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WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym odgrywają 
podstawową rolę w walce z wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w ochronie praw 
człowieka i godności ludzkiej, propagowaniu sprawiedliwości i ochrony społecznej, 
równości szans, równości mężczyzn i kobiet, solidarności międzypokoleniowej, ochronie 
praw dziecka, godzeniu życia rodzinnego z zawodowym i osiągnięciu spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 

B. mając na uwadze, że segregacja płci w usługach socjalnych, zarówno sektorowa, jak
i zawodowa, wywiera ujemny wpływ na warunki pracy i wysokość płac oraz mając na 
uwadze, że bezpłatna praca w gospodarstwie domowym, praca związana z opieką nad 
dziećmi i osobami starszymi jest w przeważającej mierze wykonywana przez kobiety,

C. mając na uwadze, że dostęp do usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, a 
w szczególności dostęp do opieki nad dziećmi, osobami starszymi i innymi 
osobami niesamodzielnymi, ma zasadnicze znaczenie dla równego udziału kobiet
i mężczyzn w rynku pracy, edukacji i kształceniu,

D. mając na uwadze, że dostęp do usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym pełni
rolę siły napędowej przyczyniającej się do wejścia większej liczby kobiet na rynek pracy,

1. wzywa państwa członkowskie, żeby utrzymały usługi socjalne dostępne, przystępne 
cenowo i o wysokiej jakości, tak jak w okresie szybkiego wzrostu gospodarczego, oraz 
żeby zagwarantowały niedyskryminacyjny dostęp do tych usług niezależnie od płci, 
dochodów, rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub przekonań, niepełnosprawności, 
wieku, orientacji seksualnej czy warunków zatrudnienia; uważa, że usługi socjalne mają
podstawowe znaczenie dla zapewnienia równych szans kobietom i mężczyznom, jako że 
razem z opieką zdrowotną i opieką nad dziećmi stanowią podstawę wysiłków 
zmierzających do zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy, a bardziej ogólnie do 
wyrównania szans kobiet i mężczyzn;

2. podkreśla, że należy unikać sytuacji, w której aktualny kryzys finansowy i gospodarczy 
oraz przyjęte w przyszłości budżety zagrożą rozwojowi usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym, co zaszkodziłoby w dużym stopniu podniesieniu stopy zatrudnienia, 
wzrostowi gospodarczemu UE, podniesieniu wkładów gospodarczych, wzrostowi 
wskaźnika narodzin oraz propagowaniu równości mężczyzn i kobiet;

3. podkreśla, że rozwój usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym jest siłą 
powodującą przyciąganie większej liczby kobiet na rynek pracy, powołuje się na badanie 
dotyczące siły roboczej z 2008 r., które wykazało, iż kobiety stanowią 79% pracowników 
usług w dziedzinie ochrony zdrowia ludzkiego, 81% pracowników usług w zakresie 
opieki w domu i 83% osób wykonujących pracę w zakresie opieki społecznej poza 
domem;
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4. wzywa państwa członkowskie, żeby opracowały nowoczesne, proaktywne strategie na 
rzecz dobrobytu, żeby zapewnić skuteczność i wydajność wydatków socjalnych, przy 
uwzględnieniu także zasad równości płci; zauważa, że te strategie polityczne, w tym 
wspieranie włączających rynków pracy, zapobieganie i resocjalizacja, mogą na początku 
wymagać większych środków, lecz powinny prowadzić do oszczędności i poprawić 
jakość świadczeń w perspektywie długoterminowej;

5. zachęca, aby w celu zapewnienia najlepszego dostosowania usług do potrzeb 
indywidualnego odbiorcy oraz podniesienia ich jakości zwracano większą uwagę na 
potrzebę szkoleń i kursów przygotowawczych dla osób zatrudnionych w pracy z grupami 
szczególnie wrażliwymi, np. dziećmi, trudną młodzieżą i osobami starszymi;

6. podkreśla, że jest konieczne wspieranie większej orientacji na użytkownika oraz 
uwzględniania perspektywy płci i uprawnień użytkownika, a także wzmocnienie dostępu 
do praw socjalnych, w szczególności dla grup znajdujących się w gorszej sytuacji, m.in. 
samotnych matek, matek niepełnosprawnych, kobiet, które padły ofiarą przemocy ze 
względu na płeć, migrantek i kobiet należących do mniejszości, kobiet o niskich 
kwalifikacjach i kobiet starszych, gdyż grupy te są szczególnie wrażliwe na ubóstwo i nim 
zagrożone, w sytuacji gdy zapotrzebowanie na usługi staje się coraz bardziej 
wyspecjalizowane i złożone; wzywa Komisję do zapewnienia i ochrony powszechnego 
dostępu do opieki zdrowotnej i usług socjalnych oraz do zaproponowania skutecznych 
strategii zwalczania dyskryminacji wielokrotnej;

7. zaleca państwom członkowskim, by przy określaniu usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym uwzględniały szczególne usługi ukierunkowane na płeć, zwłaszcza 
porady i usługi socjalne przeznaczone dla kobiet, oraz istotne usługi, które przyczyniają 
się do jakości życia kobiet i do osiągnięcia równości, jak opieka medyczna na rzecz 
zdrowia seksualnego i rozrodczości, edukacja i opieka nad osobami niesamodzielnymi;

8. zwraca się do Komisji o wykorzystywanie promocji równości szans jako wskaźnika przy 
ocenie wyników w zakresie usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym;

