demograficznymi w krajach skandynawskich, gdzie wysokiemu 
udziałowi kobiet w rynku pracy towarzyszy jeden z najwyższych współczynników 
urodzeń, co powinno się stać przedmiotem badania Komisji mającego na celu ustalenie 
związku pomiędzy tymi dwoma zjawiskami, przy uwzględnieniu dostępności struktur 
opieki nad dziećmi;



PA\584967PL.doc PE 364.752v01-004/4PA\584967PL.doc

PL

10. wzywa Państwa Członkowskie do zapewnienia, aby przy opracowywaniu działań 
koncentrujących się na cyklu życiowym równość płci oraz wyważony czas pracy stały 
się priorytetem dla rządów, pracodawców oraz innych zainteresowanych stron;

11. uznaje znaczenie roli odgrywanej przez kobiety emigrantki oraz wzywa Państwa 
Członkowskie, aby w swoich politykach integracyjnych zapewniły tym kobietom 
sprawiedliwe wynagrodzenie za inwestycje w formie kapitału ludzkiego;

12. wyraża żal, że Zielona Księga nie wspomina o rosnącej liczbie nowych struktur 
rodzinnych, w szczególności rodzin, w których jest tylko jeden rodzic - w 85% jest nim 
kobieta, i których większość jest w większym stopniu narażona na ubóstwo;

13. zachęca Państwa Członkowskie do propagowania „minimalnego gwarantowanego 
wynagrodzenia” w celu umożliwienia kobietom życia bez utraty godności oraz dostępu 
do szkolenia zawodowego, zgodnie z wymaganiami stawianymi na rynku pracy;  

14. wzywa Państwa Członkowskie do wdrożenia przepisów ustanawiających płatne urlopy 
macierzyńskie/ojcowskie po urodzeniu dziecka na minimalny okres jednego roku, do 
sprawiedliwego podziału w ramach promowania prawa do urlopu rodzicielskiego 
zarówno dla kobiet jak i mężczyzn

15. zachęca Państwa Członkowskie do prowadzenia kampanii uświadamiających na temat 
kwestii demograficznych w celu zahamowania rozwoju problemu spadku urodzeń 
wśród obywateli UE. 


