ZALECENIE RADY
z dnia 13 grudnia 1984 r.
w sprawie popierania pozytywnych dzia³añ na rzecz kobiet
(84/635/EEC)
RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ,
uwzlêdniaj¹c Traktat ustanawiaj¹cy Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹, a w szczególnoci jego artyku³ 235,
uwzlêdniaj¹c zalecenie do³¹czone przez Komisjê Europejsk¹1 ,
uwzlêdniaj¹c opiniê Parlamentu Europejskiego2 ,
uwzlêdniaj¹c opiniê Komitetu Spo³eczno-Ekonomicznego3 ,
a tak¿e maj¹c na uwadze, ¿e:
na szczeblu Wspólnoty podejmowano ró¿norodne dzia³ania maj¹ce na celu upowszechnienie równych szans dla kobiet;
Rada przyjê³a, na podstawie artyku³u 100 i 235 Traktatu - dyrektywy 75/117/EEC4 , 76/207/EEC5 i 76/7/ EEC6 o równym
traktowaniu mê¿czyzn i kobiet;
inne rodki prawne s¹ w trakcie przygotowywania;
artyku³ 2, ust. 4 dyrektywy Rady 76/207/EEC stanowi, ¿e jej przepisy nie maj¹ wp³ywu na rodki maj¹ce na celu popieranie
równych szans dla mê¿czyzn i kobiet, w szczególnoci poprzez usuniêcie istniej¹cych nierównoci, jakie wp³ywaj¹ na
szanse kobiet w dziedzinach, o których mowa w art. ust. 1.
obowi¹zuj¹ce zarz¹dzenia prawne dotycz¹ce równego traktowania, które s¹ formu³owane tak, aby przyznaæ prawa jednostkom, s¹ niewystarczaj¹ce, by wyeliminowaæ wszystkie istniej¹ce nierównoci tak d³ugo, dopóki równoczesne dzia³ania nie bêd¹ podjête przez rz¹dy pañstw i inne zainteresowane grupy, aby przeciwdzia³aæ skutkom uprzedzenia w stosunku do kobiet w zakresie zatrudnienia, które to uprzedzenia maj¹ ród³o w spo³ecznym nastawieniu, postêpowaniu i
strukturach;
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poprzez uchwa³ê z 12 lipca 1982 r. w sprawie popierania równych szans kobiet , Rada zaaprobowa³a ogólne za³o¿enia
nowego programu akcji wspólnotowych w zakresie promocji równych mo¿liwoci dla kobiet (1982 do 1985), a mianowicie
przyspieszenie dzia³añ podjêtych w celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania i promocji równych
mo¿liwoci w praktyce poprzez podejmowanie pozytywnych dzia³añ (czêæ B programu), i wyra¿enie chêci wdra¿ania
odpowiednich rodków, aby osi¹gn¹æ te cele;
w okresie kryzysu ekonomicznego, podjête dzia³ania powinny byæ nie tylko kontynuowane, ale i zintensyfikowane na
poziomie narodowym i na poziomie Wspólnotowym z zamiarem promocji osi¹gniêcia równych mo¿liwoci w praktyce,
poprzez wdra¿anie pozytywnych dzia³añ, szczególnie w zakresie prawa do równego wynagrodzenia i równego traktowania, jeli chodzi o dostêp do zatrudnienia, szkolenia zawodowego i promocji zawodowej oraz warunków pracy;
Parlament Europejski podkreli³ znaczenie pozytywnych dzia³añ,
NINIEJSZYM ZALECA PAÑSTWOM CZ£ONKOWSKIM:
1. przyjêcie za³o¿eñ dotycz¹cych pozytywnych dzia³añ opracowanych po to, aby wyeliminowaæ istniej¹ce nierównoci maj¹ce wp³yw na pracê zawodow¹ kobiet i aby promowaæ równowagê pomiêdzy p³ciami w zatrudnieniu,
zawieraj¹ce odpowiednie ogólne i szczególne rodki wraz ze zrêbem polityki i praktyki narodowej w tym zakresie,
jednoczenie w pe³ni szanuj¹c sfery kompetencji obydwu stron przemys³u, w takim porz¹dku aby:
(a) wyeliminowaæ lub przeciwdzia³aæ skutkom uprzedzenia w stosunku do kobiet w zakresie zatrudnienia lub poszukiwania pracy, które wynika z istniej¹cego nastawienia, zachowañ i struktur bazuj¹cych na zasadzie tradycyjnego
podzia³u ról w spo³eczeñstwie pomiêdzy mê¿czyzn i kobiety;
(b) zachêcaæ kobiety do podejmowania zatrudnienia w ró¿nych sektorach, tam, gdzie obecnie nie s¹ w wystarczaj¹cym stopniu reprezentowane, w szczególnoci w dziedzinach przysz³ociowych oraz na wy¿szych szczeblach, tak
aby osi¹gn¹æ lepsze wykorzystanie swoich umiejêtnoci;
