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WSKAZÓWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 

jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 

rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że marginalizacja jest zjawiskiem społecznym polegającym na 

społecznym wykluczeniu jednostek lub społeczności oraz systematycznym blokowaniu 

lub odmawianiu im dostępu do udziału w procesach społecznych i politycznych o 

zasadniczym znaczeniu dla ich integracji społecznej; mając na uwadze, że określenie 

„społeczności marginalizowane” odnosi się do różnego rodzaju grup i osób, takich jak 

mniejszości, Romowie, osoby niepełnosprawne, osoby żyjące poniżej progu ubóstwa lub 

zagrożone ubóstwem, migranci, uchodźcy oraz grupy społecznie wykluczone; mając na 

uwadze, że rasizm, patriarchalizm, homofobia, niekorzystne warunki ekonomiczne i inne 

dyskryminujące czynniki przyczyniają się do powstawania rozwarstwienia i dynamiki 

prowadzącej do osłabienia pozycji kobiet należących do społeczności marginalizowanych; 

B. mając na uwadze, że ubóstwo, w jakim pogrążone są społeczności marginalizowane, 

inaczej wpływa na kobiety, dzieci i mężczyzn, ponieważ kobietom i dzieciom zazwyczaj 

trudniej jest uzyskać dostęp do usług socjalnych oraz godne dochody; 

C. mając na uwadze, że marginalizacja i podwójna dyskryminacja, która dotyczy kobiet z 

tych grup, utrudnia kobietom dostęp do usług, informacji oraz organizacji publicznych i 

pozarządowych działających na rzecz równości; 

D. mając na uwadze zasadniczą rolę, jaką kobiety odgrywają w społecznościach 

marginalizowanych, zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i w zakresie edukacji i 

opieki; mając na uwadze, że należy zająć się tą kluczową rolą kobiet poprzez konkretne 

działania zmierzające do przezwyciężenia barier utrudniających włączenie społeczne i 

równy udział kobiet w podejmowaniu decyzji, do poprawy warunków życia kobiet oraz 

do zapewnienia im wykształcenia umożliwiającego aktywny udział w życiu społecznym i 

gospodarczym kraju; 

E. mając na uwadze, że skutki kryzysu gospodarczego i cięcia w usługach publicznych 

dramatycznie pogorszyły sytuację kobiet należących do społeczności marginalizowanych; 

F. mając na uwadze, że kobiety należące do społeczności marginalizowanych są silniej 

dotknięte dyskryminacją z wielu przyczyn jednocześnie oraz że wśród tych kobiet stopa 

bezrobocia jest znacznie wyższa niż wśród mężczyzn należących do tychże społeczności i 

wśród innych kobiet; 

G. mając na uwadze, że przezwyciężenie marginalizacji i dyskryminacji z wielu przyczyn 

jednocześnie wymaga bezpośredniego oddolnego zaangażowania na rzecz tych 

społeczności na płaszczyźnie społecznej, politycznej i gospodarczej, w tym ze strony 

zainteresowanych podmiotów i społeczeństwa obywatelskiego dzięki udziałowi obywateli 

w procesach kształtowania polityki; mając na uwadze, że w procesach tych należy zawsze 

uwzględniać aspekt płci, aby umożliwić udział w nich kobietom doświadczającym 

dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie oraz zapewnić słyszalność ich głosu w życiu 
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publicznym; 

H. mając na uwadze, że kształcenie, zarówno formalne jak i nieformalne, jest narzędziem 

umożliwiającym przezwyciężenie marginalizacji i dyskryminacji z wielu przyczyn 

jednocześnie, ponieważ umożliwia dialog, otwartość i zrozumienie między 

społecznościami, a także wzmacnia pozycję społeczności marginalizowanych; mając na 

uwadze, że nie należy zapominać o aspekcie płci w kształceniu i o jego roli we 

wzmacnianiu pozycji kobiet i dziewcząt należących do społeczności marginalizowanych; 

I. mając na uwadze, że aby przezwyciężyć marginalizację, stereotypy oraz dyskryminację z 

wielu przyczyn jednocześnie, istotne jest, aby kobiety należące do społeczności 

marginalizowanych były reprezentowane w sztuce, kulturze i mediach; 

