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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że ubóstwo rodziców często prowadzi do ubóstwa dzieci i poważnie 
wpływa na dzieci w późniejszym okresie życia,

B. mając na uwadze, że różnica w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet w UE wynosi prawie 
18%, a zasada równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet jest jedną z podstawowych 
zasad określonych w europejskich traktatach,

C. mając na uwadze, że skrajne ubóstwo, handel ludźmi, werbowanie do prostytucji 
i wszystkie inne rodzaje eksploatacji są ściśle powiązane,

1. z zadowoleniem przyjmuje dokument Komisji „Strategia na rzecz równości kobiet 
i mężczyzn (2010-2015)”;

2. zachęca Komisję i Radę do należytego uwzględnienia żądań Parlamentu wyrażonych 
w jego rezolucjach – z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie oceny realiów społecznych1, 
z dnia 9 października 2008 r. w sprawie propagowania integracji społecznej i walki 
z ubóstwem, w tym ubóstwem dzieci, w Unii Europejskiej2, z dnia 6 maja 2009 r. 
w sprawie aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy3 oraz z dnia 19 
października 2010 r. w sprawie roli minimalnego dochodu w walce z ubóstwem 
i promowaniu społeczeństwa integracyjnego w Europie – przy opracowywaniu strategii 
politycznych i środków na następny etap Otwartej Metody Koordynacji na rzecz 
włączenia społecznego i ochrony socjalnej, strategii włączenia społecznego i przewodniej 
inicjatywy „Europa 2020” w zakresie zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego, 
przy udziale wszystkich zainteresowanych stron w procesie uczestnictwa;

3. zwraca się do państw członkowskich o przekrojowe zawarcie koncepcji równości płci we 
wszystkich strategiach politycznych dotyczących zatrudnienia i szczególnych środkach 
na rzecz poprawy dostępu do miejsc pracy, unikania nadmiernego udziału kobiet 
w niepewnym zatrudnieniu, zwiększania trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz 
rozwoju ich kariery zawodowej, a także na rzecz zmniejszenia segregacji płciowej na 
rynku pracy, z uwzględnieniem przyczyn bezpośrednich i pośrednich;

4. przypomina o dużej różnicy między mieszkańcami w środowiskach wiejskim i miejskim, 
jeżeli chodzi o dostęp do szkoleń, zatrudnienia i jakości pracy; za kluczowe uważa prawo 
wszystkich tych mieszkańców, zwłaszcza najmłodszych i należących do najbardziej 
narażonych kategorii, do otrzymania dobrego wykształcenia – zawodowego 
i akademickiego; w związku z tym wzywa państwa członkowskie i Komisję do 
wspierania tych grup za pośrednictwem skutecznego systemu aktywnych strategii 
politycznych i odpowiednich środków szkoleniowych, tak by umożliwić szybkie 
dostosowanie do wymagań rynku pracy;

5. usilnie wzywa państwa członkowskie do wdrażania zrównoważonych strategii 
                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0541.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0467.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0371.
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politycznych umożliwiających wszystkim, w tym osobom najsłabszym i znajdującym się 
w najtrudniejszej sytuacji, skuteczny dostęp do rynku pracy oraz możliwość lepszego 
godzenia życia zawodowego i prywatnego, przy zagwarantowaniu silnego wsparcia dla 
równych szans oraz wszystkich usług niezbędnych do tego celu, za pomocą środków 
wsparcia takich jak elastyczne godziny pracy oraz niedrogi dostęp do placówek opieki 
nad dziećmi;

