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WSKAZÓWKI 

 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 

Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że w UE w warunkach ubóstwa żyje 12 milionów więcej kobiet niż 

mężczyzn; mając na uwadze, że kobiety i pozostające na ich utrzymaniu dzieci są w 

nieproporcjonalny sposób zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w całej 

UE, a kryzys gospodarczy i polityka oszczędności jeszcze pogłębiły te nierówności, 

doprowadzając do „feminizacji ubóstwa”; mając na uwadze, że dystrybucja dochodów w 

gospodarstwach domowych jest nierówna i uwarunkowana płcią z różnych powodów, 

takich jak znaczny odsetek kobiet podejmujących pracę na niepewnych warunkach lub 

pracę nierejestrowaną, przemoc ze względu na płeć i zależność ekonomiczna, co wymaga 

zindywidualizowanych pomiarów dochodów i kosztów; mając na uwadze, że rodziny 

wielodzietne ponoszą większe koszty i obciążenia, a pozostające na utrzymaniu dzieci, 

osoby w podeszłym wieku lub inne osoby wymagające szczególnego traktowania i 

zależne od opieki nieformalnej świadczonej przez kobiety również są w 

nieproporcjonalny sposób zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 

B. mając na uwadze, że do osiągnięcia wyznaczonych na 2020 rok celów związanych z 

ubóstwem konieczny jest nowy, silny impuls polityczny; mając na uwadze, że suma 

obecnych krajowych celów związanych z ograniczaniem ubóstwa jest niższa od celu 

wyznaczonego na rok 2020 o osiem milionów osób; mając na uwadze, że przegląd 

strategii „Europa 2020” to właściwy czas, aby ponowić stanowcze zobowiązanie do 

eliminacji ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz by przeprowadzić reformę i korektę 

strategii krajowych; 

C. mając na uwadze, że zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn pod względem 

wynagrodzenia, czasu pracy i długości życia zawodowego, którego kobiety doświadczają 

w czasie kariery zawodowej, bezpośrednio przekłada się na ich warunki życia po przejściu 

na emeryturę; mając na uwadze, że kobiety powyżej 65 roku życia są zdecydowanie 

bardziej zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym niż mężczyźni w tym 

samym wieku, gdyż średni dochód emerytalny kobiet jest obecnie niższy, a często 

znacznie niższy, od średniego dochodu emerytalnego mężczyzn; 

D. mając na uwadze, że wielowymiarowość aspektów ubóstwa związanych z płcią wymaga 

wszechstronnego podejścia do rozwiązywania problemu dyskryminacji z wielu przyczyn 

jednocześnie oraz takich kwestii jak mieszkania, koszty energii, usługi publiczne, 

bezpieczeństwo zatrudnienia, niepewne zatrudnienie i polityka podatkowa; 

E. mając na uwadze, że cele w zakresie przeciwdziałania ubóstwu nie zostaną osiągnięte, o 

ile nie rozwiąże się problemu ubóstwa kobiet, gdyż równość płci oraz wzmocnienie 

ekonomicznej pozycji kobiet i ich emancypacja są niezbędne do osiągnięcia wyższej 

konwergencji w ograniczaniu ubóstwa; 

F. mając na uwadze, że wzrost kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe dotyka w 

szczególności niektóre grupy, takie jak rodziny niepełne, kobiety w podeszłym wieku, 
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migrantki i osoby niepełnosprawne, natomiast poziom opieki społecznej świadczonej w 

państwach członkowskich jest zróżnicowany i wsparcie nie zawsze gwarantuje 

odpowiedni poziom pomocy; 

G. mając na uwadze, że gromadzenie danych i kształtowanie polityki w zakresie ubóstwa, 

kosztów utrzymania i dochodów w oparciu o gospodarstwa domowe jako jednostki 

składowe zakłada jednorodność i równą dystrybucję zasobów między członkami 

gospodarstwa domowego; mając na uwadze, że w praktyce gospodarstwa domowe różnią 

się między sobą, a dystrybucja środków może być nierówna i uwarunkowana płcią, co 

wymaga podejścia do kształtowania polityki opartego na indywidualnych kosztach i 

dochodach; 

H. mając na uwadze, że w ostatnich latach ceny zakupu podstawowych i niezbędnych 

towarów i usług gwałtownie rosły w wielu państwach UE, co doprowadziło do wzrostu 

ogólnych wydatków gospodarstw domowych; 