J. mając na uwadze, że w strategiach europejskiej polityki spójności zmierzających do 

wzmocnienia pozycji kobiet należących do społeczności marginalizowanych należy 

uwzględniać sytuację kobiet starszych, kobiet niepełnosprawnych, kobiet zajmujących się 

opieką nad innymi oraz kobiet doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym; 

K. mając na uwadze, że państwa członkowskie odgrywają decydującą rolę w kreowaniu 

otoczenia określającego i kształtującego marginalizację oraz że muszą one uwzględniać 

potrzeby społeczności marginalizowanych i ich interesy przy opracowywaniu i 

uzasadnianiu programów operacyjnych przedkładanych Komisji;  

1. podkreśla, że kobiety należące do społeczności marginalizowanych spotykają się z 

dyskryminacją z wielu przyczyn jednocześnie, co jeszcze bardziej naraża je na ubóstwo i 

wykluczenie społeczne, szczególnie jeżeli chodzi o dostęp do zatrudnienia, edukacji, 

usług zdrowotnych i socjalnych; 

2. postuluje, by we wszystkich finansowanych ze środków UE inicjatywach, programach, 

działaniach i uzgodnieniach finansowych w zakresie integracji i włączenia społecznego 

brano pod uwagę perspektywę płci i analizę przekrojową, tak by lepiej uwzględniać 

potrzeby kobiet należących do społeczności marginalizowanych oraz lepiej uchwycić 

różnorodne głosy i punkty widzenia kobiet znajdujących się w różnych strukturalnych 

położeniach i rolach; uważa, że ocena wpływu w aspekcie płci oraz sporządzanie budżetu 

z uwzględnieniem aspektu płci są użyteczne przy ocenie tego, jakie skutki dla kobiet mają 

priorytety w zakresie finansowania, przydział zasobów finansowych oraz warunki 

programów finansowania; podkreśla potrzebę systematycznego gromadzenia i 

regularnego analizowania danych w rozbiciu na płeć; 

3. wzywa Komisję do podejmowania działań pozytywnych przy opracowywaniu programów 

regionalnych, aby zapobiec spadkowi stopy życiowej kobiet należących do społeczności 

marginalizowanych poniżej progu ubóstwa, a także aby w porę nie dopuścić do ubóstwa 

dzieci; 

4. wzywa do podnoszenia umiejętności i jakości wyspecjalizowanych służb społecznych (w 

tym kuratorów sądowych) w zakresie pracy z rodzinami zmarginalizowanymi; 

5. zwraca się do Komisji Europejskiej o uwzględnienie zalecenia 92/44/EWG, w którym 

uznano „podstawowe prawo jednostki do wystarczających środków i pomocy socjalnej 
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gwarantującej godne życie”, co jest kwestią o zasadniczym znaczeniu dla kobiet, 

ponieważ są one w większym stopniu niż mężczyźni narażone na ubóstwo; przypomina o 

znaczeniu, jakie ma utworzenie wspólnej metody obliczania minimum egzystencji i 

kosztów życia („koszyk dóbr i usług”), aby dysponować porównywalnymi pomiarami 

stopnia ubóstwa i określić metody działań socjalnych obejmujących system minimalnych 

dochodów, co jest niezbędne do osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej ludzi 

mieszkających w różnych częściach Unii Europejskiej; 

6. uważa, że istotne jest, by zaangażować organy ds. równości, organizacje kobiece oraz 

kobiety ze społeczności marginalizowanych w proces podejmowania decyzji w sprawie 

przydziału, wykorzystania, wdrażania i monitorowania funduszy, na wszystkich 

szczeblach, poczynając od organów lokalnych i regionalnych, poprzez państwa 

członkowskie, a kończąc na instytucjach UE, oraz uważa, że monitorowanie i ocenę 

wdrażanych programów należy uznać za procesy kluczowe dla zwiększenia udziału kobiet 

ze społeczności marginalizowanych; 