9. podkreśla, że kryzys gospodarczy i finansowy oraz programy oszczędnościowe narzucone 
państwom członkowskim nie powinny zachęcać do poniechania inwestycji w usługi 
socjalne świadczone w interesie ogólnym, lecz wręcz przeciwnie, należy tym bardziej 
konsolidować te ważne usługi, aby sprostać potrzebom kobiet;

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeprowadzenia oceny wpływu 
poszczególnych usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym na kwestie związane
z płcią oraz do zapewnienia, że ocena zaproponowanych działań UE z perspektywy 
równości płci stanie się regularnym i przejrzystym procesem o dostrzegalnych wynikach 
oraz że kwestia płci zostanie włączona do budżetu wszystkich programów i dziedzin 
polityki UE i państw członkowskich; zwraca się również do Komisji, by uwzględniła
w swych sprawozdaniach z monitorowania kwestie odnoszące się do równości płci;

11. wzywa państwa członkowskie, żeby w ramach strategii na rzecz godzenia życia 
rodzinnego i zawodowego zapewniły dostępne, przystępne cenowo, cechujące się wysoką 
jakością i zróżnicowane formy opieki nad dziećmi, jak ujęto to w celach barcelońskich, 
oraz żeby poprawiły świadczenie usług w zakresie opieki nad osobami starszymi
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i niesamodzielnymi jako istotny krok w kierunku równouprawnienia kobiet i mężczyzn, 
jako że usługi opieki nad dziećmi nie tylko ułatwiają udział kobiet w rynku pracy, ale 
również tworzą miejsca pracy; zwraca się do Komisji i państw członkowskich o podjęcie 
działań mających na celu docenienie osób – z których większość to kobiety –
świadczących bezpłatną pracę w gospodarstwie domowym oraz opiekę nad dziećmi
i osobami starszymi, pełniących rolę bardzo istotną dla trwałości systemów socjalnych;

12. zauważa, że z powodu zmian demograficznych usługi opiekuńcze, zdrowotne i socjalne 
ogólnie stanowią rozwijający się sektor, który posiada potencjał w zakresie tworzenia 
miejsc pracy zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn; wzywa państwa członkowskie do 
wykorzystania tego potencjału przez wzmocnienie tych niedostatecznie opłacanych
i niedowartościowanych sektorów, w których kobiety są nadreprezentowane, oraz przez 
ulepszenia w zakresie płac, infrastruktury i szkoleń zawodowych;

13. wzywa państwa członkowskie do promowania porozumień między partnerami 
społecznymi w zakresie strategii politycznych na rzecz godzenia życia zawodowego
i rodzinnego i w zakresie inicjatyw na rzecz zwiększenia dobrobytu w przedsiębiorstwach
i na terenie danego terytorium, przy uwzględnieniu pozytywnych działań 
przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach umów oraz doświadczeń finansowanych 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

14. podkreśla znaczenie tego, by władze szczebla krajowego, regionalnego czy lokalnego 
ułatwiały dostęp do mieszkań socjalnych kobietom znajdującym się w potrzebie lub 
zagrożonym wykluczeniem oraz tym, które padły ofiarą przemocy na tle płciowym,
w szczególności, gdy – w obu przypadkach – mają na utrzymaniu małoletnie dzieci;

15. wzywa Komisję do aktywnego uczestnictwa w realizacji celu określenia i przyjęcia 
uzgodnionych między partnerami społecznymi ramowych zasad na szczeblu europejskim, 
dotyczących przestrzegania praw podstawowych w zakresie równości oraz rozszerzenia 
prawnych gwarancji związanych z płcią poprzez objęcie nimi również kwestii takich jak 
warunki wynagrodzenia i pracy, dostęp do środków służących godzeniu życia 
zawodowego z rodzinnym, szkolenie, przebieg kariery zawodowej i bezpieczeństwo;

16. zwraca uwagę, że zasadnicze znaczenie ma zagwarantowanie grupom kobiet znajdującym 
się w najtrudniejszym położeniu dostępu do usług kształcenia i zatrudnienia, aby 
zapewnić im niezależność ekonomiczną i pełną integrację w społeczeństwie;

17. zauważa, że w celu uniknięcia w przyszłości trudności w przyciąganiu 
wykwalifikowanych pracowników, braku pracowników i spadku jakości socjalnych usług 
użyteczności publicznej państwa członkowskie powinny zwrócić większą uwagę na 
adekwatne wynagrodzenie osób pracujących w usługach socjalnych i opieki zdrowotnej; 
zauważa, że właśnie w tych sektorach w ostatnim czasie powstało najwięcej miejsc pracy,
w szczególności dla kobiet;

18. zwraca uwagę na potrzebę większego docenienia pracy osób zatrudnionych w sektorze 
usług socjalnych, w większości kobiet, gdyż ich praca jest trudna, wymaga wrażliwości
i szczególnego zaangażowania osobistego, a nie cieszy się zbyt dużym prestiżem 
społecznym;
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19. wzywa państwa członkowskie do ułatwienia, również poprzez ulgi podatkowe i specjalne 
formy wsparcia finansowego, form opieki domowej i wsparcia dla osób starszych
i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji – głównie kobiet – a także do 
ograniczenia negatywnego wpływu na zatrudnienie osób, zwłaszcza kobiet, które opiekują 
się niesamodzielnymi członkami rodziny.
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