I. mając na uwadze, że 17% gospodarstw domowych prowadzonych przez samotnych 

rodziców, w przeważającej większości przez kobiety, nie jest w stanie ogrzać swoich 

mieszkań, podczas gdy w ogóle populacji odsetek ten wynosi 10%; mając na uwadze, że 

hurtowe ceny energii spadły, natomiast jej ceny detaliczne wzrosły, prowadząc do wzrostu 

kosztów; mając na uwadze, że brakuje, niestety, ogólnounijnej definicji ubóstwa 

energetycznego, choć zjawisko to w nieproporcjonalny sposób dotyczy kobiet; 

J. mając na uwadze, że stopa bezrobocia wśród młodych kobiet jest wyższa niż w innych 

grupach wiekowych, w związku z czym młode kobiety są zagrożone ubóstwem od 

wczesnych lat życia; 

K. mając na uwadze, że o ile rosnące koszty ponoszone przez gospodarstwa domowe i 

przeciążenie wydatkami mieszkaniowymi to jeden z czynników bezdomności wśród 

kobiet, to odsetek kobiet tracących lub porzucających swój dom oraz przyczyny tego 

zjawiska wymagają dalszych badań; mając na uwadze, że zadłużenie poszczególnych 

osób i gospodarstw domowych jest bezpośrednio związane z kosztami ponoszonymi przez 

gospodarstwa domowe i stanowi jeden z podstawowych czynników ubóstwa i 

wykluczenia społecznego; 

L. mając na uwadze, że według uwag podsumowujących Komitetu Praw Dziecka 

Organizacji Narodów Zjednoczonych sprawozdania dotyczące niektórych państw 

europejskich wykazują związek między wzrostem wskaźników ubóstwa i/lub zagrożenia 

ubóstwem wśród dzieci w wyniku kryzysu gospodarczego a cięciami świadczeń 

socjalnych, co ma wpływ na prawa dzieci do kształcenia, opieki zdrowotnej i ochrony 

socjalnej; 

M. mając na uwadze, że ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym wykluczenia ze względu 

na płeć, nie należy definiować wyłącznie w kategoriach dochodów, deprywacji 

materialnej i intensywności pracy, lecz również biorąc również pod uwagę to, czego dana 

osoba potrzebuje, aby godnie żyć i aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym, 

społecznym i politycznym; 

1. wyraża głębokie zaniepokojenie oceną Komisji, w której stwierdzono, że cel w zakresie 

przeciwdziałania ubóstwu do 2020 r. „wydaje się nieosiągalny” oraz domaga się, aby 
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Komisja, w bliskiej współpracy z Radą do Spraw Gospodarczych i Finansowych 

(ECOFIN) oraz Radą ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony 

Konsumentów (EPSCO), dała nowy impuls polityczny do podjęcia praktycznych, 

zdecydowanych i wiążących działań służących zwalczaniu ubóstwa w UE, co wymaga 

całościowej ogólnounijnej strategii dotyczącej ubóstwa, zwracającej szczególną uwagę na 

aspekty ubóstwa związane z płcią oraz strategii uwzględniających szczególnie potrzeby 

rodzin zmagających się z ubóstwem oraz sytuację osób samotnie wychowujących dzieci; 

zauważa lekki, lecz niewystarczający wzrost współczynnika aktywności zawodowej 

kobiet w ostatnich latach, który wymaga dodatkowych środków; wzywa państwa 

członkowskie, aby dopilnowały, żeby w krajowych strategiach dotyczących ubóstwa 

uwzględniono aspekt płci i podjęto problem różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn; 

2. podkreśla nasilające się dysproporcje pod względem ubóstwa między poszczególnymi 

państwami członkowskimi Unii oraz wzrost ubóstwa skrajnego, zwłaszcza ubóstwa 

kobiet, przede wszystkim w państwach i regionach dotkniętych kryzysem; 

