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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie polityki spójności i społeczności marginalizowanych
(2014/2247(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 151, 153, 162 i 174–176 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych UE,

– uwzględniając europejskie konwencje w sprawie ochrony praw człowieka i 
podstawowych wolności, a szczególnie europejską Konwencję o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz wydane na jej podstawie orzeczenia 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejską kartę społeczną oraz związane z 
nią zalecenia Europejskiego Komitetu Praw Społecznych, a także Konwencję ramową 
Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych,

– uwzględniając przyjętą przez ONZ Deklarację praw ludów tubylczych,

– uwzględniając konwencję MOP dotyczącą ludności tubylczej i plemiennej w krajach 
niezależnych, 

– uwzględniając dyrektywy UE dotyczące niedyskryminacji, art. 14 europejskiej 
konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i protokół nr 12 do tej 
konwencji,

– uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych z dnia 5 stycznia 2011 r. o prawach 
osób niepełnosprawnych,

 – uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (zwane dalej 
„rozporządzeniem w sprawie wspólnych przepisów”)1,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących realizacji celu „Inwestycje na 

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320.
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rzecz wzrostu i zatrudnienia” i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1080/20061,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 437/2010 z 
dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności 
działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego dla zmarginalizowanych 
społeczności2,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/20063,

– uwzględniając Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1381/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Prawa, równość i obywatelstwo” na 
lata 2014–20204,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z 
dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym5,

– uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 
2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w 
ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie siódmego i ósmego 
sprawozdania Komisji Europejskiej z postępów unijnej polityki spójności oraz w 
sprawie sprawozdania strategicznego 2013 dotyczącego realizacji programów na lata 
2007–20137,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie postępów w 
realizacji krajowych strategii integracji Romów8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie budownictwa 
socjalnego w Unii Europejskiej9,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie strategii UE w 
dziedzinie integracji Romów10,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wkładu polityki 

1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 289.
2 Dz.U. L 132 z 29.5.2010. s. 1.
3 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470.
4 Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 62.
5 Dz.U. L 72 z 12.3.2014, s. 1.
6 Dz.U. L 74 z 14.3.2014, s. 1.
7 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0132.
8 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0594.
9 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0246.
10 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0092.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0246&language=PL
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spójności w osiągnięcie celów lizbońskich i celów „UE 2020”1 ,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie sytuacji społecznej 
Romów i ułatwienia im dostępu do rynku pracy w UE2 ,

– uwzględniając szóste sprawozdanie Komisji na temat spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej z dnia 23 lipca 2014 r. pt. „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia: promowanie spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej w Unii”, 

– uwzględniając ocenę wskazówek tematycznych z dnia 27 lutego 2014 r. na temat 
Romów w społecznościach marginalizowanych (cel tematyczny 9 – włączenie 
społeczne i zwalczanie ubóstwa),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 kwietnia 2014 r. pt. „Sprawozdanie z 
wdrożenia unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów” 
(COM(2014)0209),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 maja 2012 r. pt. „Krajowe strategie 
integracji Romów: pierwszy etap wdrażania unijnych ram” (COM(2012)0226),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 grudnia 2010 r. pt. „Strategia Unii 
Europejskiej dla regionu Dunaju” (COM(2010) 0715),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 12 grudnia 2010 r. pt. „Europejska platforma 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie 
ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej” (COM(2010)0758),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „»Europa 
2020« – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie skutecznych środków 
integracji Romów w państwach członkowskich3,

– uwzględniając wytyczne Komisji dotyczące wykorzystania europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych w zwalczaniu segregacji w kształceniu i segregacji 
przestrzennej (projekt) z dnia 1 lipca 2015 r.,

– uwzględniając pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie do Komisji z dnia 24 lutego 
2015 r. w sprawie finansowania dla społeczności marginalizowanych (E-002782-15),

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów w sprawie strategii integracji Romów4,

– uwzględniając art. 52 Regulaminu,

1  Dz.U. C 161 E z 31.5.2011, s. 120.
2  Dz.U. C 87 E z 1.4.2010, s. 60.
3 Dz.U. C 378 z 14.12.2013, s. 1.
4 Dz.U. C 114 z 15.4.2014, s. 73.
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– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego i opinie Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-
0314/2015),

A. mając na uwadze, że polityka spójności ma na celu wzmacnianie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, ograniczanie nierówności społecznych, w tym 
zmniejszanie i eliminację ubóstwa oraz wykluczenia, co wymaga zapobiegania 
segregacji i promowania równego dostępu i równych szans dla wszystkich obywateli, w 
tym dla społeczności najbardziej marginalizowanych oraz grup i osób w każdym wieku 
doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz nieposiadających dostępu 
do edukacji, zatrudnienia, zakwaterowania i systemów opieki zdrowotnej;

B. mając na uwadze, że celem polityki spójności, zgodnie z definicją zawartą w Jednolitym 
akcie europejskim z 1986 r., jest zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów i zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych; mając na uwadze, 
że Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wprowadził dodatkowy aspekt 
spójności, a mianowicie „spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną”;

C. mając na uwadze, że cel spójności społecznej wymaga, by Europa odegrała rolę w 
polityce włączenia marginalizowanych społeczności oraz by państwa członkowskie 
wykorzystały swoje kompetencje w tej dziedzinie poprzez podjęcie działań 
wspierających, a także działań w ramach ponadnarodowych programów współpracy i 
programów krajowych;

D. mając na uwadze, że w 2010 r. w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) przewidziano możliwości finansowania marginalizowanych społeczności; 
mając na uwadze, że w ramach legislacyjnych dla polityki spójności na lata 2014–2020 
przewidziano podejście strategiczne; 

E. mając na uwadze, że rozporządzenie (UE) nr 1304/20131 stanowi, że EFS przynosi 
korzyści ludziom, w tym grupom defaworyzowanym, takim jak osoby długotrwale 
bezrobotne, osoby niepełnosprawne, migranci, mniejszości etniczne, społeczności 
marginalizowane i osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym bez 
względu na ich wiek;

F. mając na uwadze, że w okresie programowania 2014–2020 co najmniej 23,1% środków 
z budżetu polityki spójności zostanie przeznaczonych na inwestycje w ramach EFS; 
mając na uwadze, że EFRR i EFS odgrywają szczególną i istotną role, zważywszy że co 
najmniej 20% środków z EFS przeznacza się w każdym państwie członkowskim na 
konkretny cel, jakim jest promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem oraz 
wszelkimi formami dyskryminacji, w związku z czym fundusze te stanowią istotne 
narzędzie służące upowszechnianiu szerszego włączenia społeczności 
marginalizowanych;

G. mając na uwadze, że w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 ustanowiono szereg 
warunków dotyczących niedyskryminacji, równości płci i niepełnosprawności, które 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.
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należy spełnić1;

H. mając na uwadze, że w szóstym sprawozdaniu w sprawie spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej Komisja wskazała, iż kryzys gospodarczy przyczynił się do 
wzrostu ubóstwa i wykluczenia społecznego;

I. mając na uwadze, że kryzys gospodarczy i będące jego następstwem cięcia budżetowe 
oraz środki oszczędnościowe zrodziły wiele problemów, często skutkując poważnymi 
problemami budżetowymi w gminach, pozbawiając je możliwości podejmowania 
stosownych działań na rzecz grup marginalizowanych oraz podejmowania starań o 
zwiększenie ich włączenia i zapobieganie segregacji, gdyż polityka w tych obszarach 
jest przede wszystkim, a czasem wręcz wyłącznie uzależniona od finansowania, którego 
źródłem są europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne;

J. mając na uwadze, że skutki kryzysu gospodarczego i cięcia w usługach publicznych 
dramatycznie pogorszyły sytuację kobiet należących do społeczności 
marginalizowanych;

K. mając na uwadze, że kobiety należące do społeczności marginalizowanych są silniej 
dotknięte dyskryminacją motywowaną wieloma względami jednocześnie oraz że wśród 
tych kobiet stopa bezrobocia jest znacznie wyższa niż wśród mężczyzn należących do 
tychże społeczności i wśród innych kobiet;

L. mając na uwadze, że w procesie realizacji polityki w zakresie włączenia społecznego 
bierze udział i często odgrywa istotną rolę wiele podmiotów publicznych i prywatnych, 
na różnych szczeblach i w różnych sektorach, w tym przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego, co wymaga spójnego i dobrze skoordynowanego podejścia;

M. mając na uwadze, że obecnie na szczeblu Unii Europejskiej brak jest definicji 
społeczności marginalizowanej; mając na uwadze, że zrozumienie sprawozdania 
wymaga wpierw poznania zjawiska marginalizacji w oparciu o analizę konkretnych 
atrybutów i cech charakterystycznych grup marginalizowanych, która uwzględnia ich 
szczególną sytuację i szczególne potrzeby, takie jak warunki bytowe i warunki pracy, 
ograniczony dostęp do edukacji i systemów opieki zdrowotnej oraz zatrudnienia, 
przedwczesne kończenie nauki, czemu towarzyszy wykluczenie strukturalne i 
systemowe, i ma na celu zapewnienie ich skutecznego włączenia społeczno-
gospodarczego;

N. mając na uwadze, że Komisja nie podała definicji społeczności marginalizowanych, 
pozostawiając w gestii państw członkowskich ustalenie tej definicji w oparciu o 
wskaźniki krajowe; zauważa jednak, że występowanie marginalizacji można stwierdzić 
na podstawie analizy zestawu odpowiednich wskaźników, takich jak wykluczenie 
społeczne, wysoka stopa bezrobocia długotrwałego, niski poziom kształcenia, (skrajnie) 
złe warunki mieszkaniowe, wysoki poziom dyskryminacji oraz nadmierne narażenie na 
zagrożenia dla zdrowia lub brak dostępu do opieki zdrowotnej, tzn. zjawisk 
charakteryzujących grupy społeczeństwa uznawane za najsłabsze i najbardziej 
potrzebujące pomocy;

1 Część II w załączniku XI do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.
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O. mając na uwadze, że marginalizacja jest zjawiskiem społecznym polegającym na 
społecznym wykluczeniu jednostek lub społeczności oraz systematycznym blokowaniu 
ich udziału w procesach społecznych i politycznych o zasadniczym znaczeniu dla ich 
integracji społecznej lub odmawianiu im dostępu do tych procesów; mając na uwadze, 
że określenie „społeczności marginalizowane” odnosi się do różnego rodzaju grup i 
osób, takich jak mniejszości, Romowie, osoby niepełnosprawne, osoby żyjące poniżej 
progu ubóstwa lub zagrożone ubóstwem, migranci, uchodźcy oraz grupy społecznie 
wykluczone; mając na uwadze, że rasizm, patriarchalizm, homofobia, niekorzystne 
warunki ekonomiczne i inne dyskryminujące czynniki przyczyniają się do powstawania 
rozwarstwienia i dynamiki prowadzącej do osłabienia pozycji kobiet należących do 
społeczności marginalizowanych;

P. mając na uwadze, że do wspólnych cech charakteryzujących społeczności 
marginalizowane zaliczyć można wspólnotę miejsc, czyli przykładowo zamieszkiwanie 
przez społeczności marginalizowane obszarów wiejskich i ubogich dzielnic, wspólnotę 
interesów, czyli przykładowo fakt przynależności do grupy uchodźców i osób 
ubiegających się o azyl oraz mniejszości etnicznych i językowych, a także grupy osób 
niepełnosprawnych, starszych, bezdomnych oraz ludności tubylczej; mając na uwadze, 
że różnorodne społeczności marginalizowanych zmagają się z podobnymi problemami i 
wszystkie doświadczają rozmaitych form stygmatyzacji i dyskryminacji;

