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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 polityka równouprawnienia płci może w znaczącym stopniu 
przyczynić się do zaradzenia problemom demograficznym, zwłaszcza dzięki działaniom 
na rzecz integracji kobiet na rynku pracy oraz dzięki zmniejszeniu ryzyka ubóstwa kobiet 
i dzieci,

B. mając na uwadze, że kobiety żyją dłużej niż mężczyźni i że coraz większa różnica w 
długości życia między mężczyznami i kobietami mogłaby jeszcze bardziej narazić starsze 
kobiety na ryzyko izolacji, uzależnienia i ubóstwa,

C. mając na uwadze, że starzenie się społeczeństwa europejskiego stanowi jedno z 
głównych przyszłych wyzwań dla Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia publicznego ze 
względu na coraz większe obciążenie niektórymi chorobami przewlekłymi, których część 
dotyka głównie kobiet, oraz mając na uwadze, że władze krajowe, regionalne i lokalne 
będą miały do odegrania kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości, bezpieczeństwa i 
jakości świadczenia usług z zakresu opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego,

1. wzywa właściwe władze unijne, regionalne i lokalne – w ramach polityki spójności oraz 
w świetle strategii Europa 2020 – aby poczyniły większe wysiłki na rzecz analizy 
skuteczności środków promujących uwzględnianie aspektu płci oraz środków na rzecz 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn w polityce spójności oraz środków na rzecz 
zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji, a w szczególności w nowym kontekście 
zmian demograficznym charakteryzujących się starzeniem się społeczeństwa i dużymi 
przepływami migracyjnymi zarówno z krajów trzecich do UE, jak i na terenie UE ze 
wschodu na zachód oraz ze wsi do miast, przy zwróceniu szczególnej uwagi na kobiety w 
sytuacji wykluczenia społecznego;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dopilnowania, aby wszystkie władze 
regionalne i lokalne w całej UE ujęły środki na rzecz uwzględniania aspektu płci we 
wnioskach w sprawie finansowania podczas kolejnego okresu programowania polityki 
spójności, wraz z celem ograniczenia negatywnych skutków zmiany demograficznej;

3. wskazuje, że polityka z zakresu opieki i świadczenie usług opieki są nierozerwalnie 
związane z osiągnięciem równości kobiet i mężczyzn oraz podkreśla, że brak 
przystępnych cenowo, dostępnych i dobrej jakości usług opieki w większości państw Unii 
Europejskiej oraz fakt, że opieką nie zajmują się w takiej samej mierze kobiety i 
mężczyźni, wywierają bezpośredni negatywny skutek na możność udziału kobiet we 
wszystkich aspektach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego;

4. wzywa Komisję do wprowadzenia w kolejnym cyklu polityki spójności określonych 
programów i projektów we współpracy z władzami regionalnymi w celu opracowania i 
zwiększenia czynnego udziału kobiet w MŚP, co mogłoby bezpośrednio zwiększyć 
zatrudnienie kobiet i pozwolić uniknąć odpływu wykwalifikowanych pracowników 
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młodego pokolenia ze wsi do miast lub za granicę, w celu zaradzenia spadkowi liczby 
ludności;

5. wzywa właściwe władze unijne, krajowe, regionalne i lokalne, aby – działając w ramach 
własnych obszarów kompetencji i jako część polityki spójności w nowym okresie –
opracowały przepisy dotyczące środków finansowych wspierających macierzyństwo i 
opiekę nad dziećmi poprzez wydawanie talonów, bonusów i czeków oraz by promowały 
świadczenie opieki nad dziećmi oraz usług rodzinnych i korzyści z nich płynących oraz 
aby wprowadziły skuteczne środki umożliwiające godzenie życia zawodowego z 
rodzinnym, przy uwzględnieniu elastycznego czasu pracy rodziców (na zasadzie 
dobrowolności) i świadczenia wysokiej jakości, dostępnych cenowo usług opieki nad 
dziećmi, osobami starszymi i innymi osobami niesamodzielnymi, aby pomóc rodzicom, a 
w szczególności matkom, w godzeniu życia zawodowego z prywatnym; zauważa, że 
niektóre kraje wprowadziły odpowiednie strategie polityczne na rzecz godzenia życia 
zawodowego z prywatnym, dając obywatelom możliwość wolnego wyboru pomiędzy 
prawdziwie równoważnymi alternatywami w celu zwiększenia zarówno procentowego 
udziału mężczyzn i kobiet w rynku pracy, jak i podniesienia wskaźnika urodzeń;

6. opowiada się w tym celu za rozwijaniem pracy na odległość, o ile ta forma pracy jest 
możliwa, na podstawie ambitnego ustawodawstwa pozwalającego pogodzić interesy 
pracowników i przedsiębiorców;

7. uważa, iż na podstawie nowej strategii w dziedzinie polityki spójności po 2013 r., w 
obliczu zmian demograficznych w Europie i ułatwiając godzenie pracy zawodowej z 
życiem rodzinnym, większe wsparcie finansowe należy przeznaczyć na tworzenie struktur 
opieki nad dziećmi przedszkolnymi;

