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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 badania naukowe wykazały, iż w nowoczesnej gospodarce brak 
równości społecznej i płci będzie się pogłębiał,

B. mając na uwadze, że kobiety zajmują niekorzystną pozycję na rynku pracy oraz że ich 
liczba na stanowiskach niepełnoetatowych lub w nowych i niepewnych formach 
zatrudnienia jest nieproporcjonalnie wysoka, a także, że napotykają one trudności w 
dostępie do pełni praw i świadczeń socjalnych;

1. zwraca uwagę, że przyjęcie środków rozszerzających dostęp osób na stanowiskach 
niepełnoetatowych i wybierających elastyczne lub nietypowe formy zatrudnienia do praw 
i świadczeń socjalnych ma podstawowe znaczenie dla osiągnięcia równouprawnienia płci, 
zważywszy, że kobiety stanowią większość zatrudnionych osób;

2. wzywa Komisję do skutecznego uwzględnienia problematyki równouprawnienia płci w 
procesie konsultacji; zwraca uwagę, że zielona księga Komisji (COM(2006)0708) nie 
koncentruje się na wpływie proponowanych zmian na kwestie płci;

3. podkreśla, że presja związana z konkurencją przyczyniła się do pogłębiających się 
nierówności ekonomicznych oraz rosnących wymogów w zakresie elastyczności pracy, co 
wywarło negatywny wpływ na kobiety w postaci różnic w wynagrodzeniu w stosunku do 
mężczyzn, segregacji zawodowej i sektorowej, a także na ich perspektywy niezależności 
ekonomicznej oraz ochronę socjalną;

4. zwraca uwagę, że ogólne obciążenie kobiet pracą wzrośnie, jeżeli nadal prowadzona 
będzie polityka stymulowania zatrudnienia kobiet, a nie zostaną rozwiązane kwestie 
nierównego podziału obowiązków domowych, nie będą zapewnione odpowiednie usługi 
opieki nad dziećmi oraz nie zostanie wzmożona ochrona kobiet w ciąży i karmiących;

5. wzywa państwa członkowskie, aby ułatwiały kobietom i mężczyznom budowanie kariery 
zawodowej z uwzględnieniem różnych etapów w życiu, na którym obecnie się znajdują, 
tak aby mogli oni podejmować opiekę nad dziećmi oraz naukę przez całe życie bez utraty 
praw do emerytury oraz innych świadczeń socjalnych; podkreśla, że można to osiągnąć 
tylko poprzez rozbudowanie, a nie ograniczenie, prawa pracy i ochrony socjalnej.