Q. mając na uwadze, że w Europie znalazły schronienie liczne grupy zmarginalizowane; 
mając na uwadze, że wśród tych grup Romowie – słowo różnie rozumiane w całej 
Europie – stanowią najliczniejszą mniejszość etniczną w Europie i jedną ze 
społeczności najbardziej zmarginalizowanych; 

R. mając na uwadze, że polityka spójności powinna uwzględniać różnorodność 
społeczności marginalizowanych i ich szczególne potrzeby; mając na uwadze, że 
włączenie społeczności marginalizowanych do programów finansowania wymaga 
podjęcia wysiłków na wszystkich szczeblach, w tym stosowania długofalowego 
zintegrowanego i spójnego podejścia, przyjęcia trwałych rozwiązań, wzmacniania 
pozycji osób z tych grup, wykorzystywania doświadczeń i budowania potencjału, w tym 
w odniesieniu do kobiet i dziewcząt należących do społeczności marginalizowanych, a 
także odejścia od systemu opieki instytucjonalnej na rzecz systemu opieki świadczonej 
w ramach społeczności, w celu zakończenia segregacji i osiągnięcia normalizacji;

S. mając na uwadze, że w strategiach europejskiej polityki spójności zmierzających do 
wzmocnienia pozycji kobiet należących do społeczności marginalizowanych należy 
uwzględniać sytuację kobiet starszych, kobiet niepełnosprawnych, kobiet zajmujących 
się opieką nad innymi oraz kobiet doświadczających problemów ze zdrowiem 
psychicznym;

T. mając na uwadze, że do najskuteczniejszych narzędzi stymulujących włączenie 
społeczne i integrację zaliczyć można projekty artystyczne i kulturalne wspierające 
wymianę międzykulturową, upodmiotowienie uczestników, rozwój talentów twórczych 
i umiejętności współżycia w społeczeństwie oraz czynny udział w życiu społeczności 
lokalnej;
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U. mając na uwadze, że kształcenie, zarówno formalne jak i nieformalne, jest narzędziem 
umożliwiającym przezwyciężenie marginalizacji i dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie, ponieważ umożliwia dialog, otwartość i zrozumienie między 
społecznościami, a także wzmacnia pozycję społeczności marginalizowanych; mając na 
uwadze, że nie należy zapominać o aspekcie płci w kształceniu i o jego roli we 
wzmacnianiu pozycji kobiet i dziewcząt należących do społeczności 
marginalizowanych;

Zasady ogólne

1. przypomina o pilnej potrzebie rozwiązania problemu społeczności marginalizowanych; 
podkreśla ważną rolę polityki spójności we wspieraniu ich włączenia gospodarczego, 
społecznego i terytorialnego;

2. przypomina, że na społeczności marginalizowane ukierunkowano środki w ramach 
polityki spójności ze względu na rosnące zaniepokojenie wykluczeniem społecznym, w 
tym zaniepokojenie sytuacją Romów i ponawianym od dawna żądaniem poprawy ich 
warunków bytowych, a także ze względu na zobowiązanie do zwalczania tego zjawiska; 

3. wzywa Komisję do wydania wytycznych dotyczących definicji społeczności 
marginalizowanych, określających zbiór atrybutów i cech charakteryzujących grupy 
zmarginalizowane, uwzględniając szczególną sytuację, problemy i potrzeby każdej 
potencjalnej grupy docelowej, w celu wspierania włączenia społeczno-ekonomicznego 
tych grup, a także angażując w prowadzone prace przedstawicieli tych społeczności; 
podkreśla, że te wytyczne jeszcze bardziej zwiększyłyby skuteczność polityki spójności 
w umacnianiu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w całej Unii 
Europejskiej;

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ramy legislacyjne polityki spójności na lata 2014–
2020 wprowadziły nowe elementy, które scalają początkowe podejście, tworząc 
możliwości finansowania i wprowadzając mechanizmy pozwalające zadbać o to, by 
wsparcie dla społeczności marginalizowanych było zgodne z europejskimi wartościami 
i celami oraz uwzględniało potrzebę angażowania tych grup w cały proces;

5. zwraca się do Komisji, aby udzieliła szczegółowych informacji na temat skali 
wykorzystania możliwości z zakresu finansowania społeczności marginalizowanych; 
zwraca się o przeprowadzenie analizy, która pozwoliłaby na wyciągniecie stosownych 
wniosków i określenie przeszkód na drodze do dalszego korzystania z finansowania lub 
osiągnięcia najlepszych możliwych wyników;

6. wzywa Komisję do monitorowania faktycznego stosowania europejskiego kodeksu 
postępowania w kontekście zasady partnerstwa oraz zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego; przypomina, że przy opracowywaniu i realizowaniu programów w 
ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych stosować należy 
przekrojowe zasady przewidziane w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów, 
które są przejawem praw podstawowych takich jak upowszechnianie równych szans, 
zapobieganie dyskryminacji i wspieranie zrównoważonego rozwoju; przypomina, że 
działania państw członkowskich finansowane w ramach polityki spójności UE powinny 
być realizowane z poszanowaniem zasady praw podstawowych i nie mogą nigdy 
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przyczyniać się w żaden sposób do segregacji;  

7. podkreśla, że w przepisach regulujących finansowanie w ramach europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych uwzględniono zasadę równych szans i 
niedyskryminacji, aby wyeliminować systemowe przyczyny nierówności o podłożu 
gospodarczym, społecznym czy też ze względu na płeć, a także dotyczące dostępu do 
kultury i edukacji; podkreśla, że zrozumienie systemowej ksenofobii i rasizmu i 
podnoszenie świadomości w zakresie tych zjawisk powinno stanowić główny aspekt 
analiz źródłowych przyczyn wykluczenia;

8. przypomina, że równość kobiet i mężczyzn stanowi zasadę, którą należy stosować 
przekrojowo w kontekście polityki spójności; ubolewa nad dyskryminacją jednocześnie 
z wielu powodów, której ofiarami padają zwłaszcza kobiety, migranci i osoby 
niepełnosprawne należące do społeczności marginalizowanych; 

9. podkreśla, że realizacja polityki spójności musi rozwiązywać zasadniczy problem 
ubóstwa i wykluczenia osób młodych i dzieci, osób dorosłych oraz osób 
niepełnosprawnych, jak również musi skutkować odejściem od instytucjonalnego 
systemu opieki i usług na rzecz opieki i usług świadczonych na poziomie społeczności 
lokalnych; wzywa zainteresowane państwa członkowskie do podjęcia stosownych 
działań i środków w celu opracowania i wdrożenia strategii w tym zakresie, stosując 
podejście zintegrowane;

10. podkreśla, że opracowanie polityki skierowanej do konkretnych grup odbiorców 
zgodnie z zasadą „jednoznacznego, ale niewykluczającego podejścia” wymaga, aby nie 
wyłączać innych grup, które znajdują się w podobnym położeniu społeczno-
ekonomicznym, aby uniknąć wywołania reakcji obronnych; podkreśla, że zasada ta to 
zaledwie pierwszy krok na drodze do uznania konieczności zwrócenia uwagi na 
niektóre najsłabsze i marginalizowane społeczności i osoby;

11. podkreśla, że aby zwalczać korupcję i nadużycia w zakresie wykorzystywania funduszy, 
należy ustanowić rozliczalne, przejrzyste i demokratyczne struktury, co pozwoli 
zapewnić włączenie społeczności marginalizowanych;

12. uznaje dostęp do usług publicznych za jeden z głównych celów w kontekście działań 
służących włączeniu grup marginalizowanych; wzywa państwa członkowskie do 
sprawniejszego dostarczania materiałów zawierających informacje zdrowotne 
dostosowanych do potrzeb konkretnych odbiorców, a także do skuteczniejszego 
opracowywania strategii zapobiegania chorobom oraz inicjatyw w zakresie opieki 
zdrowotnej na poziomie społeczności w społecznościach marginalizowanych; wzywa 
do utworzenia wyspecjalizowanych struktur, np. punktów obsługi zapewniających 
doradztwo w sprawach dostępu do opieki zdrowotnej, rynku pracy i edukacji; domaga 
się podjęcia działań w celu dokonania w administracjach publicznych przejścia od 
podejścia ukierunkowanego na popyt do przyjaznego podejścia ukierunkowanego na 
usługi;

13. wzywa do skuteczniejszej koordynacji i wzmocnienia powiązań między krajowymi 
strategiami na rzecz społeczności marginalizowanych, w tym krajowymi strategiami 
dotyczącymi włączenia Romów, krajowymi strategiami ograniczania ubóstwa, 
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strategiami na rzecz włączenia innych społeczności marginalizowanych lub 
defaworyzowanych i strategiami na rzecz równości kobiet i mężczyzn a polityką 
spójności;

14. wzywa państwa członkowskie i Komisję do priorytetowego traktowania dzieci przy 
wdrażaniu unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów oraz 
ponownie podkreśla, jak ważne jest wspieranie równego dostępu dzieci do mieszkań, 
opieki zdrowotnej, kształcenia i godnych warunków życia;

15. apeluje do państw członkowskich i władz lokalnych, aby zachęcały do 
wykorzystywania finansowania z EFS do wspierania projektów w obszarze 
nieformalnego uczenia się i uczenia się przez całe życie oraz projektów kulturalnych, z 
myślą o osiągnięciu celów inwestowania w nowe umiejętności na potrzeby innowacji i 
zwalczania bezrobocia, ubóstwa oraz wykluczenia społecznego;

16. pamiętając o pogłębiających się dysproporcjach regionalnych i wyzwaniach 
demograficznych oraz o sytuacji, w jakiej znajduje się coraz większa liczba młodych 
ludzi, którzy wyjechali lub właśnie planują wyjechać z kraju pochodzenia, przypomina, 
że w cyklu budżetowym 2014–2020 dostępnych jest mniej środków na finansowanie 
polityki spójności; uważa, że polityka spójności nadal może przyczyniać się do 
zwiększenia wartości prac obecnie realizowanych w państwach członkowskich oraz że 
poprzez skupienie się na poprawie możliwości zatrudnienia, udziale w życiu 
społecznym i inwestowaniu w umiejętności, zwłaszcza w regionach, w których jest to 
najbardziej potrzebne, polityka spójności przyniesie, wśród innych korzyści, większe 
włączenie społeczne i ograniczenie ubóstwa dzięki odpowiedniej elastyczności, która 
umożliwi państwom członkowskim udzielanie indywidualnego wsparcia według 
lokalnych potrzeb oraz dopilnowanie, aby finansowanie było wykorzystywane na 
obszarach o najwyższej stopie bezrobocia i tam, gdzie jest najbardziej potrzebne;

17. wzywa Komisję do zapewnienia przestrzegania przez państwa członkowskie tych zasad 
podczas wdrażania programów operacyjnych; zwraca się do Komisji o włączenie do 
swojej sprawozdawczości własnej analizy, również w obszarze krajowych strategii 
integracji Romów; 

18. podkreśla, że cięcia budżetowe w obszarze usług publicznych w niektórych państwach 
członkowskich w czasie kryzysu doprowadziły do zwiększenia bezrobocia, braku 
zabezpieczenia społecznego, trudnej sytuacji mieszkaniowej i problemów zdrowotnych; 
wzywa państwa członkowskie do skuteczniejszego wykorzystania wsparcia z EFS do 
poprawy jakości usług publicznych dla społeczności marginalizowanych oraz 
zapewnienia równego dostępu do tych usług, a także do zwalczania wszelkich form 
dyskryminacji;

