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WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że w sprawozdaniu Komisji na temat równości kobiet i mężczyzn – 2008 
(COM(2008)0010)1 wskazuje się, że o ile udział kobiet w zatrudnieniu wciąż wzrasta, 
istnieją nadal znaczące wyzwania pod względem jakości zatrudnienia kobiet, zwłaszcza 
ciągła różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, utrzymująca się segregacja pozioma i 
pionowa rynku pracy, rozdrobnienie kariery zawodowej kobiet i trudność w godzeniu życia 
zawodowego i rodzinnego, które to czynniki wspólnie uniemożliwiają równość w czasie 
aktywności zawodowej i późniejszym,

B. mając na uwadze, że europejska strategia zatrudnienia i filar równych szans nie posiadają 
szczegółowych wytycznych dotyczących wymiaru płci;

C. mając na uwadze, że w związku z tym badanie porównawcze z 2007 r., które objęło 27 
państw członkowskich i 3 państwa EFTA, wskazuje, że kwestia równości płci jest w dużej 
mierze nieobecna w polityce zatrudnienia,

D. mając na uwadze, że strategia „flexicurity” rodzi oczekiwania co do lepszego godzenia życia 
zawodowego i prywatnego kobiet i mężczyzn; mając na uwadze, że nie wszystkie państwa 
członkowskie osiągną cele barcelońskie do 2010 r.; mając na uwadze, że placówki opieki 
nad krewnymi pozostającymi na utrzymaniu rodzin – innymi niż dzieci – nie są jeszcze 
objęte strategiami politycznymi,

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby usprawniły włączanie kwestii równości płci do 
wszelkich polityk zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych;

2. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o opracowanie instrumentów 
gwarantujących, że wysokie kwalifikacje kobiet w zakresie wykształcenia będą skutkować 
lepszymi miejscami pracy;

3. przypomina o swojej rezolucji z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie pracy, rodziny i życia 
prywatnego2, w którym zwrócił się do Komisji o przedstawienie wniosku dotyczącego 
dyrektywy ramowej w sprawie godzenia życia zawodowego, rodzinnego i prywatnego, 
umożliwiającego m.in. wprowadzenie dodatkowych mechanizmów ułatwiających kobietom i 
mężczyznom równy podział opieki nad członkami rodziny pozostającymi na ich utrzymaniu;

4. podkreśla rolę pracodawców w tworzeniu nowoczesnej organizacji pracy oraz państw 
członkowskich w zapewnianiu przystępnych, tanich i wysokiej jakości usług 
umożliwiających lepsze godzenie życia zawodowego z rodzinnym;

5. wzywa państwa członkowskie, aby dążyły do celu jednakowej niezależności ekonomicznej 
                                               
1  Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów na temat równości kobiet i mężczyzn – 2008.
2 Dz.U. C 102 E z 28.4.2004, str. 492.
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kobiet i mężczyzn;

6. wzywa państwa członkowskie, aby wprowadziły mechanizmy zapewniające sprawiedliwe 
traktowanie kobiet i mężczyzn w systemach emerytalnych.
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