3. apeluje do państw członkowskich o korektę krajowych strategii dotyczących ubóstwa w 

skoordynowany sposób, aby umożliwić osiągnięcie unijnego celu; wzywa państwa 

członkowskie, aby dopilnowały, żeby w krajowych strategiach dotyczących ubóstwa 

uwzględniono aspekt płci i podjęto problem różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn; 

zwraca się do każdego z państw członkowskich o przedstawienie szczegółowego 

przebiegu planu ograniczania ubóstwa oraz wskazania, w jaki sposób jego strategia będzie 

przeciwdziałać tym aspektom ubóstwa i wykluczenia społecznego, które są 

uwarunkowane płcią; 

4. apeluje o sporządzenie zalecenia Rady w sprawie ograniczania ubóstwa, w którym 

wyraźnie podkreślony zostanie aspekt płci; 

5. podkreśla, że ubóstwo ma charakter pokoleniowy i samoczynnie się powiela, co wymaga 

przekrojowego, całościowego i długoterminowego podejścia do kształtowania polityki, 

uwzględniającego koszty i dochody oraz świadczenie usług publicznych; utrzymuje, że 

ubóstwo i wykluczenie społeczne muszą być oceniane i eliminowane u osób w każdym 

wieku, od dzieciństwa po starość; 

6. uważa, że dłuższe średnie trwanie życia kobiet również musi być brane pod uwagę jako 

potencjalny czynnik trudnej sytuacji i wykluczenia; 

7. zauważa, że zróżnicowanie wynagrodzenia i emerytury ze względu na płeć należy do 

najważniejszych czynników ubóstwa kobiet; zauważa długoterminowy wpływ, jaki na 

ubóstwo kobiet wywiera wykluczenie kobiet z sektorów gospodarki tradycyjnie 

zdominowanych przez mężczyzn, takich jak technika i nauka, z zajmowania stanowisk 

kierowniczych i decyzyjnych wyższego szczebla oraz nadreprezentacja kobiet w 

sektorach o stosunkowo niskich płacach, takich jak opieka, służba publiczna, a także w 

grupie osób podejmujących zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu, nisko płatne i 

niepewne; wyraża zaniepokojenie, że feminizacji ubóstwa w pewnej mierze sprzyjają 

istniejące od dawna, nierówne pod względem płci normy, co powoduje, że sektory 

zdominowane przez mężczyzn, np. sektor finansowy, są traktowane priorytetowo w 

polityce przemysłowej i porozumieniach dotyczących ustalania płac; 

8. powtarza, że ubóstwo kobiet zwiększa zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
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dzieci, szczególnie w przypadku gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby 

samotnie wychowujące dzieci, powodując pogłębienie długotrwałych nierówności 

społeczno-ekonomicznych; 

9. nalega na Komisję, aby wprowadziła do europejskiego semestru solidniejszy wymiar 

społeczny i problematykę płci, a także by włączyła do niego zalecenia dla poszczególnych 

krajów dotyczące aspektów ubóstwa związanych z płcią; apeluje do Komisji, aby zadbała 

o spójność polityki, tak by polityka społeczna i polityka gospodarcza wzajemnie się 

uzupełniały, a nie neutralizowały, a także aby określiła związane z płcią wskaźniki w 

zakresie eliminacji ubóstwa;  

10. zwraca się do Komisji, by przedstawiła jasną i ambitną definicję „socjalnego potrójnego 

A” dla Europy, obejmującą jasną strategię zwalczania uwarunkowanych płcią aspektów 

wykluczenia społecznego; 

11. ponownie przypomina, jak istotne jest wzmacnianie pozycji kobiet i dziewcząt przez 

kształcenie, w tym kształcenie formalne i pozaformalne, a także jak ważna jest rola 

kształcenia w zwalczaniu stereotypów płci i przeciwdziałaniu stygmatyzacji ubóstwa oraz 

w zwiększaniu dochodów dzięki włączaniu kobiet do sektorów, w których dotychczas są 

one niedostatecznie reprezentowane, takich jak nauka, technika, inżynieria i 

przedsiębiorczość, a także wzywa Komisję do włączenia celów w dziedzinie szkolenia 

zawodowego kobiet do zaleceń dla poszczególnych krajów; 

12. zauważa, że wykazano, iż kształcenie ekonomiczne i finansowe w młodym wieku 

poprawia zdolność podejmowania decyzji ekonomicznych w późniejszym życiu, w tym 

również decyzji związanych z zarządzaniem kosztami i dochodami; zaleca wymianę 

najlepszych praktyk i promocję programów kształcenia skierowanych do kobiet i 

dziewcząt ze słabszych grup społecznych i ze zmarginalizowanych społeczności 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 

