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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla opinię, zgodnie z którą równość płci jest nieodłączną częścią polityki 
społecznej, która z kolei stanowi jeden z głównych obszarów należących do "wspólnych 
kompetencji" określonych w projekcie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, 
i jako takie musi być rozpatrywane w kontekście polityki zatrudnienia państw 
członkowskich, mającej bezpośredni wpływ na potencjał produkcyjny Unii Europejskiej;

2. wyraża przekonanie, że konkurencyjność przemysłu unijnego związana jest z 
wyzwaniami demograficznymi, przed jakimi stoi dzisiaj Unia Europejska i które staną się 
jeszcze bardziej wyraźne w najbliższej przyszłości; przekonany jest, że w tym kontekście 
wspieranie równouprawnienia płci i lepszej równowagi między życiem zawodowym i 
prywatnym kobiet i mężczyzn przyczyni się do złagodzenia negatywnych skutków 
nierówności demograficznych;

3. zwraca uwagę, że zasada „równej płacy za taką samą pracę” jest sprawiedliwa, gdyż 
sprzyja wydajności pracy i konkurencyjności sektorów narażonych na międzynarodową 
konkurencję, oraz że niwelowanie różnic dzielących kobiety i mężczyzn jest sposobem na 
wynagrodzenie wysiłków i zwalczanie w miejscu pracy stereotypów dotyczących płci;

4. wzywa Komisję do zlecenia przeprowadzenia studium wykonalności opisującego 
potencjalny wpływ polityki unijnej polegającej na stosowaniu pozytywnej dyskryminacji 
na rzecz zatrudnienia kobiet w sektorze prywatnym na systemy ubezpieczenia 
społecznego i emerytalno-rentowego w państwach członkowskich;

5. wspiera wszelkie programy unijne, jakie Komisja uzna za właściwe w celu wspierania i 
promowania przedsiębiorczości kobiet;

6. zwraca się do Komisji o przychylne przyjęcie opinii wyrażonej przez partnerów 
społecznych, zgodnie z którą integracja kwestii związanych z równouprawnieniem płci 
wymaga oceny wpływu wszystkich obszarów polityki Unii Europejskiej, zarówno 
nowych, jak i poddawanych przeglądowi;


