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WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych wyraźnie mówią 
o równości szans mężczyzn i kobiet oraz o zasadzie uwzględniania aspektu płci jako o 
przekrojowych kwestiach, które należy uwzględnić przy planowaniu i wdrażaniu polityki;

B. mając na uwadze, że kobiety są nieaktywne ponad dwa razy częściej niż mężczyźni 
(21,0% kobiet w krajach UE-28 w porównaniu do 8,4% mężczyzn1), mimo że stanowią 
większość, jeżeli chodzi o kwalifikacje zdobyte w ramach kształcenia wyższego, oraz 
mając na uwadze, że bardzo często uzasadniają one tę nieaktywność przyczynami 
osobistymi lub rodzinnymi (w 21% przypadków, podczas gdy tylko 0,5% mężczyzn 
podaje rodzinę za przyczynę);

C. mając na uwadze, że kobietom grozi ubóstwo w większym stopniu niż mężczyznom oraz 
że więcej kobiet niż mężczyzn jest zatrudnionych na niepewnych warunkach, w 
szczególności na obszarach wiejskich; mając na uwadze niepewną sytuację kobiet na 
obszarach miejskich, szczególnie z powodu kryzysu gospodarczego i finansowego;

D. mając na uwadze, że chociaż z oceny programów polityki spójności współfinasowanych 
przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Fundusz Spójności w okresie 
2007–2013 wynika, że państwa członkowskie ogólnie są dobrze poinformowane o 
wymogach w zakresie równości kobiet i mężczyzn, jakie należy spełniać przy 
opracowywaniu takich programów (70%)2, to sprawozdania pokazują też, że równość 
kobiet i mężczyzn jest mało skutecznie uwzględniana w tych programach (mniej niż 8%) 
poprzez jasne określenie problemów lub ilościowych celów; mając na uwadze, że maleje 
wsparcie finansowe na promowanie równości mężczyzn i kobiet3;

1. wzywa państwa członkowskie, aby w kontekście polityki spójności opracowały programy 
i działania mające na celu promowanie takiej samej niezależności gospodarczej kobiet jak 
i mężczyzn poprzez wyrównanie udziału kobiet w rynku pracy i szkoleniu zawodowym, 
przy jednoczesnym możliwie najszybszym zwalczeniu uporczywie występujących różnic 
w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn; wzywa państwa członkowskie, władze regionalne 
i lokalne do podjęcia konkretnych działań mających na celu realizację możliwości kobiet, 
co jest istotnym krokiem w kierunku ożywienia gospodarczego;

2. wzywa państwa członkowskie, aby przy planowaniu polityki spójności sporządzały 
budżet z uwzględnieniem aspektu płci z myślą o przeanalizowaniu nie tylko programów, 
które są szczególnie skierowane do kobiet, lecz również wszystkich rządowych 
programów i strategii politycznych, ich wpływu na przyznawanie środków oraz wkładu, 

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics.
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-inception-report.pdf.
3 http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/opinions_advisory_committee/opinion_on_gender_equality_in_the_cohesion_policy_2014-
2020_en.pdf
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jaki wnoszą w osiąganie równości mężczyzn i kobiet;

3. wzywa państwa członkowskie, aby zwróciły uwagę na opóźnione skutki, jakie może mieć 
dla kobiet konsolidacja budżetowa, oraz na to, jak zmniejszyć te skutki do minimum za 
pomocą skutecznej realizacji polityki spójności;

4. wzywa państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne do opracowania 
innowacyjnych środków i programów mających na celu zwalczanie feminizacji ubóstwa 
oraz promowanie włączenia społecznego, skierowanych w szczególności do najbardziej 
narażonych grup kobiet, takich jak kobiety niepełnosprawne, samotne matki, matki 
wielodzietnych rodzin, kobiety migrujące, ofiary przemocy, kobiety o niskim poziomie 
wykształcenia oraz ofiary dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie, a także 
dyskryminacji międzysektorowej; opowiada się za tym, aby przed rozpoczęciem 
programów i działań zbierać dane dotyczące kobiet, aby móc reagować na potrzeby kobiet 
w ukierunkowany i skuteczny sposób;

5. wzywa Komisję, aby we współpracy z Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn nadal ulepszała systemy sprawozdawczości państw członkowskich poprzez 
wprowadzenie i stosowanie wskaźników pozwalających ocenić, czy wsparcie udzielane w 
ramach polityki spójności umożliwia postępy w zakresie równości kobiet i mężczyzn, a 
jeśli tak, to w jakim stopniu; podkreśla, że dane na temat realizacji celów w zakresie 
równości kobiet i mężczyzn dzięki programom polityki spójności powinny być podzielone 
według płci;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ogólnego zbadania wpływu polityki 
spójności, a w szczególności funduszy strukturalnych, na sytuację kobiet, i wyciągnięcia z 
nich odpowiednich wniosków i skutecznej realizacji programów w okresie 2014–2020;

7. wzywa państwa członkowskie do aktywniejszego korzystania z wszystkich dostępnych 
funduszy unijnych do finansowania przyjaznych rodzinie, wysokiej jakości, przystępnych 
finansowo i łatwo dostępnych placówek opieki, a także innych struktur społecznych; 
przypomina znaczenie, jakie ma godzenie życia zawodowego i życia rodzinnego w 
kontekście równości szans, zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego;

8. wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na sektor przedsiębiorstw kulturalnych i 
kreatywnych, które przyczyniają się do realizacji celów strategii „Europa 2020”, w 
szczególności do tworzenia miejsc pracy; podkreśla zasadniczy wpływ tych 
przedsiębiorstw na rozwój regionów i miast; wzywa do trwałego promowania kształcenia 
ustawicznego przeznaczonych specjalnie dla kobiet w tych sektorach, aby skutecznie 
promować wykorzystanie ich umiejętności oraz tworzyć nowe możliwości zatrudnienia. 

9. wzywa państwa członkowskie do znalezienia sposobów na zmniejszenie bezrobocia 
wśród kobiet, aby uniknąć ich nadmiernej mobilności zawodowej, ponieważ ma to 
bezpośredni negatywny wpływ na dzieci.

10. wzywa Komisję do promowania wymiany między państwami członkowskimi najlepszych 
praktyk w zakresie uwzględniania aspektu płci w programach polityki spójności.
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