6. zwraca uwagę, że w wyniku kryzysu gospodarczego bezrobocie i trudności społeczne 
wciąż zwiększają się w niektórych państwach członkowskich i że w różny sposób 
dotykają one młodzież, osoby starsze, mężczyzn i kobiety oraz ich rodziny, w związku z 
czym wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do potwierdzenia ich 
zobowiązania oraz do przyjęcia konkretnych środków w zakresie zwalczania ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, jako że skrajne ubóstwo i wykluczenie społeczne stanowią 
naruszenie praw człowieka, a zjawiskiem tym jest dotknięty co najmniej jeden na sześciu 
Europejczyków; wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie do położenia 
szczególnego nacisku na najsłabsze grupy (rodziców samotnie wychowujących dzieci, 
rodziny z trojgiem lub więcej dzieci, osoby niepełnosprawne, mniejszości etniczne, 
zwłaszcza Romów, osoby mieszkające w mikroregionach o najbardziej niekorzystnej 
sytuacji, ludzi o obniżonej zdolności do pracy i młodych ludzi bez doświadczenia 
zawodowego); uważa, że dostęp do edukacji i rynku pracy oraz uczestnictwo w życiu 
społecznym jest konieczne do godnego życia; wzywa Unię Europejską i państwa 
członkowskie do dopilnowania, by podjęte zostały środki mające na celu zwalczanie 
ubóstwa wśród dzieci i by wszystkie dzieci miały w życiu równe szanse;

7. ponieważ bezrobocie jest najbardziej podstawową przyczyną ubóstwa, nierówności 
i wykluczenia społecznego także w przypadku kobiet, wzywa do utrzymania i tworzenia 
miejsc pracy w ukierunkowany sposób (jak oferowanie zatrudnienia w niepełnym 
wymiarze czasu pracy lub miejsc pracy o elastycznych godzinach dla kobiet 
wychowujących dzieci), a oprócz środków związanych z zatrudnieniem sugeruje również 
wdrożenie ukierunkowanych strategii politycznych w celu wzmocnienia systemu 
zabezpieczenia społecznego (np. tworzenie placówek opieki nad dziećmi ułatwiających 
kobietom powrót na rynek pracy);

8. podkreśla, że w Europie jedna trzecia osób samotnie wychowujących dzieci żyje w 
ubóstwie;

9. wskazuje, że ubóstwo kobiet jest nie tylko wynikiem niedawnego kryzysu 
gospodarczego, ale konsekwencją wielu czynników, w tym stereotypów, istniejących 
różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, barier powodowanych brakiem godzenia 
życia rodzinnego z zawodowym, dłuższej średniej długości życia kobiet i ogólnie 
różnego rodzaju dyskryminacji ze względu na płeć, której ofiarami padają głównie 
kobiety;

10. podkreśla, że w przypadku utraty pracy ryzyko nieznalezienia ponownego zatrudnienia 
jest większe dla kobiet, a w przypadku jej ponownego znalezienia jest bardziej 
prawdopodobne, że będzie ona mniej korzystna, ponieważ to wśród kobiet procent umów 
niepewnych i niedobrowolnej pracy w ograniczonym wymiarze godzin jest wyższy, a 
także ponieważ wciąż istnieją różnice w wynagrodzeniu na niekorzyść kobiet;

11. podkreśla, że brak dostępu do usług opieki nad osobami zależnymi, do odpowiednich 
systemów urlopowych oraz do elastycznych formuł pracy dla obojga rodziców często jest 



AD\838377PL.doc 5/9 PE448.823v02-00

PL

dla kobiet przeszkodą w uczestnictwie w rynku pracy lub w pracy w pełnym wymiarze 
godzin;

12. podkreśla, że nie należy zwiększać środków na Europejski Fundusz Społeczny;
13. wzywa Komisję do wzmocnienia europejskiej strategii na rzecz integracji społecznej i 

ochrony zgodnie z inicjatywą „Europejski program walki z ubóstwem” oraz do nasilenia 
działań na rzecz poprawy sytuacji w szczególności rodziców samotnie wychowujących 
dzieci, co pozwoli im godnie żyć;

14. podkreśla konieczność zmniejszenia rozbieżności między zarobkami kobiet i mężczyzn, 
które przy takich samych kompetencjach i na takich samych stanowiskach prowadzą do 
nierówności płacowych i do wysokiego poziomu ubóstwa wśród emerytek lub wdów;

15. uważa, że na rynku pracy starsze kobiety mogą być przedmiotem dyskryminacji 
pośredniej lub bezpośredniej, a nawet równoczesnej dyskryminacji z wielu przyczyn, 
oraz że problemem tym należy się zająć; podkreśla, że zatrudnienie należy postrzegać 
jako najlepszy sposób zwalczania ubóstwa wśród kobiet; apeluje o ułatwianie udziału 
kobiet w każdym wieku w programach uczenia się przez całe życie; przypomina, że 
godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz kształcenia ustawicznego wymaga 
szczególnej uwagi i wsparcia;