19. domaga się, aby przy formułowaniu działań wspieranych z funduszy spójności 
uwzględniać perspektywę praw człowieka, a także podkreśla konieczność 
uwzględniania praw kulturowych, gospodarczych i społecznych w polityce mającej na 
celu uznanie kobiet ze społeczności marginalizowanych za aktywnych obywateli 
samych w sobie oraz że w każdym opracowywanym działaniu i każdej opracowywanej 
strategii politycznej należy otwarcie zająć się rasizmem, zarówno jawnym, jak i 
ukrytym;
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Przygotowanie programów

20. podkreśla, że zasada partnerstwa musi prowadzić do zaangażowania na wszystkich 
szczeblach i winna być stosowana przez państwa członkowskie obligatoryjnie i nie 
tylko formalnie; podkreśla ważną rolę wdrożenia kodeksu postępowania w zakresie 
partnerstwa w zapewnianiu równego uczestnictwa i równej reprezentacji partnerów oraz 
konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na włączenie społeczności 
marginalizowanych w celu uwzględnienia ich szczególnej sytuacji i napotykanych przez 
nie potencjalnych problemów utrudniających im wnoszenie znacznego wkładu w 
partnerstwo; jest zaniepokojony niskim poziomem realizacji obowiązku włączenia 
partnerów zgodnie z odpowiednimi zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu w 
sprawie wspólnych przepisów oraz w europejskim kodeksie postępowania w zakresie 
partnerstwa; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia zaangażowania 
partnerów, w tym tych, których to szczególnie dotyczy, oraz do wdrożenia systemu 
zachęt oraz wymiany najlepszych praktyk, w tym udzielania szczególnego wsparcia tym 
instytucjom zarządzającym i beneficjentom, którzy osiągają szczególnie dobre wyniki w 
tym obszarze;

21. ubolewa, że Komisja zaakceptowała umowy o partnerstwie, które nie uwzględniają w 
wystarczającym stopniu społeczności marginalizowanych; zwraca się do Komisji o 
podjęcie środków w celu ułatwienia włączenia społeczności marginalizowanych w 
proces przygotowywania, wdrażania i oceny projektów w celu wzmocnienia pozycji 
społeczności, których projekty te dotyczą; sugeruje wystosowanie zaleceń w ramach 
europejskiego semestru stanowiących odpowiednie narzędzie służące promowaniu 
działań, które powinny podjąć państwa członkowskie;

22. wzywa państwa członkowskie do stosowania się do zaleceń dla poszczególnych krajów 
dotyczących włączenia społecznego społeczności marginalizowanych, a Komisję do 
ścisłego monitorowania realizacji tych zaleceń;

23. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że niektóre państwa członkowskie, w tym państwa, do 
których skierowano zalecenia, uznają społeczno-gospodarczą integrację społeczności 
marginalizowanych za priorytet inwestycyjny w swoich programach operacyjnych; 
upomina jednak, że aspekt ten należy także włączyć w główny nurt takich obszarów 
polityki jak kształcenie i zatrudnienie;

24. wzywa państwa członkowskie do pełnego wykorzystywania tych środków; podkreśla 
potrzebę poświęcenia szczególnej uwagi środkom związanym z finansowaniem, które 
wykraczają poza ukierunkowane działania w ramach celu tematycznego w zakresie 
włączenia społecznego, zwalczania ubóstwa i dyskryminacji, sprzyjając raczej 
zintegrowanemu i systematycznemu podejściu;

25. uważa, że ważną rolę w tym względzie odgrywają wielopoziomowe zarządzanie i 
wielopoziomowa koordynacja; podkreśla, że zaangażowanie lokalnych władz i 
lokalnych zainteresowanych stron jest niezmiernie ważne, by dotrzeć do grupy 
docelowej, i wymaga możliwie dużej bliskości terytorialnej;

Wdrażanie programów
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26. zwraca uwagę na znaczenie podejścia zintegrowanego; uważa, że środki finansowe 
należy wykorzystywać w sposób bardziej zintegrowany, w tym poprzez programy 
wielofunduszowe, rozwój lokalny kierowany przez społeczność, zintegrowane 
inwestycje terytorialne i finansowanie krzyżowe, o których mowa w art. 98 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, i osiągać synergie z innymi unijnymi i 
krajowymi instrumentami finansowania; wzywa zainteresowane administracje i organy 
do podejmowania starań w celu nawiązywania aktywnej współpracy na wszystkich 
szczeblach, w tym wymiarze transgranicznym;

27. zauważa, że finansowanie krzyżowe stosuje się obecnie w sposób ograniczony, co może 
do pewnego stopnia wynikać ze złożoności przepisów wyszczególnionych w art. 98 ust. 
2 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów; uważa, że większa elastyczność 
przepisów dotyczących finansowania krzyżowego, zwłaszcza w odniesieniu do 
społeczności marginalizowanych, może zwiększyć skuteczność projektów i dodatkowo 
znacznie wzmocnić ich efekty; w związku z tym wzywa Komisję do przeprowadzenia 
analizy stosowania i poziomu wykorzystania finansowania krzyżowego;

28. zauważa, że społeczności marginalizowane często żyją w uboższych częściach miast; 
podkreśla wagę rzeczywistej realizacji programów odnowy i rewitalizacji obszarów 
miejskich dla dzielnic w niekorzystnym położeniu, które łączą zintegrowane podejście z 
podejściem ukierunkowanym na dany obszar, podejmują kwestię wyzwań 
gospodarczych i społecznych oraz ulepszają środowisko miejskie, koncentrując się 
także na poprawie komunikacji, aby zapewnić tym społecznościom lepszy dostęp; 
uważa, że w przyszłym unijnym programie rozwoju miast należy w odpowiedni sposób 
ustosunkować się do kluczowych wyzwań, wobec których stoją społeczności 
marginalizowane na obszarach miejskich, oraz ich potrzeb, aby zapobiec tworzeniu się 
gett i skutecznie zwalczać segregację, ubóstwo i wykluczenie społeczne;

29. zwraca uwagę na szczególne potrzeby społeczności marginalizowanych żyjących na 
obszarach wiejskich, górzystych i odizolowanych, w tym wyzwania związane z 
łącznością, mobilnością i dostępem do usług, lecz także na kwestię zapewnienia 
możliwości udziału w życiu kulturalnym i społecznym; podkreśla znaczenie 
skuteczniejszego skomunikowania regionów; zauważa również, że osoby żyjące na 
terenach przygranicznych często doświadczają marginalizacji z uwagi na ich położenie 
geograficzne i że kwestię tę należy skuteczniej uwzględniać w procesie formułowania 
polityki spójności, zwłaszcza w kontekście celu z zakresu europejskiej współpracy 
terytorialnej; 

30. podkreśla potrzebę zwiększenia potencjału zainteresowanych stron, w tym służb 
użyteczności publicznej, organów administracji i organów społeczeństwa 
obywatelskiego, z myślą o upodmiotowieniu społeczności, przede wszystkim w drodze 
umożliwienia im większego udziału w kształtowaniu polityki; apeluje o 
wykorzystywanie w tym celu ukierunkowanej pomocy technicznej i ukierunkowanego 
finansowania;

31. wzywa Komisję do udzielenia wsparcia technicznego potrzebnego do poprawy 
zdolności administracyjnych organów zajmujących się administrowaniem funduszami 
strukturalnymi oraz apeluje do państw członkowskich o udzielanie porad i wsparcia 
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administracyjnego, np. poprzez organizację szkoleń oraz udzielanie pomocy i wyjaśnień 
przy składaniu wniosków o przyznanie pomocy, tak aby ułatwić społecznościom 
marginalizowanym, takim jak Romowie, uzyskanie informacji na temat europejskich i 
krajowych programów wspierających finansowo przedsiębiorczość i zatrudnienie oraz 
ułatwić im składanie odpowiednich wniosków;

32. podkreśla, że partnerzy społeczni muszą mieć dostęp do pomocy technicznej, aby nie 
tylko wzmocnić ich zdolność, ale także zapewnić koordynację i reprezentację partnerów 
społecznych w komisjach doraźnych, które definiują i wdrażają programy operacyjne;

33. wskazuje, że Komisja, we współpracy z przedstawicielami społeczności 
marginalizowanych, po wydaniu wytycznych dotyczących definicji społeczności 
marginalizowanych, powinna powołać doraźną doradczą grupę ekspertów oraz 
propagować odpowiednie szkolenia dla personelu administracyjnego, aby przekazać im 
wiedzę na temat trudności napotykanych przez społeczności marginalizowane oraz 
zwalczać praktyki dyskryminacyjne, z myślą o wspieraniu integracji tych społeczności 
w drodze konstruktywnego i skutecznego dialogu oraz wdrażaniu i monitorowaniu 
projektów finansowanych ze środków UE związanych ze społecznościami 
marginalizowanymi w zintegrowany i skuteczny sposób, maksymalizując tym samym 
ich efekty; 

34. uważa za istotne angażowanie organów ds. równości, organizacji kobiecych oraz kobiet 
ze społeczności marginalizowanych w proces podejmowania decyzji w sprawie 
przydziału, wykorzystania, wdrażania i monitorowania funduszy, na wszystkich 
szczeblach – poczynając od szczebla lokalnego i regionalnego, poprzez szczebel państw 
członkowskich, a kończąc na szczeblu UE – oraz uważa, że monitorowanie i ocenę 
wdrażanych programów należy uznać za procesy kluczowe dla zwiększenia udziału 
kobiet ze społeczności marginalizowanych;

35. zauważa podejście przewidujące wymóg wdrożenia – jeszcze przed dokonaniem 
inwestycji – wszystkich mechanizmów polityki strategicznej i operacyjnej, w tym 
zapewnienia wystarczającego potencjału administracyjnego lub instytucjonalnego; 
zachęca Komisję do dokładnego monitorowania spełniania tych warunków, by 
zapewnić podjęcie przez państwa członkowskie działań uzupełniających, zwłaszcza w 
dziedzinie promowania włączenia i zwalczania ubóstwa oraz dyskryminacji;

Monitorowanie i zalecenia

36. zwraca uwagę, że aby projekty finansowane ze środków UE odniosły skutek, muszą 
mieć długoterminową perspektywę, natomiast fundusze muszą wspierać inwestycje 
zaspakajające rzeczywiste potrzeby beneficjentów i muszą im towarzyszyć 
mechanizmy, które zapewnią dotarcie do grup docelowych i pozwolą rozwiązać 
problem wykluczenia i marginalizacji; wzywa do wprowadzenia oceny jakościowej i 
mechanizmów monitorowania; wzywa Komisję do wprowadzenia prewencyjnego i 
uczestniczącego mechanizmu monitorowania i obserwacji działań państw 
członkowskich w procesach planowania i oceny środków finansowych 
wykorzystywanych na potrzeby społeczności marginalizowanych;

37. podkreśla, że wykluczenie mieszkaniowe, bezdomność, wykluczenie edukacyjne i 
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bezrobocie to często podstawowe wyznaczniki marginalizacji; w związku z tym 
podkreśla znaczenie zintegrowanych interwencji w obszarze mieszkalnictwa, edukacji i 
zatrudnienia podejmowanych z myślą o społecznościach marginalizowanych;

