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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:

1. podkreśla znaczenie inicjatywy przewodniej Europejska platforma współpracy w zakresie 
walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym; zachęca państwa członkowskie, by w 
pełni skorzystały z unijnego programu PROGRESS i przyszłego Programu na rzecz 
przemian i innowacji społecznych, zwłaszcza w odniesieniu do skutecznego 
wprowadzania w życie celów związanych z równouprawnieniem płci; wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia niezbędnych działań w kierunku uzyskania dostępu do środków 
z Europejskiego Funduszu Społecznego i do wykorzystania funduszy na ukierunkowane 
programy walki z ubóstwem;

2. zauważa, że od wybuchu kryzysu stopa bezrobocia kobiet przez cały czas przewyższa 
stopę bezrobocia mężczyzn, co w obliczu istniejących problemów, takich jak 
bezpośrednia lub pośrednia dyskryminacja, podwójna dyskryminacja w przypadku kobiet 
niepełnosprawnych, zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć, praca w 
niepełnym wymiarze czasu, niepewne warunki zatrudnienia, ubóstwo pracujących, wysoki 
odsetek kobiet w szarej strefie i związane z tym niskie zarobki, niższy poziom ochrony 
socjalnej i niewystarczający zakres uprawnień emerytalnych, jest dodatkowym 
wyzwaniem, któremu kobiety muszą stawić czoła na ryku pracy; wobec powyższego 
zwraca się do Komisji o wydanie państwom członkowskim zaleceń dotyczących 
zwalczania segmentacji rynków pracy, w wyniku której kobiety mają niewystarczający 
dostęp do dobrych warunków zatrudnienia i godnego wynagrodzenia;

3. zachęca państwa członkowskie do wspierania udziału kobiet w rynku pracy poprzez 
zagwarantowanie im wolnego dostępu do publicznych usług opieki nad dziećmi i osobami 
niesamodzielnymi oraz zwiększenie środków na edukację i programy doskonalenia 
kwalifikacji zawodowych;

4. jest zaniepokojona głębokimi cięciami wydatków publicznych będącymi wynikiem 
wprowadzenia środków oszczędnościowych, co doprowadziło do znaczących cięć w 
sektorze publicznym w odniesieniu do miejsc pracy i usług i w następstwie zmusiło wiele 
kobiet do zmiany pracy z płatnej na niepłatną, narażając je w sposób poważny na ryzyko 
ubóstwa;

5. zwraca uwagę państw członkowskich na potrzebę wprowadzenia środków służących 
zwiększeniu dochodów, w tym opracowaniu regulacji w zakresie dochodu minimalnego i 
programów pomocy socjalnej dla osób mających trudności w zaspokojeniu podstawowych 
potrzeb, w szczególności w odniesieniu do osób z dziećmi, a zwłaszcza rodziców 
samotnie wychowujących dziecko.