13. podkreśla, że do zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego trzeba stosować 

ukierunkowane strategie polityczne mające na celu zaradzenie szczególnej sytuacji, w 

jakiej znajdują się najsłabsze grupy społeczne i społeczności zmarginalizowane, 

zagrożone szczególnymi formami braku równości w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz 

dyskryminacją z wielu przyczyn jednocześnie; apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o dalsze opracowywanie strategii politycznych mających na celu 

przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu kobiet niepełnosprawnych, kobiet 

w podeszłym wieku, uchodźczyń i migrantek, kobiet pochodzenia romskiego, kobiet 

należących do mniejszości etnicznych, kobiet zamieszkujących obszary wiejskie i 

zdegradowane, matek samotnie wychowujących dzieci oraz studentek; 

14. apeluje do państw członkowskich o przeprowadzenie oceny skutków recesji w aspekcie 

płci w celu prześledzenia rozwoju sytuacji w tym zakresie z uwagi na fakt, że kobiety 

będą prawdopodobnie nieproporcjonalnie bardziej narażone na skutki przyszłych cięć 

wydatków publicznych i nakładów na usługi publiczne; 

15. apeluje o ambitniejsze działania, aby rozwiązać problem ubóstwa energetycznego, który 

w przeważającej mierze dotyka kobiety samotne, osoby samotnie wychowujące dzieci i 

gospodarstwa domowe prowadzone przez kobiety; 
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16. apeluje do Komisji i państw członkowskich o ustanowienie definicji ubóstwa 

energetycznego uwzględniającej uwarunkowane płcią aspekty tego zjawiska oraz 

zawarcie jej w przyszłej przekształconej wersji dyrektywy w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków; 

17. zauważa, że zwiększenie efektywności energetycznej, modernizacja oraz energia ze źródeł 

odnawialnych mają kluczowe znaczenie dla eliminacji ubóstwa energetycznego; wyraża 

zaniepokojenie tym, że polityka modernizacji mieszkań często nie jest skierowana do 

osób w najtrudniejszej sytuacji; podkreśla, że polityka modernizacji mieszkań musi być 

skierowana do osób ubogich i wykluczonych gospodarczo oraz do gospodarstw 

domowych w trudnej sytuacji, i przede wszystkim musi kłaść nacisk na osoby narażone na 

nierówne traktowanie ze względu na płeć oraz dyskryminację z wielu przyczyn 

jednocześnie; 

18. podkreśla rolę władz lokalnych w eliminacji ubóstwa energetycznego oraz możliwości 

złagodzenia biedy konsumentów w trudnej sytuacji dzięki alternatywnym mechanizmom 

finansowania, takim jak spółdzielnie i towarzystwa wzajemne; 

19. uważa, że polityka dotycząca ubóstwa energetycznego na szczeblu unijnym, krajowym i 

lokalnym musi dążyć do wzmocnienia pozycji konsumentów w najtrudniejszej sytuacji, w 

szczególności tych narażonych na różne traktowanie ze względu na płeć oraz 

dyskryminację z wielu przyczyn jednocześnie, a także gwarantować ogólnie sprawiedliwe 

ustalanie cen; apeluje do Komisji o udostępnienie funduszy spójności i funduszy 

strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego, na potrzeby eliminacji 

ubóstwa energetycznego; wzywa Komisję, by przedłużyła okres działalności 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym poza rok 2020 oraz by 

oceniła, w jakiej mierze grupy najbardziej potrzebujące i najsłabsze grupy społeczne, takie 

jak młode kobiety, rodziny niepełne, osoby niepełnosprawne i kobiety w podeszłym 

wieku, skorzystały z programu; 

20. podkreśla, że cięcia nakładów na usługi publiczne powodują pogłębienie różnic w 

traktowaniu kobiet i mężczyzn, natomiast inwestycje w wysokiej jakości usługi mogą 

prowadzić do zmniejszania nierówności; podkreśla, że polityka makroekonomiczna musi 

być zgodna z polityką równości społecznej i musi wyraźnie uwzględniać problematykę 

płci; 