38. pamiętając o tym, że niedawny kryzys gospodarczy i finansowy szczególnie mocno 
dotknął grupy marginalizowane, które są najbardziej narażone na utratę pracy w 
okresach zawirowań na rynkach pracy, przypomina, że kształcenie i zatrudnienie są 
najlepszym sposobem na wyjście z ubóstwa, w związku z czym priorytet powinna 
stanowić integracja społeczności marginalizowanych ze społeczeństwem i rynkiem 
pracy; zauważa z niepokojem, że członkowie społeczności marginalizowanych są często 
wykluczani ze społeczeństwa i doświadczają dyskryminacji, a w konsekwencji 
napotykają na przeszkody w dostępie do wysokiej jakości kształcenia, zatrudnienia, 
opieki zdrowotnej, transportu, informacji i usług ogólnie, co stanowi złożony problem, 
który należy odpowiednio rozwiązać przez komplementarne korzystanie z europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i środków państw członkowskich oraz ich 
skuteczne łączenie; podkreśla zatem potrzebę podjęcia specjalnych wysiłków, jeśli 
chodzi o już istniejące programy UE, takie jak Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych, Erasmus+ i Kreatywna Europa, aby dotrzeć do członków społeczności 
marginalizowanych, jednocześnie prowadząc regularne monitorowanie skuteczności tej 
pomocy, w celu przerwania cyklu ubóstwa i marginalizacji oraz podnoszenia 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych tych osób;

39. apeluje o wykorzystywanie tych środków finansowych w celu poprawy warunków życia 
kobiet należących do społeczności marginalizowanych oraz w celu ułatwienia im 
dostępu do – charakteryzujących się wysoką jakości i stabilnością – edukacji, mieszkań, 
opieki zdrowotnej, zatrudnienia, opieki nad dziećmi, usług socjalnych, usług wsparcia 
dla ofiar przemocy i wymiaru sprawiedliwości;

40. podkreśla, że przedstawiciele społeczności marginalizowanych muszą być aktywnie 
zaangażowani w mechanizmy monitorowania i należy im zapewnić możliwość 
uczestniczenia w tych procesach w charakterze pełnoprawnych członków; zauważa, że 
na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym można zdobyć 
znaczne doświadczenia; podkreśla potrzebę rozpowszechniania najlepszych praktyk i 
wykorzystywania ich do własnych potrzeb; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
analizowania wszystkich istniejących najlepszych praktyk, w tym również praktyk 
innowacyjnych w zakresie włączania grup marginalizowanych i pojedynczych osób do 
społeczeństwa, jak również do inicjowania działań polegających na nawiązywaniu 
kontaktów, także między pracownikami pomocy społecznej, osobami pracującymi z 
młodzieżą i pracownikami środowiskowymi, a także między naukowcami i badaczami; 
podkreśla potrzebę utworzenia platformy współpracy sieciowej na poziomie UE, 
ułatwiającej wymianę najlepszych praktyk i wspólne rozwiązywanie problemów, 
mogącej służyć również jako instrument e-uczenia się na potrzeby budowania 
zdolności;

41. zwraca się do Komisji o uwzględnienie polityki spójności i społeczności 
marginalizowanych w corocznym zorganizowanym dialogu ze społeczeństwem 
obywatelskim i organizacjami reprezentującymi partnerów i dopilnowanie, aby w tym 
dialogu uczestniczyli przedstawiciele społeczności marginalizowanych, oraz 
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usprawnianie prowadzenia debaty dzięki udostępnianiu analiz ilościowych i 
jakościowych;

42. zaznacza, że świadomość kwestii strukturalnego i systematycznego włączenia musi być 
udziałem ogółu społeczeństwa, lecz ma także szczególne znaczenie dla prac 
decydentów i zainteresowanych stron na wszystkich szczeblach administracji oraz 
innych zaangażowanych podmiotów publicznych; wzywa wszystkie publiczne 
zainteresowane podmioty oraz ośrodki kształcenia do przeprowadzenia dogłębnej 
analizy przyczyn dyskryminacji i marginalizacji oraz do podnoszenia świadomości co 
do konieczności wyeliminowania ksenofobii i rasizmu oraz wszelkich form 
marginalizacji prowadzących do wykluczenia systemowego; wzywa Komisję do 
ścisłego egzekwowania i monitorowania unijnych przepisów dotyczących 
dyskryminacji; wzywa publiczne służby zatrudnienia do świadczenia wysokiej jakości 
usług dostosowanych do konkretnych potrzeb; 

43. podkreśla potrzebę dwutorowego podejścia do pomocy grupom marginalizowanym i ich 
integracji, które należy bezpośrednio stosować – wspólnie z zainteresowanymi osobami 
– poprzez zapewnienie kształcenia, w tym placówek oświatowych, szkolenia, 
poradnictwa zawodowego i możliwości zatrudnienia oraz – wspólnie ze społecznością 
lokalną i władzami lokalnymi – w celu poprawy lub zmiany odbioru społecznego 
poprzez podnoszenie świadomości konsekwencji, jakie niosą uprzedzenia, poprawę 
usług publicznych i dostosowanie systemów socjalnych;

44. podkreśla, że kształcenie stanowi prawo podstawowe zapisane w Traktacie o Unii 
Europejskiej; podkreśla, że zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 
kształcenia wszystkim członkom społeczeństwa stanowi klucz do przerwania cyklu 
wykluczenia społecznego; stoi na stanowisku, że edukacja formalna, pozaformalna i 
nieformalna, charakteryzująca się kształceniem uwzględniającym różnorodność, 
stanowi pierwszy krok w stronę rzeczywistej integracji politycznej, gospodarczej i 
społecznej społeczności marginalizowanych; podkreśla potrzebę realizacji programów, 
projektów i działań wspierających, ukierunkowanych na społeczności marginalizowane, 
aby zapewnić możliwości kształcenia przedszkolnego, uwypuklić potrzebę kształcenia 
formalnego, zapewniając jednocześnie możliwości podjęcia innych form kształcenia 
oraz uczenia się przez całe życie, zwłaszcza w zakresie umiejętności zawodowych i 
informatyki, a także w celu poprawy dostępu do mediów, również z myślą o 
wzmocnieniu pozycji kobiet i dziewcząt należących do społeczności 
marginalizowanych;

45. apeluje do państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych, aby zachęcały 
do korzystania z EFRR w celu wspierania MŚP i przedsiębiorstw społecznych, które 
zatrudniają osoby wywodzące się ze społeczności marginalizowanych i przynoszą 
korzyści tym społecznościom; wskazuje na potrzebę wspierania działań na rzecz 
społeczności marginalizowanych, mających na celu świadczenie pomocy i tworzenie 
sprzyjających warunków dla mikroprzedsiębiorstw, zachowując w ten sposób różne 
formy prowadzenia działalności; 

46. zwraca uwagę, że wiele sektorów ulegnie w najbliższej przyszłości znaczącym 
przemianom, częściowo z uwagi na coraz powszechniejsze korzystanie z narzędzi i 
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rozwiązań internetowych; wskazuje, że z tego powodu pod presją znajdą się pracownicy 
nisko i średnio wykwalifikowani, co wywrze szczególny wpływ na członków 
społeczności marginalizowanych, którzy obecnie zwykle znajdują pracę w tych 
sektorach; podkreśla wagę dostępnych dla wszystkich i przystępnych cenowo szkoleń i 
usług w obszarze nowych technologii i sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem 
możliwości dostępnych w branży cyfrowej i zielonej gospodarce, zwłaszcza w 
odniesieniu do grup najbardziej defaworyzowanych; zwraca uwagę na dużą rolę mikro- 
i małych przedsiębiorstw we wspieraniu utrzymywania miejsc pracy na obszarach 
wiejskich i w związku z tym wzywa do zwiększenia nacisku na zapewnienie tym 
przedsiębiorstwom dostępu do finansowania;

47. podkreśla znaczenie wzmocnienia pozycji kobiet należących do społeczności 
marginalizowanych poprzez wspieranie kobiet-przedsiębiorców oraz działalności kobiet 
w tych społecznościach;

48. podkreśla, że przedsiębiorczość społeczna, spółdzielczość, towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych i przedsiębiorstwa alternatywne mogą odegrać istotną społeczną rolę we 
wzmacnianiu pozycji kobiet należących do społeczności marginalizowanych; zaleca, 
aby fundusze spójności, a w szczególności EFS, zapewniały wsparcie inwestycjom w 
tej dziedzinie wyraźnie uwzględniające aspekt płci;

49. zwraca się do Komisji o dokonanie analizy ograniczeń aktualnego klucza przydziału 
środków, decydującego o udzieleniu wsparcia ze strony funduszy polityki spójności w 
oparciu o PKB i większego wykorzystania dostępnych wskaźników – takich jak dane 
Eurostatu EU-SILC dotyczące dochodów i warunków życia – pozwalających 
identyfikować ogniska ubóstwa i społecznej niestabilności na terytorium Unii w celu 
lepszego ukierunkowania wsparcia UE dla społeczności marginalizowanych;

50. podkreśla, że w prowadzonej w UE politycznej debacie społeczności marginalizowane 
są często tendencyjnie instrumentalizowane do celów politycznych i że konieczna jest 
szczegółowa analiza kwestii wyłączenia strukturalnego obecnych zarówno w umowach 
partnerskich, jak i w odnośnych programach operacyjnych; wzywa Komisję do 
przedstawienia spójnych, konsekwentnych i jednoznacznych wytycznych w sprawie 
opracowywania i wdrażania ukierunkowanych na społeczności marginalizowane 
projektów finansowych ze środków UE oraz zarządzania nimi, w tym dogłębnych 
analiz, przykładów najlepszych praktyk i zaleceń politycznych, aby zapewnić dostęp 
społeczności marginalizowanych do środków UE, także w świetle kolejnego okresu 
programowania;

51. postuluje, by we wszystkich finansowanych ze środków UE inicjatywach, programach, 
działaniach i uzgodnieniach finansowych w zakresie integracji i włączenia społecznego 
brano pod uwagę perspektywę płci i analizę przekrojową, tak by uwzględniać 
szczególne potrzeby kobiet należących do społeczności marginalizowanych oraz lepiej 
uchwycić różnorodne głosy i punkty widzenia kobiet znajdujących się w różnych 
strukturalnych położeniach i rolach; uważa, że ocena wpływu w aspekcie płci oraz 
sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci są użyteczne przy ocenie tego, 
jakie skutki dla kobiet mają priorytety w zakresie finansowania, przydział zasobów 
finansowych oraz warunki programów finansowania; podkreśla potrzebę 
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systematycznego gromadzenia i regularnego analizowania danych w rozbiciu na płeć;

52. zwraca się do państw członkowskich o ustanowienie nagrody za wzorowe 
zaangażowanie na rzecz integracji i włączenia grup marginalizowanych przy wdrażaniu 
funduszy UE; proponuje, aby nagrodę za wyjątkowe osiągnięcia przyznawać gminom 
lub regionom w państwach członkowskich;

53. apeluje do państw członkowskich, aby umożliwiały nawiązywanie kontaktów między 
gminami i miastami zaangażowanymi w integrację grup marginalizowanych oraz 
zachęcały do takich kontaktów; sugeruje, że za przykład takiej sieci kontaktów może 
służyć Porozumienie Burmistrzów ds. Zmiany Klimatu;

54. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Polityka spójności to jeden z najsilniejszych instrumentów, jakimi dysponuje Unia 
Europejska, służący do zwalczania nierówności i wspierania spójności terytorialnej i 
społecznej w jej regionach.
We wszystkich społeczeństwach europejskich istnieją grupy i społeczności, które stoją przed 
problemem wykluczenia strukturalnego i segregacji ze strony większości społeczeństwa i 
które nie mają dostępu nawet do podstawowej infrastruktury publicznej i usług. Poza tym 
często w niewspółmiernym stopniu dotykają je ubóstwo, bezrobocie i złe warunki zdrowia.

