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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:

– uwzględniając zmienioną Europejską kartę społeczną, a w szczególności jej art. 16, 30 i 
31,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności jej art. 15, 
21, 31, 34 i 36,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 13 października 2005 r. w sprawie kobiet i ubóstwa 
w Unii Europejskiej1,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie europejskiego paktu na rzecz równości płci na 
lata 2011–20202,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie aktywnej integracji osób 
wykluczonych z rynku pracy3,

– uwzględniając strategię na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2010–20154,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 17 czerwca 2010 r. na temat aspektu płci w spadku 
koniunktury i kryzysie finansowym5,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyszłości usług 
socjalnych świadczonych w interesie ogólnym6,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 19 października 2010 r. w sprawie kobiet 
w niepewnej sytuacji zawodowej7,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ubóstwa kobiet w Unii 
Europejskiej8,

– uwzględniając publikację Eurostatu pt. „Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym –
UE 2010 r. – ujęcie statystyczne”,

A. mając na uwadze, że skrajne ubóstwo stanowi pogwałcenie praw podstawowych i 
poważne naruszenie godności ludzkiej kobiet, mężczyzn i dzieci;

                                               
1 Dz.U. C 233 E z 28.9.2006, s. 130.
2 Konkluzje Rady z dnia 7 marca 2011 r., Bruksela.
3 P6_TA(2009)0371.
4 COM(2010) 491 wersja ostateczna.
5 P7_TA(2010)0231.
6 P7_TA(2011)0319.
7 P7_TA(2010)0365.
8 P7_TA(2011)0086.
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B. mając na uwadze, że aktywne zaangażowanie w proces rozwoju ubogich kobiet i 
dziewcząt ma szczególnie pozytywny wpływ na zmniejszenie ubóstwa społeczeństw w 
biednych regionach;

C. mając na uwadze, że niepełnosprawne kobiety znajdują się w trudnej społecznie sytuacji i 
są narażone na poważne ryzyko dyskryminacji, ubóstwa i wykluczenia społecznego;

D. mając na uwadze, że ubóstwo ma inny wpływ na dotkniętych nim mężczyzn i kobiety, 
chłopców i dziewczęta, ponieważ ubogie kobiety i dziewczęta często mają większe
trudności z uzyskaniem dostępu do odpowiednich usług społecznych i dochodów;

E. mając na uwadze, że poprawa sytuacji kobiet przez poprawę warunków ich życia oraz 
umożliwienie im aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym danego kraju 
mają kluczowe znaczenie dla długotrwałego zrównoważonego rozwoju i zapobiegania 
ubóstwu;

F. mając na uwadze, że platforma nie uwzględnia specyficznych czynników związanych z 
płcią, które mają wpływ na kobiety i mężczyzn, oraz zwraca niedostateczną uwagę na 
kwestię feminizacji ubóstwa;

G. mając na uwadze, że ubóstwo i wykluczenie społeczne stanowią naruszenie ludzkiej 
godności i podstawowych praw człowieka oraz że głównym celem systemów wsparcia 
dochodów powinno być wydźwignięcie osób z ubóstwa i umożliwienie im godnego życia, 
co jest szczególnie ważne w przypadku kobiet, które częściej znajdują się w sytuacji 
ubóstwa;

H. mając na uwadze, że kraje rozwijające się, w których nierówność płci jest mniejsza, mają 
zwykle niższe wskaźniki ubóstwa;

I. mając na uwadze, że wpływ różnicy między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn na 
dochody z całego okresu aktywności zawodowej sprawia, że kobiety będą otrzymywać 
niższe emerytury i w rezultacie są bardziej niż mężczyźni dotknięte stałym i skrajnym 
ubóstwem: 22% kobiet w wieku 65 lat jest zagrożonych ubóstwem, natomiast wśród 
mężczyzn odsetek ten wynosi 16%;

J. mając na uwadze, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba kobiet żyjących w ubóstwie 
zwiększyła się niewspółmiernie w stosunku do liczby mężczyzn;

