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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie:

A) Następujących wskazówek w końcowym tekście projektu rezolucji:

1. popiera cel Komisji polegający na zbadaniu przyczyn występowania różnic w 
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn i określeniu kierunków działań zmierzających do 
zniesienia tych różnic oraz towarzyszącej im segregacji na rynku pracy kobiet; podkreśla, 
że istnieją już liczne analizy i dane, które wskazują na zbyt wolne postępy (z 17% w 1995 
r. do 15% w 2005 r.);

2. zwraca uwagę na fakt, że statystyki powinny być spójne, porównywalne, kompletne i 
przystosowane do uwzględnienia nowych systemów klasyfikacji zawodów i 
zaszeregowania pracowników oraz reformy organizacji pracy, a także uważa, że różnice w 
wynagrodzeniach nie mogą wynikać jedynie z rozbieżności wynagrodzeń brutto za 
godzinę, lecz powinny również odzwierciedlać aspekty takie jak indywidualne dodatki do 
pensji, zaszeregowanie stanowisk, organizacja pracy, doświadczenie zawodowe i 
wydajność, które powinny być oceniane nie tylko pod kątem ilości (liczba godzin 
fizycznej obecności w miejscu pracy), lecz także jakości;

3. uważa, że w dążeniu do opracowania strategii na rzecz zniesienia różnic w 
wynagrodzeniach, segregacji poziomej i pionowej oraz stereotypów dotyczących typowo 
kobiecych rodzajów i sektorów pracy należy przewidzieć ramy działań na wielu 
szczeblach – legislacyjnych i nie tylko – i odróżnić dyskryminację w zakresie 
wynagrodzeń od rozbieżności płac wynikającej z czynników innych niż dyskryminacja 
bezpośrednia lub pośrednia, gdyż ta pierwsza podlega bezpośrednio przepisom, podczas 
gdy tej drugiej trzeba stawić czoła przy pomocy ukierunkowanych polityk i specjalnych 
środków;

4. uważa, że kierunki działań zmierzających do zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach, 
również ze względu na podmioty, dla których są przeznaczone – państwa członkowskie, 
partnerzy społeczni i organy ds. równości –, powinny zasadniczo opierać się na 
odpowiedniej kombinacji polityk gospodarczych, pracy i społecznych oraz środków 
obejmujących:

a) specjalne polityki na rzecz pogodzenia działalności zawodowej z życiem rodzinnym i 
osobistym, związane z usługami opieki, nad dziećmi i nie tylko (które byłyby dostępne 
niezależnie od statusu pracownika i rodzaju umowy o pracę), elastycznością organizacji i 
godzin pracy, urlopami macierzyńskimi, ojcowskimi, rodzicielskimi i rodzinnymi,

b) polityki w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych przewidujące specyficzne środki 
zależnie od płci w celu wyrównania niesłusznych i bezpodstawnych różnic w 
wynagrodzeniach oraz zwiększenia zatrudnienia kobiet,

c) szczegółowe działania w ramach planów krajowych realizujących zintegrowane wytyczne 
cyklu strategii lizbońskiej 2008/2010, uwzględniające lokalną specyfikę poszczególnych 
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krajów, oraz ścisłe wdrażanie planu działań na rzecz równości 2006/2010,

d) konkretne i ściśle określone środki (zgodnie z art. 141 ust. 4 Traktatu) na rzecz zniesienia 
różnic w wynagrodzeniach i segregacji, realizowane przez partnerów społecznych i 
organy ds. równości, na różnych poziomach umów i szczeblach sektorowych, takie jak:
zobowiązanie partnerów społecznych do negocjowania planów wynagrodzeń, 
systematyczne badania na temat równego traktowania w zakresie płac, realizacja planów 
przedsiębiorstw w zakresie równouprawnienia, wyznaczanie celów jakościowych i 
ilościowych oraz analizy porównawcze (benchmarking), wymiana najlepszych praktyk 
sprawdzonych przez zainteresowane strony, ze wskazaniem napotkanych przeszkód i 
trudności,

e) włączenie do umów publicznych klauzuli dotyczącej przestrzegania równości płci i 
wynagrodzeń i ustanowienie specjalnych oznaczeń, takich jak „certyfikat jakości polityk 
równouprawnienia i wynagrodzeń”, które byłyby przyznawane przedsiębiorstwom i 
wiązałyby się z korzyściami w postaci ułatwionego dostępu do środków wsparcia i 
krajowych, lokalnych i europejskich funduszy publicznych oraz wyższej punktacji w 
przetargach;

B) Następujących wskazówek w końcowym tekście załącznika do projektu rezolucji:

1. uważa, że należy zapewnić odpowiednią interpretację i realizację art. 141 ust. 1 i ust. 2 
Traktatu i podjąć działania w zakresie dyrektywy w tej dziedzinie – na szczeblu 
europejskim i/lub transpozycji i wdrożenia na szczeblu krajowym –, zwracając szczególną 
uwagę na:

a) pojęcie wynagrodzenia i systemów zawodowych: ich określenie powinno odpowiednio 
odzwierciedlać dane i oceny wypływające z nowych systemów klasyfikacji zawodów,

b) klasyfikację zawodów: nowe systemy klasyfikacji i zaszeregowania pracowników oraz 
organizacji pracy mogą dostarczyć danych i siatek ocen służących do ustalania 
wynagrodzeń, przy należytym uwzględnieniu konceptu porównywalności,

c) funkcje organów ds. równości: ich rola, u boku partnerów społecznych, powinna 
wzrosnąć,

d) dostarczane przez pracodawców informacje na temat równego traktowania kobiet i 
mężczyzn: należy przewidzieć odrębne i ukierunkowane wskazania dotyczące różnic w 
wynagrodzeniach oraz zwiększyć zaangażowanie i położyć nacisk na specyficzną rolę 
partnerów społecznych i organów ds. równości;

2. jest przekonana o konieczności sprawniejszej i ściślejszej realizacji postanowień 
dyrektywy w tym zakresie, których celem jest rzeczywiste zniesienie różnic w 
wynagrodzeniach poprzez wprowadzenie przez państwa członkowskie, partnerów 
społecznych i organów ds. równości środków takich jak te, które zostały określone w 
ramach działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn, przyjętych w marcu 2005 r. przez 
partnerów społecznych, a mianowicie:

a) rozpowszechnianie informacji i przewodników na temat praktycznych narzędzi 
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(zwłaszcza dla MŚP), jakie można wykorzystać w celu zniesienia różnic, także w 
odniesieniu do krajowych układów zbiorowych czy umów sektorowych,

b) opracowywanie danych statystycznych (uzyskiwanych w oparciu o kompleksowe metody 
obejmujące znaczną liczbę zmiennych) z podziałem na płeć, przejrzystych i dostępnych, 
na szczeblu krajowym, sektorowym i przedsiębiorstw,

c) opracowywanie schematów oceny pracy, które byłyby przejrzyste i neutralne pod 
względem płci oraz pozwalałyby ustalić, również w indywidualnych przypadkach, czy 
opisy stanowisk pracy i kryteria płacowe nie są dyskryminacyjne,

d) specjalne szkolenia przeznaczone dla partnerów społecznych, oparte na zestawie narzędzi 
analitycznych i ukierunkowanych działań i przydatne zarówno na etapie rokowań, jak też 
weryfikacji wdrażania przepisów i polityk w zakresie różnic w wynagrodzeniach.
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