Znaczne ograniczenie wydatków publicznych podczas kryzysu doprowadziło do pogłębienia 
istniejących problemów w państwach członkowskich, takich jak bezrobocie, brak 
zabezpieczenia społecznego, trudna sytuacja mieszkaniowa i brak publicznej służby zdrowia. 
W wyniku tego kryzys miał bezpośredni negatywny wpływ na członków społeczności 
marginalizowanych. Ponadto wiele gmin nadal zmaga się z dużymi ograniczeniami 
budżetowymi, które nie pozwalają im na podejmowanie stosownych kroków w walce z 
marginalizacją społeczeństwa.

Tym niemniej za zmianę sytuacji społeczności marginalizowanych odpowiadają w głównej 
mierze państwa członkowskie. Chociaż konkretne krajowe okoliczności, potrzeby i 
rozwiązania znacznie się różnią w poszczególnych częściach Europy, cel spójności społecznej 
wymaga podjęcia przez Europę roli w polityce włączenia społeczności marginalizowanych.

Społeczności marginalizowane i struktury dyskryminacyjne

Nie istnieje jednolita unijna definicja społeczności marginalizowanych; termin ten obejmuje 
natomiast szeroki zakres pojęć, takich jak dzielnice w niekorzystnej sytuacji, najbardziej 
potrzebujący spośród osób pozbawionych środków materialnych, osoby zagrożone ubóstwem 
i grupy w społeczeństwie w trudnej sytuacji społecznej lub dyskryminowane.

Niemniej jednak pojęcie społeczności marginalizowanych zostało wprowadzone do 
rozporządzenia w sprawie EFRR w 2013 r. z wyraźnym celem zwalczania skutków 
marginalizacji. Dlatego teraz obowiązkiem UE jest podjęcie kolejnych działań i osiągnięcie 
tego celu w spójny sposób.

Ponadto istnieje szeroki zakres struktur dyskryminacyjnych, w tym ze względu na orientację 
seksualną i tożsamość płciową, jak również inne pochodzenie kulturowe, wyznanie lub 
pochodzenie etniczne. Wiele osób jednocześnie staje w obliczu różnych form dyskryminacji, 
zwłaszcza w społecznościach romskich, które w ramach europejskich społeczeństw często 
ulegają marginalizacji. 

Polityka spójności to potężne narzędzie

Polityka spójności może odegrać ogromną rolę w zmianie tej rzeczywistości. Nie tylko jeśli 
chodzi o wyzwania z zakresu mieszkalnictwa lub dostępu do infrastruktury publicznej, co ma 
już miejsce w ramach EFRR, ale także poprzez zapewnienie zintegrowanego podejścia do 
wyeliminowania różnorodnych form dyskryminacji społeczności marginalizowanych.



PE554.719v02-00 20/37 RR\1077478PL.doc

PL

Jednak społeczności marginalizowane bardzo często nie korzystają z europejskiej polityki 
spójności. Nie wchodzą w skład struktur decyzyjnych ani nie są włączane do procesu 
wdrażania i monitorowania projektów. Może to sprawić, że w UE nasileniu ulegną problemy 
grup szczególnie wrażliwych; istnieje także szereg przykładów nieprawidłowego 
wykorzystania środków finansowych, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności 
marginalizowanych. 

W analizie przyczyn wykluczenia należy się skoncentrować na zrozumieniu i podnoszeniu 
świadomości w zakresie systemowych form dyskryminacji, takich antycygańskość. 

Podejście zintegrowane: jednoznaczne, ale niewykluczające

Podejmując próby rozwiązania problemu integracji grup marginalizowanych, wiele 
zainteresowanych stron przyjęło zasadę „jednoznacznego, ale niewykluczającego“ podejścia. 
Zgodnie z tą zasadą należy skoncentrować się na konkretnych grupach docelowych, ale nie 
wykluczać innych osób znajdujących się w podobnych warunkach społeczno-ekonomicznych. 
Co więcej, zwykłe wyliczenie społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie, nie 
oznacza, że przyjęte zostaną konkretne środki mające na celu rozwiązanie ich problemów. 

W tym celu kluczowe znaczenie ma właściwe wdrożenie kodeksu postępowania w zakresie 
partnerstwa, który pozwoliłby zapewnić równe uczestnictwo i równą reprezentację 
zainteresowanych stron. Odnotowuje się duże różnice we wdrożeniu zasady partnerstwa przez 
poszczególne państwa członkowskie, począwszy od prowadzenia regularnych konsultacji z 
partnerami społecznymi, po całkowite zaniedbanie i ignorowanie kodeksu postępowania.

Ponadto ocena projektów w poprzednim okresie programowania wykazała, że środki 
finansowe nie zawsze są ukierunkowane na rzeczywiste potrzeby beneficjentów. Podmioty 
wdrażające czasami spełniają kryteria poprzez proste „odhaczenie rubryk“, na przykład dzięki 
zaangażowaniu organizacji pozarządowych, które rzekomo reprezentują społeczność romską, 
lub poprzez prowadzenie pseudokonsultacji bez rzeczywistego dialogu. 

Dlatego też istnieje wyraźna potrzeba wprowadzenia oceny jakościowej i mechanizmów 
monitorowania. Potrzebujemy zmiany w kierunku wysokiej jakości mechanizmów 
monitorowania, żeby interwencje prowadziły do długofalowych i zrównoważonych wyników. 
Jest to skomplikowany i czasochłonny proces, wymagający ukierunkowanego i skutecznego 
budowania zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym i 
krajowym, jak również delegowania obowiązków na społeczności marginalizowane, aby były 
w stanie czynnie uczestniczyć w projektowaniu i wdrażaniu interwencji. Często budżet 
przeznaczony na pomoc techniczną pozostaje niewykorzystany i należy go przekazać na 
projekty budujące potencjał i programy szkoleniowe dla społeczeństwa obywatelskiego.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia zalecenia na temat tego, jak przezwyciężyć opisane 
powyżej problemy. Dzięki temu wykorzystanie środków finansowych UE na włączenie 
społeczności marginalizowanych może stać się wspaniałą okazją do promowania i wspierania 
większej spójności w społeczeństwach Europy. 
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OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

Polityka spójności a społeczności marginalizowane
(2014/2247(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ádám Kósa

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że celem polityki spójności, zgodnie z definicją zawartą w Jednolitym 
akcie europejskim z 1986 r., jest zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju 
różnych regionów i zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych; mając na uwadze, 
że Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wprowadził dodatkowy aspekt spójności, a 
mianowicie „spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną”;

B. mając na uwadze, że Komisja nie podaje definicji społeczności marginalizowanych, 
pozostawiając w gestii państw członkowskich podjęcie decyzji na podstawie wskaźników 
krajowych; zauważa jednak, że występowanie marginalizacji można stwierdzić na 
podstawie zestawu odpowiednich wskaźników, takich jak wykluczenie społeczne, wysoka 
stopa bezrobocia długotrwałego, niski poziom kształcenia, dyskryminacja, (skrajnie) złe 
warunki mieszkaniowe, wysoki poziom dyskryminacji oraz nadmierne narażenie na 
zagrożenia dla zdrowia lub brak dostępu do opieki zdrowotnej, tj. w odniesieniu do grup 
społeczeństwa uznawanych za najsłabsze i najbardziej potrzebujące pomocy;

C. mając na uwadze, że rozporządzenie (UE) nr 1304/20131 stanowi, że Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS) przynosi korzyści ludziom, w tym grupom defaworyzowanym, takim jak 
osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, migranci, mniejszości etniczne, 
społeczności marginalizowane i osoby zagrożony ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1081/2006.



PE554.719v02-00 22/37 RR\1077478PL.doc

PL

bez względu na ich wiek;

D. mając na uwadze, że rozporządzenie (UE) nr 223/20141 stanowi, że Europejski Fundusz 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym wspiera spójność społeczną, zwiększa poziom 
włączenia społecznego i w konsekwencji przyczynia się do osiągnięcia celu, jakim jest 
likwidacja ubóstwa w Unii, a także wspiera działania państw członkowskich mające na 
celu udzielanie pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym;

1. pamiętając o tym, że niedawny kryzys gospodarczy i finansowy uderzył przede wszystkim 
w grupy marginalizowane, najbardziej narażone na utratę zatrudnienia w okresach 
zawirowań na rynkach pracy, przypomina, że kształcenie i zatrudnienie są najlepszym 
sposobem na wyjście z ubóstwa, w związku z czym integracja społeczności 
marginalizowanych ze społeczeństwem i rynkiem pracy powinna stanowić priorytet; 
zauważa z niepokojem, że członkowie społeczności marginalizowanych są często 
wykluczeni ze społeczeństwa i doznają dyskryminacji, a w konsekwencji napotykają na 
przeszkody w dostępie do wysokiej jakości kształcenia, zatrudnienia, opieki zdrowotnej, 
transportu, informacji i usług ogólnie, co stanowi złożony problem, który należy 
odpowiednio rozwiązać przez  komplementarne korzystanie z europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych i środków państw członkowskich oraz ich skuteczne 
łączenie; podkreśla zatem potrzebę podjęcia specjalnych wysiłków, jeśli chodzi o już 
istniejące programy UE, takie jak Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 
Erasmus+ i Kreatywna Europa, aby dotrzeć do członków społeczności 
marginalizowanych, jednocześnie prowadząc regularne monitorowanie skuteczności tej 
pomocy, w celu przerwania cyklu ubóstwa i marginalizacji oraz zwiększenia umiejętności 
i kwalifikacji zawodowych tych osób;

2. podkreśla potrzebę dwutorowego podejścia do pomocy grupom marginalizowanym i ich 
integracji, które należy stosować bezpośrednio – wspólnie z zainteresowanymi osobami 
przez zapewnienie kształcenia, w tym placówek oświatowych, szkolenia, poradnictwa 
zawodowego i możliwości zatrudnienia oraz wspólnie ze społecznością lokalną i 
władzami lokalnymi w celu poprawy lub zmiany odbioru społecznego przez zwiększenie 
świadomości na temat skutków uprzedzeń, poprawę usług publicznych i dostosowanie 
systemów socjalnych;

3. przypomina, że głównym celem polityki spójności jest wspieranie rozwoju terytorialnego 
oraz zmniejszanie dysproporcji między regionami i w związku z tym podkreśla, że aby 
osiągnąć ten cel, należy w ramach wdrażania odpowiednich funduszy UE i zarządzania 
nimi przyjąć konkretne, przekrojowe środki; podkreśla, że EFS powinien być głównym 
instrumentem wdrażania strategii „Europa 2020” w obszarze zatrudnienia, polityki rynku 
pracy, mobilności, kształcenia i szkolenia oraz włączenia społecznego, przyczyniającym 
się w ten sposób do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej; podkreśla, że 
europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne powinny promować badania naukowe i 
analizy mające na celu tworzenie wiedzy na temat prawdziwych warunków życia 
społeczności marginalizowanych; podkreśla, że polityka spójności jest ważnym 
narzędziem wykorzystywanym w dążeniu do kształtowania polityki opartej na wynikach 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w 
sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
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w celu skutecznego generowania inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego w tych 
regionach, w których jest on najbardziej potrzebny, dzięki wspieraniu zakładania i 
rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podkreślaniu znaczenia mikro- i 
małych przedsiębiorstw dla utrzymania miejsc pracy na obszarach wiejskich i 
peryferyjnych;