7. podkreśla znaczenie wzmocnienia pozycji kobiet należących do społeczności 

marginalizowanych poprzez wspieranie kobiet-przedsiębiorców oraz działalności kobiet w 

tych społecznościach; 

8. wzywa Komisję do wzmożenia wysiłków, aby pobudzić do trwałego i kompleksowego 

budowania potencjału kobiet należących do społeczności marginalizowanych; 

9. podkreśla, że wszystkie możliwości w zakresie europejskiego finansowania na rzecz 

wspierania społeczności marginalizowanych, a w szczególności kobiet, powinny być 

wykorzystywane w sposób zintegrowany z myślą o zwiększeniu synergii i 

komplementarności między funduszami strukturalnymi a programem „Prawa, równość i 

obywatelstwo”; wzywa właściwe organy administracji i władzy na wszystkich szczeblach 

zarządzania do dążenia do aktywnej wzajemnej współpracy; 

10. zwraca uwagę na fakt, że społeczeństwo nie uznaje istnienia marginalizacji niektórych 

grup społecznych, takich jak kobiety zatrudnione na niepewnych warunkach, osoby 

ubogie mimo pracy, samotne matki oraz starsze emerytki znajdujące się w niekorzystnej 

sytuacji; wzywa państwa członkowskie do wyraźniejszego określenia tych grup i do 

przyjęcia programów mających na celu poprawę warunków ich życia oraz dostępu do 

opieki zdrowotnej i do podstawowych usług; 

11. stanowczo potępia fakt, że nie uwzględniono kwestii płci w Europejskiej platformie 

współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, która jest jedną z 

siedmiu sztandarowych inicjatyw strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i 

inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i 

przewiduje między innymi cele takie jak lepsze wykorzystanie funduszy UE na 

wspieranie włączenia społecznego dzięki przeznaczeniu 20% Europejskiego Funduszu 

Społecznego na zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego; 

12. wzywa do wspierania wymiany dobrych praktyk i do tworzenia sieci kontaktów wśród 

kobiet należących do społeczności marginalizowanych na wszystkich szczeblach 

zarządzania; podkreśla potrzebę promowania kobiet na stanowiskach przywódczych w 

tych społecznościach oraz potrzebę zaangażowania ich w działania służące szerzeniu 
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wiedzy i upowszechnianiu usług publicznych i programów mających na celu zwalczanie 

marginalizacji i dyskryminacji kobiet;  

13. apeluje o wykorzystywanie tych środków finansowych w celu poprawy warunków życia 

kobiet należących do społeczności marginalizowanych oraz w celu ułatwienia im dostępu 

do – charakteryzujących się wysoką jakości i stabilnością – edukacji, mieszkań, opieki 

zdrowotnej, zatrudnienia, placówek zajmujących się opieką nad dziećmi, usług 

socjalnych, wymiaru sprawiedliwości i usług wsparcia dla ofiar przemocy; 

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby w ramach unijnej polityki spójności 

zwróciły szczególną uwagę na regiony o poważnych i trwałych niekorzystnych 

warunkach przyrodniczych lub demograficznych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 

nr 1303/2013 art. 121 pkt 4 oraz aby opracowały specjalne przepisy przewidujące 

możliwości alternatywnego zatrudnienia i pracy dla marginalizowanej grupy kobiet w 

tych społecznościach, które charakteryzują się znacznym ubóstwem, brakiem perspektyw 

na zatrudnienie, dobrowolnym porzucaniem nauki, brakiem usług socjalnych oraz izolacją 

społeczną, a także wynikającym z tych czynników wysokim ryzykiem ubóstwa dzieci; 

15. domaga się, aby do planu działań wspieranych z funduszy spójności podejść z 

perspektywy praw człowieka, a także podkreśla, że prawa kulturowe, gospodarcze i 

społeczne powinny być uwzględnione w polityce mającej na celu uznanie kobiet ze 

społeczności marginalizowanych za czynnych obywateli samych w sobie oraz że w 

każdym opracowywanym działaniu i każdej opracowywanej strategii politycznej należy 

zająć się rasizmem, zarówno jawnym, jak i ukrytym; 