16. wzywa Komisję i Radę do niezwłocznego opracowania i wdrożenia strategii, której 
celem będzie zmniejszenie ubóstwa wśród dzieci o połowę do 2012 r. i przerwanie spirali 
ubóstwa w ogóle, zważywszy na fakt, że istnieje duże ryzyko przenoszenia 
długotrwałego ubóstwa z rodziców na dzieci, co może zmniejszyć szanse ich dzieci na 
lepsze życie; podkreśla w związku z tym potrzebę włączenia indywidualnych praw 
dziecka do głównego nurtu wszystkich strategii politycznych i działań UE w celu 
monitorowania i oceniania działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania ubóstwu 
wśród dzieci, potrzebę określenia i rozwijania działań priorytetowych, usprawnienia 
procesu zbierania danych oraz dalszego opracowywania wspólnych wskaźników na 
poziomie UE; uważa, że w tym kontekście istotne jest, aby ułatwiać rodzicom samotnie 
wychowującym dzieci wchodzenie na rynek pracy i powrót nań, jak również czynienie 
ustaleń z zakresu opieki społecznej dla rodziców samotnie wychowujących dzieci w 
świetle problemów przez nich napotykanych, a także zapewniać rodzinom wielodzietnym 
konkretne wsparcie; uważa, że dzieci z rodzin, w których nikt nie pracuje i w których 
panuje bieda, wymagają szczególnej uwagi i wsparcia, aby zapobiec w przyszłości 
ubóstwu;

17. zwraca uwagę, że międzynarodowe badania pokazują, iż z uwagi na nierówność płci 
(segregacja zawodowa, dyskryminacja płacowa itp.) kobiety są nadmiernie 
reprezentowane wśród ubogich osób pracujących i że tę różnicę w wynagrodzeniach 
dodatkowo powiększa pełnienie przez kobiety tradycyjnych obowiązków opiekuńczych, 
oraz że te dwa czynniki stawiają także kobiety w starszym wieku w szczególnie 
niekorzystnej finansowo sytuacji (różnica w wysokości świadczeń emerytalnych oraz 
oszczędności);

18. wzywa państwa członkowskie do przeprowadzenia oceny wpływu recesji gospodarczej 
oraz do zbadania zmienności warunków zatrudnienia i ich oddziaływania na najsłabsze 
grupy, ubóstwo i wykluczenie społeczne;

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do określenia, przyjęcia i monitorowania 
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konkretnych wskaźników dotyczących płci w dziedzinie walki z ubóstwem i promowania 
włączenia społecznego;

20. zwraca się do właściwych władz krajowych o dokonanie przeglądu polityki imigracyjnej 
w celu zlikwidowania barier strukturalnych uniemożliwiających pełne uczestnictwo 
imigrantów; a także o gromadzenie danych na temat postępów w kwestii dyskryminacji 
wobec najsłabszych grup oraz o ocenę wpływu cięć wydatków związanych z dostępem 
do opieki zdrowotnej, edukacji i ochrony socjalnej;

21. przyjmuje do wiadomości decyzję Rady z dnia 17 czerwca 2010 r., która pozostawia w 
gestii państw członkowskich kwestię określenia we współpracy z regionami krajowych 
celów w zakresie obniżenia liczby osób zagrożonych ubóstwem i wyłączeniem 
społecznym na podstawie jednego lub kilku z trzech wskaźników zatwierdzonych przez 
Radę; uważa, że używając jedynie wskaźnika gospodarstw domowych dotkniętych 
bezrobociem, państwa członkowskie mogą systematycznie zaniedbywać takie kwestie jak 
ubóstwo pracujących, ubóstwo energetyczne, ubóstwo rodziców samotnie 
wychowujących dzieci, ubóstwo wśród dzieci i wyłączenie społeczne; wzywa państwa 
członkowskie, aby nie nadużywały swej swobody wyboru wskaźnika do osiągnięcia 
mniej ambitnych celów walki z ubóstwem; zwraca uwagę na problemy milionów 
europejskich emerytów, których emerytury są niewystarczające, aby wiązać koniec z 
końcem i pokrywać szczególne potrzeby spowodowane wiekiem, zwłaszcza z uwagi na 
wysokie koszty leków i leczenia; z naciskiem podkreśla, że nauka szkolna i wyższe 
studia dla najsłabszych grup powinny być priorytetem, w ramach którego każde państwo 
członkowskie powinno wyznaczyć własne cele;