4. pamiętając o pogłębiających się dysproporcjach regionalnych i wyzwaniach 
demograficznych oraz o sytuacji, w jakiej znajduje się coraz większa liczba młodych 
ludzi, którzy wyjechali lub właśnie planują wyjechać z kraju pochodzenia, przypomina, że 
w cyklu budżetowym 2014–2020 dostępnych jest mniej środków na finansowanie polityki 
spójności; uważa, że polityka spójności nadal może przyczyniać się do zwiększenia 
wartości prac obecnie realizowanych w państwach członkowskich oraz że poprzez 
skupienie się na poprawie możliwości zatrudnienia, udziale w życiu społecznym i 
inwestowaniu w umiejętności, zwłaszcza w regionach, w których jest to najbardziej 
potrzebne, polityka spójności przyniesie, wśród innych korzyści, większe włączenie 
społeczne i ograniczenie ubóstwa dzięki odpowiedniej elastyczności, która umożliwi 
państwom członkowskim udzielanie indywidualnego wsparcia według lokalnych potrzeb 
oraz dopilnowanie, aby finansowanie było wykorzystywane na obszarach o najwyższej 
stopie bezrobocia i tam, gdzie jest najbardziej potrzebne;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że rozporządzenie (UE) nr 1303/20131 zawiera 
obowiązujące od roku 2014 r. historyczne nowe elementy w celu wsparcia osób 
najbardziej defaworyzowanych; wzywa państwa członkowskie, aby uwzględniły to w 
swoich programach operacyjnych i podjęły konkretne, natychmiastowe działania mające 
na celu wprowadzenie obowiązku opracowania strategii przejścia z usług 
instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych, a także aby postarały się 
przyjąć odpowiednie środki; uważa ponadto, że państwa członkowskie muszą pomóc w 
propagowaniu włączenia społecznego, zwalczać ubóstwo i wszelkie formy dyskryminacji, 
jak zapisano w prawie UE, zwalczać przestępstwa z nienawiści popełniane wobec osób ze 
społeczności marginalizowanych i propagować politykę niedyskryminacji, w razie 
konieczności przez m.in. przyjęcie odpowiednich przepisów, wzmocnienie krajowych 
organów antydyskryminacyjnych oraz promowanie specjalnych szkoleń dla urzędników 
państwowych; zauważa, że wspomniane wyżej rozporządzenie obejmuje również 
społeczności marginalizowane przez ukierunkowanie na ich potrzeby związane z coraz 
większymi wyzwaniami, przed którymi stają w społeczeństwie opartym na wiedzy; 
uważa, że zgodnie z rozporządzeniem należy ściśle przestrzegać europejskiego kodeksu 
postępowania w zakresie partnerstwa i stosować go;

6. podkreśla, że kształcenie jest podstawowym prawem zapisanym w Traktacie o Unii 
Europejskiej oraz że polityka w zakresie kształcenia i szkolenia powinna umożliwiać 
wszystkim członkom społeczeństwa korzystanie z wysokiej jakości kształcenia; wskazuje, 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
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że w europejskich systemach kształcenia nadal istnieją nierówności oraz że dziedziczona 
pozycja społeczna jest głównym problemem przyczyniającym się do ich występowania; 
podkreśla, że zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia wszystkim 
członkom społeczeństwa stanowi klucz do przerwania cyklu wykluczenia społecznego; 
przypomina w związku z tym, że konieczne są inwestycje, aby umożliwić wszystkim 
ludziom udział w stymulujących doświadczeniach edukacyjnych na każdym etapie życia 
oraz zachęcać do uczenia się przez całe życie celem zwiększenia włączenia społecznego, 
aktywnego obywatelstwa i samowystarczalności; w tym kontekście przypomina o 
potrzebie zapewnienia szkolenia zawodowego i rozwoju umiejętności podstawowych, 
przy czym należy uwzględniać różnice pomiędzy rynkami pracy i systemami kształcenia 
państw członkowskich i unikać jednego podejścia we wszystkich sytuacjach; wskazuje na 
konieczność projektowania polityki w ramach, które uwzględniają potencjalne innowacje 
i możliwości w zakresie przedsiębiorczości związane z cechami regionu i jego 
realistycznym potencjałem dywersyfikacji, aby zaprojektować odpowiednie interwencje 
strategiczne na podstawie tych cech i planowanych efektów i w ten sposób zapobiec 
ryzyku odpływu wykwalifikowanych pracowników do bardziej rozwiniętych regionów;

7. w związku z tym przypomina o potrzebie zapewnienia szkolenia zawodowego i rozwoju 
umiejętności podstawowych osobom o niskich kwalifikacjach lub umiejętnościach lub 
nieposiadającym kwalifikacji lub umiejętności, nie w oparciu o uniwersalne rozwiązania 
polityczne, ale o dostosowane do potrzeb zalecenia polityczne, uwarunkowane 
istniejącymi w regionie zasobami wiedzy; zwraca uwagę na program uczenia się w 
ramach polityki publiczno-prywatnej będący wynikiem partnerstwa między organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego a władzami lokalnymi, który może korzystać ze 
wskaźników rezultatów/wyników, ciągłego monitorowania i oceny, projektów 
pilotażowych, eksperymentów politycznych i przypadków testowych;

8. podkreśla, że ze szczególną uwagą należy dopilnować, by fundusze UE w żadnym 
przypadku nie przyczyniały się do jakiejkolwiek formy segregacji; wzywa Komisję do 
ścisłego monitorowania, czy przestrzegana jest zasada niedyskryminacji i powiązane 
przepisy oraz wspiera Komisję w inicjowaniu postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego w przypadku naruszenia dyrektywy w sprawie 
równości rasowej (2000/43/WE);

9. wzywa Komisję do udzielenia wsparcia technicznego potrzebnego do poprawy zdolności 
administracyjnych organów zajmujących się administrowaniem funduszami 
strukturalnymi oraz apeluje do państw członkowskich o udzielanie porad i wsparcia 
administracyjnego, np. przez organizację szkoleń oraz pomoc i wyjaśnienia przy 
składaniu wniosków o przyznanie pomocy, tak aby ułatwić społecznościom 
marginalizowanym, takim jak Romowie, uzyskanie informacji na temat europejskich i 
krajowych programów wspierających finansowo przedsiębiorczość i zatrudnienie oraz 
ułatwić im składanie odpowiednich wniosków;

10. w odniesieniu do wspierania usług na poziomie społeczności lokalnej wzywa do uznania 
sprawowanej w domu opieki nad rodziną (na przykład pilnowania dzieci oraz opieki nad 
osobami starszymi i niepełnosprawnymi) za faktyczną pracę oraz do stworzenia 
mechanizmów zwalczania pracy nierejestrowanej; postuluje uznanie prawa do świadczeń 
socjalnych, pomocy społecznej oraz nabycia aktywów;
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11. wzywa państwa członkowskie do stosowania się do zaleceń dla poszczególnych krajów 
dotyczących włączenia społecznego społeczności marginalizowanych, a Komisję do 
ścisłego monitorowania tych zaleceń;

12. podkreśla, że partnerzy społeczni muszą mieć dostęp do pomocy technicznej, aby nie 
tylko wzmocnić ich zdolności, ale także zapewnić koordynację i reprezentację partnerów 
społecznych w komisjach doraźnych, które definiują i wdrażają programy operacyjne;

13. z zadowoleniem przyjmuje to, że niektóre państwa członkowskie, w tym państwa 
otrzymujące zalecenia, uznają społeczno-gospodarczą integrację społeczności 
marginalizowanych za priorytet inwestycyjny w swoich programach operacyjnych; 
ostrzega jednak, że aspekt ten musi także zostać włączony w główny nurt takich obszarów 
polityki jak kształcenie i zatrudnienie;

14. zauważa, że stan zdrowia Romów, którzy stanowią największą mniejszość etniczną w 
Europie i są jedną z najbardziej marginalizowanych społeczności w UE, jest gorszy niż 
reszty ludności oraz uczciwie ostrzega, że według danych uzyskanych w badaniu 
przeprowadzonym w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju około 20% 
Romów nie jest objętych ubezpieczeniem zdrowotnym lub nie wie, czy jest nim objętych, 
oraz że około 15% dzieci romskich poniżej 14 roku życia nie zostało zaszczepionych, w 
porównaniu z 4% dzieci z gospodarstw domowych innych niż romskie; wzywa państwa 
członkowskie do sprawniejszego, dalszego dostarczania dostosowanych do potrzeb 
materiałów zawierających informacje zdrowotne, a także do opracowania strategii 
zapobiegania chorobom oraz inicjatyw lokalnych w celu zwiększenia zaangażowania w 
kwestie zdrowotne w społecznościach romskich;

15. wzywa państwa członkowskie do uwzględnienia wielowymiarowych i terytorialnych 
aspektów ubóstwa, uruchomienia wystarczających środków budżetowych z budżetu 
państwa i programów UE przez wykorzystanie rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność, wspólnych planów działania, zintegrowanych inwestycji terytorialnych i 
operacji zintegrowanych, aby osiągnąć cele określone w krajowych strategiach integracji 
Romów, a także do opracowania zintegrowanych wielosektorowych programów 
finansowanych z wielu funduszy, ukierunkowanych na najbardziej potrzebujące 
mikroregiony;

16. zwraca uwagę państw członkowskich i Komisji, że po roku 2020 mimo stałego spadku 
liczby osób w wieku produkcyjnym nadal konieczne będzie prowadzenie wobec nich 
polityki aktywnego włączenia, że konkurencja o miejsca pracy będzie coraz większa, zaś 
sektor prywatny będzie zapewniał coraz mniej miejsc pracy dla osób, których kwalifikacje 
są obecnie stosunkowo niskie; przypomina, że nawet w niektórych z najzamożniejszych 
państw członkowskich (np. w Danii i Luksemburgu) w niepokojącym tempie rośnie 
bezrobocie długoterminowe (w UE blisko 12 milionów osób uznaje się za bezrobotne 
długoterminowo, co stanowi 5% ogółu osób aktywnych zawodowo, a 59% wśród nich 
pozostaje bez pracy przez dwa lata); wzywa Komisję, aby we współpracy z państwami 
członkowskimi szukała konkretnych, pomostowych rozwiązań w celu zatrudnienia 
pracowników szczególnie nisko wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych lub 
pomożenia im w ponownym znalezieniu pracy, co będzie wymagać nowego podejścia 
obejmującego nie tylko strategie długoterminowe, lecz także środki krótkoterminowe, 
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takie jak formy wsparcia dochodu zapobiegające wykluczeniu społecznemu najbardziej 
defaworyzowanych grup, oraz dostosowania istniejących narzędzi, takich jak Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i EFS, aby zapobiec stałemu długotrwałemu 
bezrobociu, ponownemu odpływowi ludności do obszarów bardziej rozwiniętych, w 
szczególności osób w wieku powyżej 50 lat i ludzi młodych, oraz stałemu nasilaniu się 
tego odpływu; wzywa Komisję, aby zbadała dostępność miejsc pracy w sektorze 
prywatnym dla pracowników szczególnie nisko wykwalifikowanych oraz ustaliła, jakie są 
możliwości stworzenia nowych miejsc pracy niewymagających kwalifikacji w krótkiej 
perspektywie do 2020 r.;

17. wzywa Komisję, aby w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi, organami ds. 
równości i innymi mechanizmami w zakresie praw człowieka rygorystycznie 
egzekwowała i monitorowała przepisy UE dotyczące dyskryminacji, zwłaszcza w 
obszarze zatrudnienia, kształcenia i szkolenia; wzywa publiczne służby zatrudnienia do 
świadczenia dostosowanych do potrzeb, wysokiej jakości usług na rzecz klientów 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz do prowadzenia szkoleń mających na celu 
podniesienie poziomu wiedzy pracowników urzędów pracy, aby zwiększyć ich 
wrażliwość na liczne, powiązane ze sobą trudności, jakie napotykają bezrobotni 
znajdujący się w niekorzystnej sytuacji, a także wyeliminować uprzedzenia i negatywne 
postawy wobec nich;

