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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 sugestii:

1. podkreśla, że zasady równości płci oraz niedyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, 
orientację seksualną lub niepełnosprawność muszą być systematycznie włączane do 
wszystkich dziedzin polityki oraz wzywa do podejmowania inicjatyw zmierzających do 
rozpatrywania tych kwestii z perspektywy uwzględniającej wszystkie te aspekty;

2. podkreśla, że kobiety powinny znajdować się w centrum przyszłego europejskiego 
modelu socjalnego oraz jego części składowych; zauważa, że zagwarantowanie opieki 
społecznej, reforma sytemów emerytalnych w celu zapewnienia, że przy przejściu na 
emeryturę nie będą poszkodowane osoby wykonujące niepłatną pracę reprodukcyjną, 
wzmocnienie praw pracowniczych i warunków pracy wszystkich kategorii pracowników 
oraz podniesienie poziomu zatrudnienia w UE poważnie wpłyną na kobiety;

3. podkreśla potrzebę przedsięwzięcia środków promujących zatrudnienie i jego jakość, 
integrację społeczną kobiet oraz godzenie życia zawodowego i rodzinnego; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do podjęcia konkretnych działań zmierzających do 
zniwelowania różnic między mężczyznami a kobietami w zakresie płac i zatrudnienia;

4. nawiązuje do strategii lizbońskiej i jednego z jej celów, jakim jest zwiększenie do 2010 r. 
udziału kobiet w rynku pracy do 60%, a także do swojej rezolucji z dnia 19 stycznia 2006 
r. w sprawie przyszłości strategii lizbońskiej z punktu widzenia równouprawnienia płci1;

5. nawiązuje również do Mapy drogowej równości między kobietami i mężczyznami 2006-
2010 i wzywa do jej wdrożenia przez państwa członkowskie;

6. wzywa kraje przystępujące i kandydujące, aby wzorowały się na modelu określonym w 
Mapie drogowej i zapewniły poszanowanie praw kobiet oraz poprawiły dostęp kobiet do 
rynku pracy i świadczeń z ubezpieczenia społecznego; nawiązuje w tym kontekście do 
swojej rezolucji z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie roli kobiet w życiu społecznym, 
gospodarczym i politycznym Turcji2;

7. zwraca uwagę na potrzebę zajęcia się w szczególności problemami, jakie napotykają 
kobiety należące do mniejszości etnicznych oraz imigrantki.

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0029.
2  Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0287.