1. wzywa Komisję/ Eurostat do przyjęcia wszechstronnego zestawu wskaźników 
dotyczących ubóstwa oraz wykluczenia społecznego i do uzupełnienia statystyk 
podejściem opartym na jakości, wieku i zaangażowaniu płci w celu zwrócenia uwagi na 
problem ubóstwa starszych kobiet; wyraża nadzieję, że kiedy tylko Instytut ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn stanie się w pełni operacyjny, przyczyni się do rozwiązania problemu 
braku systematycznych i porównawczych danych z podziałem na płeć;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia środków na rzecz zapobiegania 
feminizacji ubóstwa przez wspieranie zatrudnienia kobiet i ich przedsiębiorczości, 
zapobieganie różnicy między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn, ułatwianie godzenia 
obowiązków zawodowych z rodzinnymi przez rozwój usług opieki nad dziećmi, systemu 
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usług dla osób pozostających na utrzymaniu, dzielenie się przez rodziców urlopem 
rodzicielskim oraz propagowanie elastycznych warunków pracy;

3. nalega, by określone w ramach platformy strategie polityki społecznej były realizowane 
równolegle ze strategiami na rzecz zapobiegania dyskryminacji, jako że źródłem ubóstwa 
wielu osób są ograniczone możliwości;

4. zdecydowanie krytykuje fakt, że w opracowanej przez Komisję europejskiej platformie 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym całkowicie 
pominięto związany z tą problematyką aspekt płci;

5. podkreśla, że kobiety na obszarach wiejskich często nie są postrzegane jako część siły 
roboczej, mimo iż ich wkład w codzienną pracę w rolnictwie jest równie ważny jak wkład 
mężczyzn, a ponadto są pozbawione socjalnych praw pracowniczych i narażone na 
ubóstwo;

6. wzywa Komisję, aby określiła szczegółowo wspólne zasady definiowania „koszyka 
podstawowych towarów i usług” w celu zwrócenia uwagi na problem ubóstwa i 
dyskryminacji ze względu na płeć, wiek lub pochodzenie społeczne;

7. uważa, że Komisja Europejska powinna uwzględnić zalecenie 92/441/EWG1, w którym 
uznano „podstawowe prawo osoby do wystarczających zasobów w odniesieniu do 
ludzkiej godności” i które ma kluczowe znaczenie dla kobiet, przy czym podkreśla, że 
głównym celem systemów wspierania dochodów powinno być wydobywanie ludzi z 
ubóstwa i umożliwianie im godnego życia, w tym godnej niepełnosprawności i świadczeń 
emerytalnych; z tej perspektywy zaleca Komisji opracowanie wspólnej metody obliczania 
minimum egzystencjalnego i kosztów życia (koszyk dóbr i usług) w celu pozyskania 
porównywalnych danych dotyczących poziomu ubóstwa i określenia metod interwencji 
społecznej;

8. domaga się utrzymania europejskiego planu pomocy dla osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji jako jednego ze składników ambitnej zintegrowanej polityki, 
której celem jest zwalczanie ubóstwa, ponieważ kobiety są często głównymi ofiarami 
niedostatku żywności;

9. domaga się potraktowania ze szczególną uwagą stosunków między rodzicami a dziećmi, 
np. przez krajowe programy obejmujące konkretne środki umożliwiające jak największe i 
jak najlepsze wsparcie w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich przez osoby 
uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej, aby uniknąć umieszczania dzieci w 
placówkach socjalnych na skutek skrajnego ubóstwa lub by brać takie rozwiązanie pod 
uwagę jedynie w ostateczności;

10. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla osób samotnie 
wychowujących dzieci, ponieważ są one o wiele bardziej narażone na ubóstwo niż 
rodziny, w których oboje rodzice mają dochody; w tym kontekście apeluje też do państw 
członkowskich o zapewnienie wsparcia dla ww. osób przez tworzenie dostatecznej liczby 

                                               
1 Zalecenie Rady z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnych kryteriów dotyczących wystarczających 
środków i pomocy społecznej w systemach ochrony socjalnej (Dz.U. L 245 z 26.8.1992, s. 46).
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placówek opieki nad dziećmi i ułatwianie dostępu do nich rodzinom z jednym rodzicem;

11. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich świadczeń socjalnych dla 
kobiet i mężczyzn, opiekujących się starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi 
członkami rodziny, a ponadto wzywa Komisję do zachowania środków finansowych, 
które można by przekazać organizacjom społeczeństwa obywatelskiego na walkę ze 
skutkami ubóstwa kobiet i ich łagodzenie;

12. podkreśla, że powszechny dostęp oraz dobrej jakości i niedrogie usługi w zakresie 
wsparcia, takie jak usługi opieki nad dziećmi, są istotne dla równego udziału kobiet i 
mężczyzn w rynku pracy oraz jako sposób na zapobieganie ubóstwu i na jego 
zmniejszenie;

13. wzywa Komisję do skutecznego zwalczania – przez wprowadzenie wytycznych 
ramowych i zasad dotyczących adekwatności i stabilności systemów emerytalnych –
zagrożenia ubóstwem wśród kobiet, powodowanego niepewną sytuacją, brakiem ciągłości 
w karierze zawodowej i niskim wynagrodzeniem; zwraca również uwagę, że konieczne 
jest zadbanie o dostosowanie przepisów w zakresie opieki społecznej do sytuacji 
indywidualnej i rodzinnej oraz nadanie większego znaczenia macierzyństwu i 
sprawowaniu opieki;

14. wzywa państwa członkowskie i Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na problem 
ubóstwa starszych kobiet wynikającego z faktu, że otrzymują one niższe emerytury, co 
jest z kolei konsekwencją okresów bezrobocia tych kobiet związanych z opieką nad 
dziećmi i innymi pozostającymi na utrzymaniu członkami rodziny;

15. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o potraktowanie perspektywy płci jako 
kluczowego elementu wszystkich wspólnych dziedzin polityki i programów krajowych w 
celu eliminacji ubóstwa i zapobiegania wykluczeniu społecznemu; ponadto uważa, że 
państwa członkowskie powinny uwzględnić problematykę równości płci w ich planach 
wychodzenia z recesji;

16. domaga się przeprowadzenia oceny podczas semestralnego ministerialnego okrągłego 
stołu, który odbędzie się dnia 17 października br. w związku ze Światowym Dniem Walki 
z Ubóstwem i w którym będą uczestniczyć obywatele i stowarzyszenia zajmujące się 
niesieniem pomocy osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji bezpośrednio 
związane z tą kwestią, w perspektywie płci, z odniesieniem do najuboższych uczestników;

17. uważa, że wolontariat może odegrać bardzo ważną rolę w zwalczaniu ubóstwa, 
wykluczenia społecznego i nierówności płci; odnotowuje, że rok 2011 jest Europejskim 
Rokiem Wolontariatu, a ponadto wzywa państwa członkowskie do intensywniejszej 
wymiany najlepszych praktyk i podjęcia skutecznych działań na rzecz wspierania i 
popularyzacji wolontariatu;

18. proponuje zwrócenie szczególnej uwagi na specyficzną sytuację i potrzeby słabszych grup 
kobiet (starszych, niepełnosprawnych, mieszkających na obszarach wiejskich, imigrantek, 
ofiar przemocy i handlu ludźmi), które są narażone na ubóstwo, a także opracowanie 
specjalnych środków politycznych uwzględniających aspekt płci;
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19. proponuje, by w działaniach proponowanych w ramach platformy uwzględnić skutki 
dyskryminacji różnego rodzaju i przyjąć ukierunkowane politycznie środki, takie jak te 
wprowadzone niedawno, na przykład do ustawodawstwa hiszpańskiego i rumuńskiego; w 
szczególności należy rozwijać koncepcję uwzględniania aspektu płci w celu zapobiegania 
dyskryminacji różnego rodzaju;

20. zwraca się do swojego przewodniczącego o wystąpienie do Agencji Praw Podstawowych 
o sporządzenie, we współpracy z Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn, analizy skutecznego korzystania przez osoby najuboższe z wszelkich praw 
podstawowych oraz analizy dyskryminacji, na którą są narażone, z zaangażowaniem 
organizacji, w ramach których osoby w sytuacji wykluczenia społecznego mogą 
swobodnie zabierać głos.
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