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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:

1. uważa model flexicurity za koncepcję wprowadzającą w błąd, ponieważ zapewnia on 
bezpieczeństwo jedynie pracodawcom, podczas gdy poczucie niepewności pracowników, 
zwłaszcza kobiet, rośnie; zauważa, że trzy czwarte nowych miejsc pracy stworzonych w 
UE od 2000 r. zajmują kobiety, lecz warunki ich pracy są często niepewne;

2. z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenie Komisji, że na rynku pracy kobiety często nie 
posiadają stabilnego zatrudnienia; zauważa, że wynika to częściowo z faktu, iż kobiety są 
często zatrudniane na podstawie umowy na czas określony; uważa w związku z tym, że 
flexicurity pogorszy sytuację kobiet na rynku pracy;

3. zauważa, że Komisja wielokrotnie podkreśla znaczenie odpowiednich zasiłków 
socjalnych i zasiłków dla bezrobotnych, ale jednocześnie pragnie ograniczyć te zasiłki w 
celu pobudzenia uczestnictwa w rynku pracy; uważa, że Komisja sama sobie zaprzecza 
oraz że w nieuczciwy sposób pogorszy to i tak już napiętą sytuację finansową wielu 
kobiet;

4. zauważa, że jeśli kobiety będą musiały bardziej zaangażować się w proces pracy, będą 
one poddawane coraz większej presji pracy, o ile nie zostanie rozwiązana kwestia 
nierównego obciążenia obowiązkami rodzinnymi, np. dzięki instytucjom opieki nad 
dziećmi;

5. z zadowoleniem przyjmuje zachętę do uczenia się przez całe życie; zauważa jednak, że 
konieczne jest wzmocnienie prawa pracy i ochrony socjalnej, aby umożliwić kobietom, 
które muszą godzić pracę z obowiązkami opiekuńczymi, uczenie się przez całe życie.