21. podkreśla znaczenie dostępu do usług i informacji finansowych dla wzmocnienia pozycji 

ekonomicznej kobiet i ich włączenia społecznego; podkreśla konieczność ułatwienia 

kobietom dostępu do usług finansowych dzięki korzystnym stopom procentowym i 

usprawnionym procedurom oraz zapewnienia informacji kobietom ze słabszych grup 

społecznych i społeczności zmarginalizowanych; 

22. apeluje do instytucji finansowych, takich jak EBC i krajowe banki centralne, aby podczas 

opracowywania strategii makroekonomicznej polityki monetarnej i podejmowania decyzji 

w tej sprawie uwzględniały skutki społeczne, w tym wpływ na różnice w traktowaniu 

kobiet i mężczyzn; 

23. namawia do dążenia w polityce równości społecznej do indywidualizacji praw, 

polegającej na obliczaniu kosztów i dochodów oraz gromadzeniu stosownych danych na 

zasadzie indywidualnej, a nie w odniesieniu do gospodarstw domowych; 
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24. przypomina o potrzebie inwestycji w zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający 

włączeniu społecznemu na poziomie krajowym i europejskim oraz sporządzania budżetu z 

uwzględnieniem aspektu płci we wszystkich obszarach polityki publicznej i inwestycji 

społecznych; 

25. wzywa Komisję, Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) oraz 

państwa członkowskie do podjęcia badań nad bezdomnością wśród kobiet oraz jej 

przyczynami i czynnikami, ponieważ obecnie dostępne dane nie przestawiają tego 

zjawiska w dostatecznym zakresie; zwraca uwagę, że elementy uwarunkowane płcią, 

które należy wziąć pod uwagę, obejmują zależność ekonomiczną ze względu na płeć, 

zamieszkiwanie w lokalach tymczasowych oraz unikanie korzystania z usług społecznych; 

26. wzywa Komisję do podjęcia kroków na rzecz eliminacji nadmiernego zadłużenia kobiet w 

ubogich i dotkniętych wykluczeniem społecznym gospodarstwach domowych przez 

przeciwdziałanie lichwiarstwu i udzielaniu chwilówek, stosowaniu drapieżnych i 

nadmiernych stóp procentowych oraz innym nadużyciom, a także przez ułatwienie 

dostępu do rzetelnego doradztwa finansowego oraz restrukturyzację zadłużenia 

społecznego; 

27. zwraca uwagę na ważną rolę przedsiębiorstw społecznych i alternatywnych modeli 

biznesowych, takich jak spółdzielnie i towarzystwa wzajemne, w ułatwianiu integracji 

społecznej i wzmacnianiu pozycji ekonomicznej kobiet, szczególnie w 

zmarginalizowanych społecznościach, oraz w zwiększaniu ich niezależności 

ekonomicznej; 

28. popiera inicjatywę sformułowania budżetu referencyjnego stanowiącego zestaw 

wytycznych i apeluje do Komisji o uwzględnienie w pracach nad tym budżetem kwestii 

uwarunkowanych płcią, w tym różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn występujących w 

gospodarstwach domowych; 

29. apeluje do państw członkowskich i Komisji o podjęcie kwestii ubóstwa i wykluczenia 

społecznego kobiet w drodze inicjatyw mających zagwarantować wysokiej jakości 

miejsca pracy za płacę zapewniającą utrzymanie w sektorach zdominowanych przez 

kobiety; podkreśla rolę, jaką mogą odegrać związki zawodowe w reprezentowaniu i 

wzmacnianiu pozycji kobiet w miejscu pracy oraz w przeciwdziałaniu wykluczeniu; 

wzywa państwa członkowskie, by zaproponowały i przeprowadziły badania wysokości 

wynagrodzeń u poszczególnych pracodawców i w poszczególnych sektorach w celu 

zobrazowania nierówności w systemach wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w tym samym 

miejscu pracy, aby w ten sposób przyspieszyć proces dążenia do zrównania wynagrodzeń; 

30. zwraca się do Komisji i państw członkowskich, by budowały zaangażowanie 

zainteresowanych stron i inicjowały debaty, które propagują i ułatwiają włączenie 

społeczne oraz bezpośredni udział osób zagrożonych ubóstwem, w szczególności kobiet i 

dziewcząt, w kształtowaniu polityki włączenia społecznego na wszystkich szczeblach. 
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