8. podkreśla rosnące i kluczowe znaczenie europejskich władz lokalnych i regionalnych dla 
promowania równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście wyzwań demograficznych i 
wzywa do włączenia odpowiednich strategii politycznych do ich projektów w ramach 
zdecentralizowanej współpracy w celu zapewnienia kobietom, zwłaszcza najbardziej 
narażonym (imigrantkom, kobietom należącym do mniejszości, kobietom 
niepełnosprawnym, kobietom będącym ofiarami przemocy seksualnej, bezrobotnym 
kobietom w wieku powyżej 45 lat), dostępu do nowych technologii informacyjnych oraz 
do mikrofinansowania na rzecz działalności gospodarczej;

9. wzywa Eurostat do włączenia do regionalnego wskaźnika rozwoju społecznego (HDI) w 
rozróżnieniu na płeć czynników w zakresie pracy „niewidocznej”, biorąc pod uwagę 
potrójną rolę odgrywaną przez kobiety jako matki, córki i babki, jako dodatkowego 
elementu istniejącej, choć nadal nieodpowiedniej, infrastruktury społecznej na szczeblu 
regionalnym, w następstwie przeprowadzonego ostatnio przez OECD badania 
zatytułowanego „Cooking, Caring and Volunteeering: Unpaid Work Around the World” 
(„Gotowanie, opieka i wolontariat – niepłatna praca na całym świecie”) 1;

10. nawiązuje do ogromnej nierównowagi między kobietami i mężczyznami w dzieleniu się 
domowymi i rodzinnymi obowiązkami, co prowadzi do tego, że głównie kobiety 

                                               
1 Miranda, V. Miranda, V (2011), Cooking, Caring and Volunteeering: Unpaid Work Around the World, OECD 
Social, Employment and Migration Working Papers 116, OECD Publishing
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wybierają elastyczne formy zatrudnienia lub nawet rezygnują zupełnie z pracy, co wpływa 
na rozwój ich kariery, na powiększającą się różnicę w wynagrodzeniach między 
mężczyznami i kobietami i na akumulację uprawnień emerytalnych;

11. wzywa Eurostat do zbadania i opracowania wskaźników umożliwiających pomiar i 
ukazanie wartości zaangażowania kobiet i mężczyzn w działalność wolontariacką, żeby 
pokazać w ten sposób wkład kobiet o mężczyzn w spójność społeczną w zależności od 
regionu oraz poprawić jakość życia, zwłaszcza osób dotkniętych ubóstwem;

12. uważa, że doświadczenie zdobywane przez kobiety w ramach działalności dobroczynnej 
powinno być właściwie uznawane i powinno nie powodować uszczerbku dla praw kobiet 
do ubezpieczenia zdrowotnego i uprawnień do emerytury;

13. wzywa Komisję do zaproponowania konkretnych inicjatyw w ramach Europejskiego 
Roku Aktywnego Starzenia się i Solidarności Międzypokoleniowej w 2012 r., 
poświęconych działalności kobiet w podeszłym wieku, nadających wartość ich 
zaangażowaniu na rzecz na spójności społecznej i terytorialnej; podkreśla, że zasada 
solidarności międzypokoleniowej jest jednym z kluczowych rozwiązań strukturalnych na 
rzecz europejskiego modelu społecznego, a w konsekwencji na rzecz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej; wzywa do działań mających na celu wspieranie 
elastycznych rozwiązań emerytalnych i powiązanie emerytur z pracą w niepełnym 
wymiarze czasu w celu zachęcenia kobiet do dłuższego pozostania na rynku pracy; dla 
zachowania tej zasady wzywa władze publiczne różnego szczebla do przyjęcia aktywnego 
podejścia i do zaangażowania się w zapewnienie wysokiej jakości usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym;

14. zwraca się do państw członkowskich o zadbanie o właściwy poziom emerytur przez 
zwalczanie na rynku pracy dyskryminacji ze względu na płeć, a w szczególności przez 
ograniczanie różnic w karierze i wynagrodzeniu ze względu na płeć, oraz przez 
zapewnienie w systemach emerytalnych rekompensaty za czas poświęcony opiece nad 
rodziną;

15. zwraca się do państw członkowskich i władz regionalnych o popieranie form wsparcia dla 
rodzin, które zajmują się niesamodzielnymi osobami starszymi;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania form szkoleń i edukacji 
międzypokoleniowej, angażując np. młodych ludzi, szkoły i stowarzyszenia w projekty 
szkoleń TIK dla osób starszych lub rozwijając zdolności osób starszych w ramach 
projektów pozaszkolnych;

17. zwraca się do państw członkowskich i władz regionalnych, aby rozwijały i wspierały 
formy zaangażowania osób starszych w szkolenia formalne i nieformalne oraz w pracę 
dobroczynną, a także ich aktywny udział w życiu społeczności;

18. wzywa Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na skutki zmian demograficznych dla 
zdrowia publicznego oraz do podjęcia odpowiednich działań w celu zaradzenia coraz 
większemu obciążeniu chorobami kobiet i mężczyzn, w szczególności poprzez 
udostępnienie środków – w ramach poszczególnych instrumentów polityki spójności –
pozwalających na finansowanie badań przesiewowych w kierunku raka przede wszystkim 
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w regionach o słabiej rozwiniętym publicznym systemie opieki zdrowotnej.
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