22. przypomina, że Komisja Europejska ogłosiła rok 2010 „Rokiem walki z ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym”, żeby ponownie podkreślić i umocnić polityczne 
zaangażowanie Unii Europejskiej w spowodowanie zdecydowanego przełomu w walce z 
ubóstwem i uznać podstawowe prawo osób żyjących w ubóstwie i w sytuacji 
wykluczenia społecznego do godnego życia i bycia pełnoprawnymi członkami 
społeczeństwa;

23. przypomina, że Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010 
miał być nie tylko kampanią w mediach, ale inicjatywą na rzecz dalszego pobudzania 
wielowymiarowych strategii politycznych w zakresie zwalczania ubóstwa i bardziej 
zaawansowanych wskaźników ubóstwa; dlatego zwraca się do Komisji o dokonanie 
krytycznego przeglądu nowych środków przyjmowanych przez państwa członkowskie w 
celu przezwyciężenia ubóstwa i wykluczenia społecznego w tym kontekście;

24. zwraca uwagę, że zgodnie ze wskaźnikiem Eurostatu dotyczącym zagrożenia ubóstwem 
w 2008 r. zagrożonych ubóstwem było prawie 85 mln osób w Unii Europejskiej i że – jak 
się szacuje – zgodnie ze wskaźnikiem dotyczącym niedostatku materialnego liczba ta 
wzrośnie do 120 mln osób; uważa, że z decyzji Rady w sprawie wskaźników ubóstwa 
mogą wyniknąć niejasności dotyczące ogólnego celu zmniejszenia o 20 milionów liczby 
osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2020 r. (zmniejszenie o 
23,5% według wskaźnika Eurostatu dotyczącego zagrożenia ubóstwem, ale tylko o 16,7 
% według wskaźnika dotyczącego niedostatku materialnego);

25. ponownie wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do wzmocnienia 
instrumentów i poprawy ram prawnych w celu niwelowania różnic w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn;
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26. zwraca uwagę, że ochrona socjalna, polityka w zakresie rynku pracy i polityka społeczna 
znacząco przyczyniają się do ograniczenia zasięgu recesji i skrócenia czasu jej trwania 
poprzez stabilizowanie rynków pracy i konsumpcji oraz że system zabezpieczenia 
społecznego jest stabilizatorem zarówno pod względem dochodów jak i wydatków;

27. uważa aktywną politykę zatrudnienia (np. szkolenia w miejscu pracy, szkolenia i 
kształcenie zawodowe) za bardzo ważny w zapobieganiu ubóstwu proces, w którym 
istotną rolę odgrywają partnerzy społeczni; uważa ponadto, że aktywna polityka 
zatrudnienia (np. doświadczenie zawodowe dla młodzieży, warsztaty i miejsca pracy 
chronionej) to również kluczowy zestaw środków na rzecz zapewnienia równowagi oraz 
zwiększenia dostępności do rynku pracy i utrzymania zatrudnienia grup znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji;

28. uważa, że konieczne jest utrzymanie zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym, 
zdecydowanego zaangażowania na rzecz kolejnych postępów ku równouprawnieniu za 
pomocą strategii będących następstwem przyjętego przez Radę Europejską planu 
działania Komisji Europejskiej w dziedzinie równouprawnienia, a także za pomocą ram 
działania w dziedzinie równouprawnienia uzgodnionych przez europejskich partnerów 
społecznych; 

29. ze względu na fakt, że znalezienie pracy to siła napędowa zwalczania ubóstwa, podkreśla 
potrzebę stworzenia przejrzystych ram prawnych dotyczących nietypowych form 
zatrudnienia w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy i godnej płacy;