2. stworzenie planu dzia³ania zawieraj¹cego odpowiednie postanowienia sformu³owane tak, aby promowaæ i u³atwiaæ
wdro¿enie i rozwijanie takich rodków;
3. podjêcie, kontynuowanie i promowanie pozytywnych dzia³añ w sektorze publicznym i prywatnym;
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4. podjêcie kroków w celu upewnienia siê, ¿e te pozytywne dzia³ania wi¹¿¹ siê tak daleko, jak to jest mo¿liwe z:
· informowaniem i uwiadamianiem równoczenie spo³eczeñstwa i wiata pracy co do potrzeby promocji równoci
szans dla pracuj¹cych kobiet,
· uwzglêdnianiem szacunku dla godnoci kobiet w miejscu pracy,
· jakociowymi i ilociowymi studiami i analiz¹ dotycz¹c¹ miejsca kobiet na rynku pracy,
· zró¿nicowaniem mo¿liwoci w zakresie wyboru zawodu i wa¿niejszych umiejêtnoci zawodowych, w szczególnoci poprzez odpowiednie szkolenia, zawieraj¹ce wdra¿anie rodków wspomagaj¹cych i w³aciwych metod nauczania,
· rodkami niezbêdnymi do tego, aby upewniæ siê, ¿e s³u¿by przeznaczone do utworzenia, kierowania i doradzania
posiadaj¹ wystarczaj¹co wykszta³cony personel do wiadczenia us³ug w zakresie niezbêdnych ekspertyz dotycz¹cych szczególnych problemów niezatrudnionych kobiet,
· zachêcaniem kobiet-kandydatów oraz rekrutacj¹ i promocj¹ kobiet w sektorach i zawodach, a tak¿e na poziomach, gdzie nie s¹ wystarczaj¹co reprezentowane, szczególnie bior¹c pod uwagê stanowiska zwi¹zane z odpowiedzialnoci¹,
· przystosowywaniem warunków pracy; dostosowaniem organizacji pracy i czasy pracy,
· zachêcaniem w zakresie wdra¿ania takich rodków, które zosta³y zaplanowane, by pielêgnowaæ lepsze dzielenie
zawodowej i spo³ecznej odpowiedzialnoci,
· aktywnym udzia³em kobiet w grupach odpowiedzialnych za proces podejmowania decyzji, w³¹czaj¹c te reprezentuj¹ce prawa pracowników, pracodawców i samozatrudnionych.
5. Upewnienie siê, ¿e dzia³ania i rodki opisane w punkcie 1-4 zosta³y udostêpnione opinii publicznej i wiatu pracy, a
szczególnie potencjalnym beneficjentom, we wszystkich mo¿liwych znaczeniach i tak obszernie, jak to jest mo¿liwe.
6. Umo¿liwienie narodowym komitetom do spraw równych szans i innym organizacjom poczynienia istotnego wk³adu
w zakresie promocji takich rodków, które zak³adaj¹ z góry, ¿e komitety te i organizacje s¹ wyposa¿one w odpowiednie rodki dzia³ania.
7. Zachêcenie obu stron przemys³u, gdziekolwiek jest to mo¿liwe do promowania pozytywnych dzia³añ w zakresie ich
w³asnych organizacji i miejsc pracy, na przyk³ad poprzez sugerowanie linii poradnictwa, zasad, wzorów dobrego
zachowania i dobrej praktyki lub jakiejkolwiek innej formu³y wdra¿ania takich dzia³añ.
8. Poczynienia wysi³ków równie¿ w sektorze publicznym w celu promowania równych szans, które mog¹ s³u¿yæ jako
przyk³ad, w szczególnoci w tych dziedzinach, gdzie w u¿yciu s¹ nowe technologie przep³ywu informacji lub gdzie
s¹ one rozwijane.
9. Zawarcia odpowiednich porozumieñ w celu zbierania informacji dotycz¹cych rodków stosowanych przez publiczne
i prywatne organizacje oraz stosowania i udoskonalania tych rodków,
I TYM CELU ZWRACA SIÊ DO KOMISJI Z WNIOSKIEM:
1.
2.

o promowanie i organizowanie w ³¹cznoci z pañstwami cz³onkowskimi systematycznej wymiany informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych pozytywnych dzia³añ w obrêbie Wspólnoty;
o przed³o¿enie raportu Radzie, w ci¹gu trzech lat obowi¹zywania niniejszego zalecenia, dotycz¹cego postêpu osi¹gniêtego we wdra¿aniu tego postanowienia, na podstawie informacji dostarczonych Radzie przez poszczególne
pañstwa.
Sporz¹dzono w Brukseli, 13 grudnia 1984 r.
W imieniu Rady
R. QUINN
Przewodnicz¹cy
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