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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 istotny wpływ równouprawnienia kobiet i mężczyzn na europejską 
spójność społeczną i gospodarczą, którą warunkuje między innymi udział kobiet w rynku pracy,

B. mając na uwadze, że między poszczególnymi regionami występują znaczne różnice 
w udziale kobiet w rynku pracy, a średni udział kobiet w rynku pracy jest zazwyczaj niższy niż 
udział mężczyzn,

C. mając na uwadze, że kobiety stanowią większość populacji z wykształceniem 
wyższym, ale jednocześnie dominują wśród populacji o najniższym poziomie wykształcenia,

1. kładzie nacisk, w ramach polityki spójności, na konieczność zwiększonego wsparcia 
finansowego działań ułatwiających kobietom i mężczyznom łączenie pracy zawodowej 
i życia rodzinnego, z korzyścią dla spójności społecznej dzięki promowaniu roli rodziny i 
dzietności, a także z korzyścią dla spójności gospodarczej dzięki większemu udziałowi kobiet 
w rynku pracy;

2. uważa, iż głównym obszarem wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego powinno 
pozostać podnoszenie poziomu aktywności zawodowej, między innymi poprzez 
współfinansowanie indywidualnych inicjatyw gospodarczych osób pozostających poza rynkiem 
pracy, z uwzględnieniem kobiet powyżej 45 roku życia;

3. wzywa Komisję do odpowiedniego uwzględnienia w ramach polityki spójności kształcenia 
zawodowego kobiet, a państwa członkowskie do tworzenia „programów uczenia się przez całe 
życie”;

4. wspiera Komisję w reformowaniu polityki spójności, m.in. poprzez większą koncentrację 
środków na mniejszej ilości priorytetów, pod warunkiem zagwarantowania wśród nich stałego 
miejsca dla równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy;

5. zwraca uwagę na konieczność monitorowania działań Komisji wymienionych w 
dokumencie towarzyszącym „Strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015”;

6. wzywa państwa członkowskie do efektywnego wdrażania wszystkich dostępnych na 
poziomie europejskim instrumentów finansowych wspierających włączenie na rynek pracy.