16. podkreśla, jak ważne jest, aby we wszystkich programach, inicjatywach i działaniach 

finansowanych z funduszy UE zwracać większą uwagę na sytuację i szczególne potrzeby 

tych grup kobiet należących do społeczności marginalizowanych, które znajdują się w 

najtrudniejszej sytuacji, takich jak kobiety w podeszłym wieku, kobiety niepełnosprawne, 

ofiary przemocy i handlu ludźmi, imigrantki, kobiety należące do mniejszości etnicznych, 

kobiety-uchodźcy itp.; 

17. uważa, że można zwiększyć udział kobiet w przedsiębiorstwach i ich wkład we wzrost 

gospodarczy poprzez finansowanie usług wspierających MŚP i usług finansowych 

odpowiadających potrzebom kobiet rozpoczynających lub rozwijających działalność 

gospodarczą; 

18. podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na usuwanie barier w dostępie do 

zatrudnienia, jakie napotykają kobiety należące do społeczności marginalizowanych, a 

także na wszelkie różnice w wynagrodzeniach i emeryturach kobiet i mężczyzn 

należących do tych społeczności; 

19. podkreśla znaczenie dokładnego i konsekwentnego monitorowania wykorzystania 

zasobów finansowych przeznaczanych dla społeczności marginalizowanych; 

20. podkreśla, że kobiety należące do społeczności marginalizowanych w większym stopniu 

zagrożone są przemocą ze względu na płeć i innymi naruszeniami praw podstawowych; 

domaga się, aby zwalczanie wszystkich form przemocy wobec kobiet było jednym z 

głównych czynników w programach integracji społeczności marginalizowanych oraz przy 
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przyznawaniu funduszy unijnych; 

21. podkreśla, że przedsiębiorczość społeczna, spółdzielczość, towarzystwa ubezpieczeń 

wzajemnych i przedsiębiorstwa alternatywne mogą odegrać istotną społeczną rolę we 

wzmacnianiu pozycji kobiet należących do społeczności marginalizowanych; zaleca, aby 

wspierać z funduszy spójności, a w szczególności z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, inwestycje w tej dziedzinie wyraźnie uwzględniające aspekt płci; 

22. przypomina decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 

OI/8/2014/AN dotyczącej przestrzegania praw podstawowych przy wdrażaniu unijnej 

polityki spójności; stanowczo podkreśla, że programy polityki spójności we wszystkich 

państwach członkowskich muszą być w pełni zgodne z Kartą praw podstawowych; 

przyznaje, że społeczeństwu obywatelskiemu, w tym organizacjom kobiecym, należy dać 

platformę umożliwiającą informowanie o nadużyciach związanych z funduszami i o 

naruszeniach Karty; 

23. podkreśla znaczenie uczenia się przez całe życie dla poprawy równości pod względem 

kształcenia i szkolenia, w szczególności w zakresie umiejętności zawodowych oraz 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych; przyznaje, że potrzebna jest elastyczność 

w świadczeniu usług edukacyjnych i szkoleniowych kierowanych do kobiet na obszarach 

wiejskich; 

24. podkreśla potrzebę wzmocnienia regionalnych, krajowych i europejskich sieci współpracy 

kobiet należących do społeczności marginalizowanych, szczególnie w zakresie 

działalności gospodarczej, przedsiębiorczości, nauk ścisłych i technologii, kształcenia, 

mediów oraz przywództwa obywatelskiego i politycznego; 

25. domaga się, aby z europejskich funduszy spójności, a szczególnie z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, wspierano formalne i nieformalne programy edukacyjne, w tym w 

dziedzinie szkolenia zawodowego i uczenia się przez całe życie, aby wzmocnić pozycję 

kobiet i dziewcząt należących do społeczności marginalizowanych; 

26. domaga się, aby z funduszy przeznaczonych na politykę spójności wspierać projekty 

artystyczne, kulturalne i medialne przyczyniające się do wzmocnienia pozycji kobiet 

należących do społeczności marginalizowanych oraz dążące do przezwyciężenia 

stereotypów, stygmatyzacji i dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie. 
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