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PROJEKT OPINII
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie 7. i 8. sprawozdania Komisji Europejskiej z postępów unijnej 
polityki spójności oraz w sprawie sprawozdania strategicznego 2013 
dotyczącego realizacji programów na lata 2007–2013
(2013/2008 (INI))
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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, jakie należy uwzględnić przy programowaniu i wdrażaniu 
polityki;

B. mając na uwadze, że istnieje ponad dwukrotnie większe prawdopodobieństwo, że to 
kobiety, a nie mężczyźni, będą gospodarczo nieaktywne, pomimo że są większością, jeżeli 
chodzi o kwalifikacje zdobyte w ramach kształcenia wyższego, oraz mając na uwadze, że 
bardzo często uzasadniają one tę nieaktywność przyczynami osobistymi lub rodzinnymi;

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;

D. mając na uwadze, że chociaż z oceny programów polityki spójności za okres 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, lecz oceny te pokazują też, że równość kobiet i mężczyzn wcale nie jest 
skutecznie uwzględniana w tych programach;

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 ich udziału w rynku pracy oraz rozwiązanie 
uporczywego problemu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn;

2. 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;

3. wzywa państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne do opracowania 
innowacyjnych środków i programów skierowanych w szczególności do najbardziej 
narażonych grup kobiet z myślą o przeciwdziałaniu feminizacji ubóstwa oraz promowaniu 
włączenia społecznego;

4. wzywa Komisję, aby we współpracy z Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn nadal ulepszała systemy sprawozdawczości państw członkowskich tak, aby 
umożliwić ocenę postępów w zakresie równości kobiet i mężczyzn, osiąganych dzięki 
wsparciu udzielanemu w ramach polityki spojności;

5. wzywa państwa członkowskie do aktywniejszego korzystania z wszystkich dostępnych 
funduszy unijnych do finansowania przyjaznych rodzinie, wysokiej jakości, przystępnych 
finansowo i łatwo dostępnych placówek opieki, które umożliwią lepsze godzenie życia 
zawodowego z życiem rodzinnym.