30. zwraca się do państw członkowskich, by w niezbędnych przypadkach ponownie 
przeanalizowały systemy zabezpieczeń społecznych, by uniknąć znacznego 
zróżnicowania w poziomie emerytur kobiet i mężczyzn, oraz by rozważyły możliwość 
wprowadzenia elementów korygujących, uwzględniających nieciągłość składek związaną 
z niepewnym zatrudnieniem i z wymogami macierzyństwa;

31. podkreśla znaczenie zindywidualizowanego przyjmowania podstawy w zakresie praw do 
ubezpieczeń społecznych i emerytur, co gwarantuje niezależność gospodarczą kobiet i 
mężczyzn;

32. zwraca uwagę, że ponieważ równy i pełny udział w życiu gospodarczym, politycznym 
i społecznym powinien być uznany za indywidualne prawo, w aktywnej polityce 
włączenia społecznego do zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego należy 
stosować holistyczne podejście, zwłaszcza poprzez zapewnienie pełnego dostępu do 
wysokiej jakości usług społecznych oraz usług mających ogólne (gospodarcze) znaczenie 
dla wszystkich;

33. podkreśla, że równouprawnienie stanowi jeden z warunków wstępnych dla 
zrównoważonego rozwoju, zatrudnienia, konkurencyjności i spójności społecznej;

34. zwraca uwagę, że według specjalnego sondażu Eurobarometru „Równość płci w UE w 
2009 r.” w Europie powszechnie uznawana jest potrzeba zmniejszenia różnic w 
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn;

35. podkreśla potrzebę podjęcia zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym inicjatyw 
dotyczących godzenia życia rodzinnego i zawodowego w ramach walki z ubóstwem i 
zwiększania dostępu do godnych miejsc pracy; w związku z tym wzywa państwa 
członkowskie do doskonalenia publicznych placówek opieki nad dziećmi oraz do 
tworzenia zachęt skłaniających przedsiębiorstwa do tworzenia zakładowych placówek 
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tego rodzaju;
36. wzywa państwa członkowskie do lepszego godzenia życia zawodowego i rodzinnego 

poprzez konkretne środki, takie jak poprawa przejrzystości wynagrodzeń, trybu rekrutacji 
i opłat ubezpieczeniowych, umożliwianie elastycznych godzin pracy oraz równoważenie 
kosztów rodzicielstwa;

37. podkreśla potrzebę tworzenia na szczeblu krajowym polityki sprzyjającej integracji 
zawodowej i szkoleniu, a także szczególnych przepisów podatkowych dotyczących 
rodziców samotnie wychowujących dzieci, w ramach zwalczania ubóstwa, ubóstwa 
wśród dzieci i wykluczenia społecznego;

38. podkreśla potrzebę podjęcia zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim inicjatyw 
mających na celu zwalczanie dyskryminacji pod względem możliwości dostępu do rynku 
pracy oraz pod względem polityki płacowej;

39. wzywa Komisję do dokładnego zbadania przeszkód w uczestnictwie w życiu 
społecznym, takich jak ubóstwo energetyczne, wykluczenie finansowe i utrudnienia w 
dostępie do technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

40. z myślą o skutecznym zwalczaniu ubóstwa kobiet podkreśla znaczenie koordynacji 
polityki walki z bezrobociem i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na wszystkich 
szczeblach zarządzania;

41. przypomina, że walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym ma być prowadzona 
zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i poza nią, z myślą o wypełnieniu 
zobowiązania Unii Europejskiej i państw członkowskich do osiągnięcia do 2015 r. 
wyznaczonych przez ONZ milenijnych celów rozwoju;

42. przypomina państwom członkowskim, że zapewnienie odpowiedniej opieki nad dziećmi 
stanowi podstawowy element równości płci na rynku pracy; w związku z tym 
przypomina państwom członkowskim o znaczeniu realizacji celów barcelońskich w 
zakresie opieki nad dziećmi, zachęcając kobiety do uczestnictwa w rynku pracy i 
wspierając równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym;

43. wzywa państwa członkowskie do ułatwiania imigrantom i mniejszościom etnicznym 
dostępu do programów edukacyjnych i szkoleniowych, co ułatwi im uczestnictwo w 
rynku pracy;
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