18. zwraca uwagę, że wiele sektorów ulegnie w najbliższej przyszłości znaczącym 
przemianom, częściowo z uwagi na coraz powszechniejsze korzystanie z narzędzi i 
rozwiązań internetowych; wskazuje, że z tego powodu pod presją znajdą się pracownicy 
nisko i średnio wykwalifikowani, co wywrze szczególny wpływ na członków 
marginalizowanych społeczności, którzy obecnie zwykle znajdują pracę w tych sektorach; 
podkreśla wagę dostępnych dla wszystkich i przystępnych cenowo szkoleń i usług w 
obszarze nowych technologii i sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości w 
branży cyfrowej i zielonej gospodarce, zwłaszcza w odniesieniu do grup najbardziej 
defaworyzowanych; zwraca uwagę na znaczenie mikro- i małych przedsiębiorstw, jeśli 
chodzi o wspieranie utrzymania miejsc pracy na obszarach wiejskich i w związku z tym 
wzywa do zwiększenia nacisku na zapewnienie tym przedsiębiorstwom dostępu do 
finansowania;

19. wzywa Komisję, aby bez dalszej zwłoki przedstawiła kompleksowy pakiet zasad i 
wytycznych mających na celu wspieranie dostępu i integracji osób niepełnosprawnych;

20. zwraca uwagę Komisji, że należy dołożyć większych starań, aby innowacje 
technologiczne rzeczywiście wywarły pozytywny wpływ na rynek pracy, a jednocześnie 
jest przekonany, że państwa członkowskie powinny otrzymać większe wsparcie w celu 
przystosowania systemów kształcenia i szkolenia do tego, aby w przyszłości stosunkowo 
defaworyzowani pracownicy mogli lepiej przyswajać sobie bardziej wszechstronną, 
elastyczną i konkurencyjną wiedzę z myślą o zwiększeniu poziomu zatrudnienia; wzywa 
instytucje unijne, aby w przyszłości poświęcały więcej uwagi opracowaniu prognoz 
dotyczących rynku pracy, uwzględniających innowacyjne, bardziej zaawansowane 
technologie, do czego jednym z punktów wyjścia może być nowy projekt badawczy 
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zainicjowany przez Parlament1, zachęca również Komisję do prowadzenia podobnych 
badań.

21. wzywa państwa członkowskie, aby rozważnie równoważyły budżety, a jednocześnie 
uwzględniały w szczególności wpływ społeczny środków gospodarczych, aby 
zobowiązały się zapewnić dalsze wystarczające finansowanie i podejmowały skuteczne, 
skoncentrowane działania służące temu, by dysproporcje w rozwoju między regionami 
(zarówno wiejskimi, jak i miejskimi) nie były przenoszone w postaci nierówności 
społecznej i nierówności szans, które ujawniają się już we wczesnym wieku; uważa, że 
nie można dopuścić do tego również na późniejszych etapach i w związku z tym 
konieczne jest określenie na podstawie wskaźników społecznych i ekonomicznych 
obszarów (małych miejscowości lub dzielnic miejscowości), w których koncentrują się 
niekorzystne zjawiska gospodarcze, społeczne i inne; podkreśla, że należy poświęcić 
więcej uwagi sprawie pomocy tym obszarom w nadrobieniu zaległości; zauważa z 
niepokojem, że dzieci z defaworyzowanych rodzin są zbyt często posyłane bez 
uzasadnienia do szkół specjalnych; podkreśla w związku z tym znaczenie rozpoznania 
potrzeb i wczesnego rozwoju dziecka, niedyskryminacji, równego dostępu do wysokiej 
jakości kształcenia i stabilności rodziny;

22. wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozwiązania problemu wysokiego poziomu 
bezrobocia młodzieży z grup zmarginalizowanych, w szczególności Romów, przez 
wykorzystanie istniejących mechanizmów, takich jak gwarancja dla młodzieży i programy 
szkoleń specjalistycznych, np. program Erasmus+, do zapewnienia dostępu dzieci 
romskich do wczesnej edukacji oraz do ułatwienia dostępu do zatrudnienia dorosłej 
ludności romskiej dzięki wspieraniu programów uczenia się przez całe życie; wzywa 
ponadto do skutecznego wykorzystania innych instrumentów UE, np. Europejskiego 
programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) w celu wspierania 
trwałego, wysokiej jakości zatrudnienia, zagwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony 
socjalnej oraz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

23. dostrzega, że większość Romów wykonuje pracę nierejestrowaną, a także, zważywszy na 
potrzebę zapewnienia trwałości systemów zabezpieczenia społecznego, wzywa państwa 
członkowskie, aby we współpracy z partnerami społecznymi skutecznie rozwiązały ten 
problem, w pełni wykorzystując europejską platformę na rzecz usprawnienia współpracy 
w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej;

24. wzywa Komisję, aby prześledziła i oceniła możliwość wykonania rozporządzeń 
dotyczących funduszy unijnych, ponieważ problem warunków mieszkaniowych Romów, 
który wymaga natychmiastowego rozwiązania – poprawy sytuacji poddanej segregacji 
ludności żyjącej w złych warunkach mieszkaniowych – może być podjęty jedynie w 
sposób kompleksowy (w drodze zintegrowanego podejścia), oraz z uwagi na to, że 
konsekwentne wykonanie takich programów wymaga środków objętych EFS (ludzie) i 
EFRR (infrastruktura);

25. zwraca uwagę, że romskie kobiety spotykają się z podwójną dyskryminacją, gdyż różnice 

1 Projekt „The Impact of Digitalisation on the labour market” [Wpływ cyfryzacji na rynek pracy] 
został przyjęty na posiedzeniu Zespołu Ekspertów i Sekretariatu STOA w dniu 30 kwietnia 2015 
r.
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w traktowaniu kobiet i mężczyzn pod względem zatrudnienia i wynagrodzenia są w 
społecznościach romskich bardzo duże; podkreśla w związku z tym potrzebę 
dopilnowania, by specjalne środki dotyczące praw kobiet i uwzględniania aspektu płci 
były ujęte w krajowych strategiach integracji Romów;

26. wzywa państwa członkowskie i Komisję do priorytetowego traktowania dzieci przy 
wdrażaniu unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów oraz 
ponownie stwierdza, jak ważne jest wspieranie równego dostępu dzieci do mieszkań, 
opieki zdrowotnej, kształcenia i godnych warunków życia;

27. podkreśla, że cięcia budżetowe w obszarze usług publicznych w niektórych państwach 
członkowskich w czasie kryzysu doprowadziły do zwiększenia bezrobocia, braku 
zabezpieczenia społecznego, trudnej sytuacji mieszkaniowej i problemów zdrowotnych; 
wzywa państwa członkowskie do skuteczniejszego wykorzystania wsparcia z EFS do 
poprawy jakości usług publicznych dla społeczności marginalizowanych oraz dostępu do 
tych usług, a także do zwalczania wszelkich form dyskryminacji.
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OPINIA KOMISJI PRAW KOBIET I RÓWNOUPRAWNIENIA

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

Polityka spójności a społeczności marginalizowane
(2014/2247(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ernest Urtasun

WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że marginalizacja jest zjawiskiem społecznym polegającym na 
społecznym wykluczeniu jednostek lub społeczności oraz systematycznym blokowaniu 
lub odmawianiu im dostępu do udziału w procesach społecznych i politycznych o 
zasadniczym znaczeniu dla ich integracji społecznej; mając na uwadze, że określenie 
„społeczności marginalizowane” odnosi się do różnego rodzaju grup i osób, takich jak 
mniejszości, Romowie, osoby niepełnosprawne, osoby żyjące poniżej progu ubóstwa lub 
zagrożone ubóstwem, migranci, uchodźcy oraz grupy społecznie wykluczone; mając na 
uwadze, że rasizm, patriarchalizm, homofobia, niekorzystne warunki ekonomiczne i inne 
dyskryminujące czynniki przyczyniają się do powstawania rozwarstwienia i dynamiki 
prowadzącej do osłabienia pozycji kobiet należących do społeczności marginalizowanych;

B. mając na uwadze, że ubóstwo, w jakim pogrążone są społeczności marginalizowane, 
inaczej wpływa na kobiety, dzieci i mężczyzn, ponieważ kobietom i dzieciom zazwyczaj 
trudniej jest uzyskać dostęp do usług socjalnych oraz godne dochody;

C. mając na uwadze, że marginalizacja i podwójna dyskryminacja, która dotyczy kobiet z 
tych grup, utrudnia kobietom dostęp do usług, informacji oraz organizacji publicznych i 
pozarządowych działających na rzecz równości;

D. mając na uwadze zasadniczą rolę, jaką kobiety odgrywają w społecznościach 
marginalizowanych, zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i w zakresie edukacji i 
opieki; mając na uwadze, że należy zająć się tą kluczową rolą kobiet poprzez konkretne 
działania zmierzające do przezwyciężenia barier utrudniających włączenie społeczne i 
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równy udział kobiet w podejmowaniu decyzji, do poprawy warunków życia kobiet oraz 
do zapewnienia im wykształcenia umożliwiającego aktywny udział w życiu społecznym i 
gospodarczym kraju;

E. mając na uwadze, że skutki kryzysu gospodarczego i cięcia w usługach publicznych 
dramatycznie pogorszyły sytuację kobiet należących do społeczności marginalizowanych;

F. mając na uwadze, że kobiety należące do społeczności marginalizowanych są silniej 
dotknięte dyskryminacją z wielu przyczyn jednocześnie oraz że wśród tych kobiet stopa 
bezrobocia jest znacznie wyższa niż wśród mężczyzn należących do tychże społeczności i 
wśród innych kobiet;

G. mając na uwadze, że przezwyciężenie marginalizacji i dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie wymaga bezpośredniego oddolnego zaangażowania na rzecz tych 
społeczności na płaszczyźnie społecznej, politycznej i gospodarczej, w tym ze strony 
zainteresowanych podmiotów i społeczeństwa obywatelskiego dzięki udziałowi obywateli 
w procesach kształtowania polityki; mając na uwadze, że w procesach tych należy zawsze 
uwzględniać aspekt płci, aby umożliwić udział w nich kobietom doświadczającym 
dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie oraz zapewnić słyszalność ich głosu w życiu 
publicznym;

H. mając na uwadze, że kształcenie, zarówno formalne jak i nieformalne, jest narzędziem 
umożliwiającym przezwyciężenie marginalizacji i dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie, ponieważ umożliwia dialog, otwartość i zrozumienie między 
społecznościami, a także wzmacnia pozycję społeczności marginalizowanych; mając na 
uwadze, że nie należy zapominać o aspekcie płci w kształceniu i o jego roli we 
wzmacnianiu pozycji kobiet i dziewcząt należących do społeczności marginalizowanych;

I. mając na uwadze, że aby przezwyciężyć marginalizację, stereotypy oraz dyskryminację z 
wielu przyczyn jednocześnie, istotne jest, aby kobiety należące do społeczności 
marginalizowanych były reprezentowane w sztuce, kulturze i mediach;

J. mając na uwadze, że w strategiach europejskiej polityki spójności zmierzających do 
wzmocnienia pozycji kobiet należących do społeczności marginalizowanych należy 
uwzględniać sytuację kobiet starszych, kobiet niepełnosprawnych, kobiet zajmujących się 
opieką nad innymi oraz kobiet doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym;

