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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:

- uwzględniając dyrektywę 2002/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
września 2002 r. zmieniającą dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w 
życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, 
kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy1,

A. mając na uwadze, że mobilność pracowników jest głównym instrumentem 
umożliwiającym osiągnięcie celów strategii lizbońskiej, lecz wciąż utrzymuje się na 
niskim poziomie, również wśród kobiet,

B. mając na uwadze, że dynamiczny rynek pracy stawia duże wyzwania pracownikom, a w 
szczególności kobietom z dziećmi, zmuszając je do rozwiązań kompromisowych 
dotyczących życia zawodowego i rodzinnego,

C. mając na uwadze, że niewystarczający stopień dostosowania systemów zabezpieczenia 
społecznego w państwach członkowskich jest źródłem trudności dla kobiet, wiążących 
się z ciążą, wychowywaniem dzieci, lepszymi możliwościami rozwoju zawodowego itp.,

1. wzywa Komisję do uwzględnienia szczególnych potrzeb pracowników mobilnych płci 
żeńskiej w każdym wieku oraz do ujęcia w czterech dziedzinach Europejskiego planu 
działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu konkretnych działań mających na celu 
sprostanie tym potrzebom;

2. nalega, aby Komisja zbadała zagadnienia płci w związku mobilnością zawodową oraz 
zaleciła wprowadzenie elastycznych instrumentów w celu pokonania przeszkód wciąż 
stojących przed kobietami;

3. proponuje, aby Komisja zorganizowała kampanie informacyjne wśród dziewcząt i kobiet 
na temat możliwości mobilności zawodowej w celu ułatwienia im dostosowania się do 
dynamicznego rynku pracy;

4. apeluje do państw członkowskich oraz podmiotów zainteresowanych o uwzględnienie 
oraz usunięcie przeszkód w mobilności zawodowej kobiet poprzez zapewnienie: 
sprawiedliwego dostępu do miejsc pracy dla pracowników wykwalifikowanych oraz do 
stanowisk najwyższego szczebla, równych płac, elastycznych godzin pracy, 
odpowiednich usług w zakresie opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi, dobrej jakości 
placówek oświatowych dla dzieci, możliwości przenoszenia praw emerytalnych, 
eliminacji stereotypów związanych z płcią itp.;

5. zaleca, aby państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne czynnie wspierały 

                                               
1 Dz.U. L 269 z 5.10.2002, str. 15.
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specjalne programy zatrudniania, programy szkoleniowe i edukacyjne, programy 
kształcenia na odległość oraz programy językowe w celu stworzenia rynku pracy bardziej 
„przyjaznego kobietom” oraz w celu umożliwienia pogodzenia życia zawodowego oraz 
życia rodzinnego;

6. docenia propozycję Komisji dotyczącą zwiększenia możliwości sieci TRESS oraz 
zasięgu i jakości działań EURES poprzez uwzględnienie kobiet jako osobnej kategorii 
pracowników.
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