K. mając na uwadze, że państwa członkowskie odgrywają decydującą rolę w kreowaniu 
otoczenia określającego i kształtującego marginalizację oraz że muszą one uwzględniać 
potrzeby społeczności marginalizowanych i ich interesy przy opracowywaniu i 
uzasadnianiu programów operacyjnych przedkładanych Komisji; 

1. podkreśla, że kobiety należące do społeczności marginalizowanych spotykają się z 
dyskryminacją z wielu przyczyn jednocześnie, co jeszcze bardziej naraża je na ubóstwo i 
wykluczenie społeczne, szczególnie jeżeli chodzi o dostęp do zatrudnienia, edukacji, 
usług zdrowotnych i socjalnych;

2. postuluje, by we wszystkich finansowanych ze środków UE inicjatywach, programach, 
działaniach i uzgodnieniach finansowych w zakresie integracji i włączenia społecznego 
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brano pod uwagę perspektywę płci i analizę przekrojową, tak by lepiej uwzględniać 
potrzeby kobiet należących do społeczności marginalizowanych oraz lepiej uchwycić 
różnorodne głosy i punkty widzenia kobiet znajdujących się w różnych strukturalnych 
położeniach i rolach; uważa, że ocena wpływu w aspekcie płci oraz sporządzanie budżetu 
z uwzględnieniem aspektu płci są użyteczne przy ocenie tego, jakie skutki dla kobiet mają 
priorytety w zakresie finansowania, przydział zasobów finansowych oraz warunki 
programów finansowania; podkreśla potrzebę systematycznego gromadzenia i 
regularnego analizowania danych w rozbiciu na płeć;

3. wzywa Komisję do podejmowania działań pozytywnych przy opracowywaniu programów 
regionalnych, aby zapobiec spadkowi stopy życiowej kobiet należących do społeczności 
marginalizowanych poniżej progu ubóstwa, a także aby w porę nie dopuścić do ubóstwa 
dzieci;

4. wzywa do podnoszenia umiejętności i jakości wyspecjalizowanych służb społecznych (w 
tym kuratorów sądowych) w zakresie pracy z rodzinami zmarginalizowanymi;

5. zwraca się do Komisji Europejskiej o uwzględnienie zalecenia 92/44/EWG, w którym 
uznano „podstawowe prawo jednostki do wystarczających środków i pomocy socjalnej 
gwarantującej godne życie”, co jest kwestią o zasadniczym znaczeniu dla kobiet, 
ponieważ są one w większym stopniu niż mężczyźni narażone na ubóstwo; przypomina o 
znaczeniu, jakie ma utworzenie wspólnej metody obliczania minimum egzystencji i 
kosztów życia („koszyk dóbr i usług”), aby dysponować porównywalnymi pomiarami 
stopnia ubóstwa i określić metody działań socjalnych obejmujących system minimalnych 
dochodów, co jest niezbędne do osiągnięcia spójności gospodarczej i społecznej ludzi 
mieszkających w różnych częściach Unii Europejskiej;

6. uważa, że istotne jest, by zaangażować organy ds. równości, organizacje kobiece oraz 
kobiety ze społeczności marginalizowanych w proces podejmowania decyzji w sprawie 
przydziału, wykorzystania, wdrażania i monitorowania funduszy, na wszystkich 
szczeblach, poczynając od organów lokalnych i regionalnych, poprzez państwa 
członkowskie, a kończąc na instytucjach UE, oraz uważa, że monitorowanie i ocenę 
wdrażanych programów należy uznać za procesy kluczowe dla zwiększenia udziału kobiet 
ze społeczności marginalizowanych;

7. podkreśla znaczenie wzmocnienia pozycji kobiet należących do społeczności 
marginalizowanych poprzez wspieranie kobiet-przedsiębiorców oraz działalności kobiet w 
tych społecznościach;

8. wzywa Komisję do wzmożenia wysiłków, aby pobudzić do trwałego i kompleksowego 
budowania potencjału kobiet należących do społeczności marginalizowanych;

9. podkreśla, że wszystkie możliwości w zakresie europejskiego finansowania na rzecz 
wspierania społeczności marginalizowanych, a w szczególności kobiet, powinny być 
wykorzystywane w sposób zintegrowany z myślą o zwiększeniu synergii i 
komplementarności między funduszami strukturalnymi a programem „Prawa, równość i 
obywatelstwo”; wzywa właściwe organy administracji i władzy na wszystkich szczeblach 
zarządzania do dążenia do aktywnej wzajemnej współpracy;
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10. zwraca uwagę na fakt, że społeczeństwo nie uznaje istnienia marginalizacji niektórych 
grup społecznych, takich jak kobiety zatrudnione na niepewnych warunkach, osoby 
ubogie mimo pracy, samotne matki oraz starsze emerytki znajdujące się w niekorzystnej 
sytuacji; wzywa państwa członkowskie do wyraźniejszego określenia tych grup i do 
przyjęcia programów mających na celu poprawę warunków ich życia oraz dostępu do 
opieki zdrowotnej i do podstawowych usług;

11. stanowczo potępia fakt, że nie uwzględniono kwestii płci w Europejskiej platformie 
współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, która jest jedną z 
siedmiu sztandarowych inicjatyw strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i 
inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i 
przewiduje między innymi cele takie jak lepsze wykorzystanie funduszy UE na 
wspieranie włączenia społecznego dzięki przeznaczeniu 20% Europejskiego Funduszu 
Społecznego na zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego;

12. wzywa do wspierania wymiany dobrych praktyk i do tworzenia sieci kontaktów wśród 
kobiet należących do społeczności marginalizowanych na wszystkich szczeblach 
zarządzania; podkreśla potrzebę promowania kobiet na stanowiskach przywódczych w 
tych społecznościach oraz potrzebę zaangażowania ich w działania służące szerzeniu 
wiedzy i upowszechnianiu usług publicznych i programów mających na celu zwalczanie 
marginalizacji i dyskryminacji kobiet; 

13. apeluje o wykorzystywanie tych środków finansowych w celu poprawy warunków życia 
kobiet należących do społeczności marginalizowanych oraz w celu ułatwienia im dostępu 
do – charakteryzujących się wysoką jakości i stabilnością – edukacji, mieszkań, opieki 
zdrowotnej, zatrudnienia, placówek zajmujących się opieką nad dziećmi, usług 
socjalnych, wymiaru sprawiedliwości i usług wsparcia dla ofiar przemocy;

14. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby w ramach unijnej polityki spójności 
zwróciły szczególną uwagę na regiony o poważnych i trwałych niekorzystnych 
warunkach przyrodniczych lub demograficznych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 
nr 1303/2013 art. 121 pkt 4 oraz aby opracowały specjalne przepisy przewidujące 
możliwości alternatywnego zatrudnienia i pracy dla marginalizowanej grupy kobiet w 
tych społecznościach, które charakteryzują się znacznym ubóstwem, brakiem perspektyw 
na zatrudnienie, dobrowolnym porzucaniem nauki, brakiem usług socjalnych oraz izolacją 
społeczną, a także wynikającym z tych czynników wysokim ryzykiem ubóstwa dzieci;

15. domaga się, aby do planu działań wspieranych z funduszy spójności podejść z 
perspektywy praw człowieka, a także podkreśla, że prawa kulturowe, gospodarcze i 
społeczne powinny być uwzględnione w polityce mającej na celu uznanie kobiet ze 
społeczności marginalizowanych za czynnych obywateli samych w sobie oraz że w 
każdym opracowywanym działaniu i każdej opracowywanej strategii politycznej należy 
zająć się rasizmem, zarówno jawnym, jak i ukrytym;

16. podkreśla, jak ważne jest, aby we wszystkich programach, inicjatywach i działaniach 
finansowanych z funduszy UE zwracać większą uwagę na sytuację i szczególne potrzeby 
tych grup kobiet należących do społeczności marginalizowanych, które znajdują się w 
najtrudniejszej sytuacji, takich jak kobiety w podeszłym wieku, kobiety niepełnosprawne, 
ofiary przemocy i handlu ludźmi, imigrantki, kobiety należące do mniejszości etnicznych, 
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kobiety-uchodźcy itp.;

17. uważa, że można zwiększyć udział kobiet w przedsiębiorstwach i ich wkład we wzrost 
gospodarczy poprzez finansowanie usług wspierających MŚP i usług finansowych 
odpowiadających potrzebom kobiet rozpoczynających lub rozwijających działalność 
gospodarczą;

18. podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na usuwanie barier w dostępie do 
zatrudnienia, jakie napotykają kobiety należące do społeczności marginalizowanych, a 
także na wszelkie różnice w wynagrodzeniach i emeryturach kobiet i mężczyzn 
należących do tych społeczności;

19. podkreśla znaczenie dokładnego i konsekwentnego monitorowania wykorzystania 
zasobów finansowych przeznaczanych dla społeczności marginalizowanych;

20. podkreśla, że kobiety należące do społeczności marginalizowanych w większym stopniu 
zagrożone są przemocą ze względu na płeć i innymi naruszeniami praw podstawowych; 
domaga się, aby zwalczanie wszystkich form przemocy wobec kobiet było jednym z 
głównych czynników w programach integracji społeczności marginalizowanych oraz przy 
przyznawaniu funduszy unijnych;

21. podkreśla, że przedsiębiorczość społeczna, spółdzielczość, towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych i przedsiębiorstwa alternatywne mogą odegrać istotną społeczną rolę we 
wzmacnianiu pozycji kobiet należących do społeczności marginalizowanych; zaleca, aby 
wspierać z funduszy spójności, a w szczególności z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, inwestycje w tej dziedzinie wyraźnie uwzględniające aspekt płci;

22. przypomina decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
OI/8/2014/AN dotyczącej przestrzegania praw podstawowych przy wdrażaniu unijnej 
polityki spójności; stanowczo podkreśla, że programy polityki spójności we wszystkich 
państwach członkowskich muszą być w pełni zgodne z Kartą praw podstawowych; 
przyznaje, że społeczeństwu obywatelskiemu, w tym organizacjom kobiecym, należy dać 
platformę umożliwiającą informowanie o nadużyciach związanych z funduszami i o 
naruszeniach Karty;

23. podkreśla znaczenie uczenia się przez całe życie dla poprawy równości pod względem 
kształcenia i szkolenia, w szczególności w zakresie umiejętności zawodowych oraz 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych; przyznaje, że potrzebna jest elastyczność 
w świadczeniu usług edukacyjnych i szkoleniowych kierowanych do kobiet na obszarach 
wiejskich;

24. podkreśla potrzebę wzmocnienia regionalnych, krajowych i europejskich sieci współpracy 
kobiet należących do społeczności marginalizowanych, szczególnie w zakresie 
działalności gospodarczej, przedsiębiorczości, nauk ścisłych i technologii, kształcenia, 
mediów oraz przywództwa obywatelskiego i politycznego;

25. domaga się, aby z europejskich funduszy spójności, a szczególnie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, wspierano formalne i nieformalne programy edukacyjne, w tym w 
dziedzinie szkolenia zawodowego i uczenia się przez całe życie, aby wzmocnić pozycję 
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kobiet i dziewcząt należących do społeczności marginalizowanych;

26. domaga się, aby z funduszy przeznaczonych na politykę spójności wspierać projekty 
artystyczne, kulturalne i medialne przyczyniające się do wzmocnienia pozycji kobiet 
należących do społeczności marginalizowanych oraz dążące do przezwyciężenia 
stereotypów, stygmatyzacji i dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie.
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