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WSKAZÓWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 

Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że Komisja Europejska przedstawi wniosek w sprawie obowiązującego 

europejskiego filaru praw socjalnych, który powinien zapewniać podstawowe prawa 

socjalne, a zwłaszcza równouprawnienie płci; mając na uwadze, że szczególnej uwagi 

wymagają pewne grupy, takie jak osoby LGBTI, borykające się z różnymi formami 

dyskryminacji w dziedzinie systemów ubezpieczeń społecznych, programów wsparcia 

socjalnego i usług publicznych; 

B. mając na uwadze, że prawa socjalne są elementem praw człowieka oraz są zapisane w 

Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE); 

C. mając na uwadze, że przestrzeganie praw podstawowych stanowi istotny element 

społeczeństwa sprawiedliwego pod względem socjalnym; 

D. mając na uwadze, że kobiety w UE borykają się wciąż z wieloma formami dyskryminacji 

oraz że są wciąż niedostatecznie reprezentowane we wszystkich procesach decyzyjnych; 

E. mając na uwadze, że sondaż EU LGBT wskazał, że kobiety homoseksualne, biseksualne i 

transpłciowe są narażone na nieproporcjonalnie wysokie ryzyko dyskryminacji ze 

względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową; 

F. mając na uwadze, że równouprawnienie płci zapisano w traktatach Unii Europejskiej i w 

Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz że stanowi ono zasadniczą wartość 

UE; mając na uwadze, że niemniej jednak kobiety są niewystarczająco reprezentowane na 

rynku pracy ogółem – wskaźnik zatrudnienia mężczyzn wynosi 75,6 % w porównaniu z 

64,5 % w przypadku kobiet – a nadreprezentowane w pracy w niepełnym wymiarze 

godzin i gorzej opłacanych sektorach, a ponadto ich wynagrodzenia godzinowe są niższe, 

co prowadzi do zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć wynoszącego 16 % i 

przyczynia się do zróżnicowania emerytur ze względu na płeć wynoszącego 39 %, ze 

znacznymi różnicami między państwami członkowskimi; mając na uwadze, że 

dyskryminacja ze względu na płeć stale dominuje w procedurach rekrutacyjnych w 

państwach członkowskich, mimo że kobiety przewyższają mężczyzn poziomem 

wykształcenia; 

G. mając na uwadze, że kryzys gospodarczy i środki oszczędnościowe w nieproporcjonalnym 

stopniu dotknęły kobiety, w szczególności młode kobiety i kobiety doświadczające 

wielorakich form dyskryminacji; mając na uwadze, że w UE utrzymuje się feminizacja 

ubóstwa, będąca także skutkiem niskopłatnego zatrudnienia, a rosnące zagrożenie 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym kobiet, zwłaszcza samotnych matek i dzieci 

żyjących w ubóstwie, jest ściśle powiązane z cięciami budżetowymi w usługach 

publicznych, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, opieka i świadczenia społeczne; 

H. mając na uwadze, że prawa socjalne, usługi społeczne i wystarczające dochody stanowią 

kwestie związane z płcią, ponieważ więcej kobiet wykonuje niskopłatne prace, jest 

zagrożonych ubóstwem i w większym stopniu uzależnionych od usług społecznych, 
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zarówno publicznych, jak i prywatnych, a także odgrywa tradycyjną rolę opiekunów tak 

dzieci, jak i starszych członków rodziny oraz ponosi podstawową odpowiedzialność za 

zaspokajanie potrzeb gospodarstw domowych, co w sumie skutkuje otrzymywaniem przez 

kobiety niższych emerytur; 

I. mając na uwadze, że postępy w osiąganiu równouprawnienia płci są powolne oraz że 

zlikwidowanie zróżnicowania poziomu zatrudnienia ze względu na płeć zależy od 

realizacji podstawowych praw socjalnych i świadczenia podstawowych usług 

społecznych; 

J. mając na uwadze, że Europa stoi w obliczu zjawiska starzenia się społeczeństwa, przy 

czym w porównaniu z mężczyznami średnia długość życia kobiet jest dłuższa, ale częstsze 

są w ich przypadku okresy złego stanu zdrowia, a starsze kobiety doświadczają 

wielorakich form dyskryminacji, w tym ze względu na swój wiek, płeć, stan zdrowia i 

niepełnosprawność; 

K. mając na uwadze, że według Międzynarodowej Organizacji Pracy większość 

pracowników zatrudnionych w sektorze pracy w gospodarstwie domowym, w tym w 

sektorze opieki, to kobiety; 

L. mając na uwadze, że cele barcelońskie z 2002 r. są dalekie od realizacji, a Karta praw 

podstawowych Unii Europejskiej stanowi, że dzieci mają prawo do ochrony i opieki; 

sytuacja ta ma w konsekwencji dramatyczny wpływ na współczynnik aktywności 

zawodowej kobiet, równouprawnienie płci, równowagę między życiem zawodowym a 

prywatnym i ubóstwo kobiet; 

M. mając na uwadze, że pogodzenie życia prywatnego i zawodowego stanowi szczególne 

wyzwanie dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, wśród których dominują 

kobiety; mając na uwadze, że we wszystkich 28 państwach UE aż 34 % samotnych matek 

jest zagrożonych ubóstwem, a dzieci pochodzące z takich rodzin są w niewspółmiernie 

większym stopniu zagrożone międzypokoleniowym dziedziczeniem ubóstwa; 

N. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet stanowi naruszenie praw podstawowych, 

które dotyka wszystkich warstw społecznych, niezależnie od wieku, poziomu 

wykształcenia, dochodów, pozycji społecznej czy kraju pochodzenia lub zamieszkania, i 

stanowi główną przeszkodę w równości kobiet i mężczyzn; 

O. mając na uwadze, że ze względu na feminizację ubóstwa osiągnięcie unijnych celów w 

dziedzinie zwalczania ubóstwa do roku 2020 wymaga ambicji i woli politycznej oraz 

podjęcia radykalnych działań; mając na uwadze, że cele w dziedzinie zwalczania ubóstwa 

nie zostaną osiągnięte, o ile nie zostaną zlikwidowane społeczno-gospodarcze 

nierówności między kobietami i mężczyznami; 

P. mając na uwadze, że kobiety nadal spotykają się z dyskryminacją w dostępie do 

zatrudnienia i w utrzymywaniu zatrudnienia oraz że odmawia się im praw pracowniczych, 

w szczególności w związku z ciążą i macierzyństwem; 

Q. mając na uwadze, że na europejskich rynkach pracy panuje segregacja płciowa; mając na 

uwadze, że Komisja również uznała ten fakt w swoim komunikacie z dnia 8 marca 2016 r. 

w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych (COM(2016)0127, załącznik I), 
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stwierdzając, że „odsetek kobiet wśród pełnoetatowych pracowników jest nadal zbyt 

niski; odsetek kobiet wśród osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu i w sektorach 

charakteryzujących się niższymi wynagrodzeniami – zbyt wysoki. Za godzinę swojej 

pracy, nawet jeżeli jest to praca równej wartości, kobiety nadal otrzymują niższe 

wynagrodzenie – mimo że są obecnie lepiej wykształcone niż mężczyźni”; 

R. mając na uwadze, że dostęp kobiet do rynku pracy jest czynnikiem pobudzającym wzrost 

gospodarczy; mając na uwadze, że – zgodnie z wnioskami z oceny europejskiej wartości 

dodanej – spadek zróżnicowania wynagrodzenia kobiet i mężczyzn o jeden punkt 

procentowy przyczyni się do zwiększenia wzrostu gospodarczego w Europie o 0,1 %1; 

1. apeluje, aby europejski filar praw socjalnych zawierał wiążący mechanizm służący 

monitorowaniu i wdrażaniu istniejących i nowych praw socjalnych, zwłaszcza jeśli chodzi 

o równość szans, w tym współczynnik aktywności zawodowej kobiet i ich udział w 

zarządach przedsiębiorstw i ich kierownictwie, sprawiedliwe warunki pracy, niepewne 

zatrudnienie oraz adekwatną i trwałą ochronę socjalną kobiet; wzywa Komisję do 

współpracy z państwami członkowskimi w celu wskazania najbardziej odpowiednich 

środków pozwalających wyeliminować zróżnicowanie emerytur ze względu na płeć; 

2. zaznacza, że podstawowe przeszkody dla zwiększenia współczynnika aktywności 

zawodowej kobiet to brak odpowiedniej polityki dotyczącej równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym, czynniki podatkowe zniechęcające drugich żywicieli rodziny 

do podejmowania pracy, nadmierne opodatkowanie pracy i stereotypy dotyczące podziału 

obowiązków domowych, roli kobiet w społeczeństwie oraz kierunków kształcenia i 

zawodów; ponadto zaznacza, że w wielu państwach członkowskich mężczyźni nie mają 

wystarczających możliwości korzystania z urlopów rodzicielskich ani nie są do tego w 

odpowiednim stopniu zachęcani; w rezultacie utrwala się schemat, zgodnie z którym 

obowiązki opiekuńcze spadają na kobiety, co ma negatywny wpływ na ich zatrudnienie; 

3. uważa, że propagowanie aktywności zawodowej kobiet i ich niezależności ekonomicznej 

ma zasadnicze znaczenie dla realizacji celu strategii „Europa 2020”, jakim jest osiągnięcie 

75 % wskaźnika zatrudnia, a także, iż przyczyniłoby się do wzrostu PKB; w związku z 

tym wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzmocnienia strategii politycznych i 

zwiększenia inwestycji wspierających wysokiej jakości zatrudnienie kobiet, szczególnie w 

branżach i na stanowiskach o wyjątkowo małym udziale kobiet, takich jak nauki ścisłe, 

technologia, inżynieria i matematyka oraz ekologiczna gospodarka, a także wyższe 

stanowiska kierownicze we wszystkich dziedzinach; 

4. podkreśla ponownie, że włączenie wskaźników społecznych do celów i procesów 

zarządzania gospodarczego, a w szczególności do europejskiego semestru, nie zmienia w 

żaden sposób podstawowych celów tych mechanizmów; 

5. podkreśla, że równowagę między życiem zawodowym a prywatnym należy 

zagwarantować jako powszechne prawo podstawowe, w duchu Karty praw podstawowych 

Unii Europejskiej, przy czym środki mają być dostępne bez dyskryminacji; 

6. podkreśla konieczność uwzględnienia wielorakich form dyskryminacji, z którymi 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/504469/IPOL-

JOIN_ET(2013)504469_EN.pdf 
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spotykają się konkretne grupy kobiet, w tym między innymi migrantki, kobiety z 

niepełnosprawnościami, kobiety LGBTI, kobiety należące do mniejszości i kobiety 

starsze; 

7. wzywa Komisję do uwzględnienia aspektu płci jako integralnej części europejskiego 

filaru praw społecznych oraz do uwzględnienia systematycznych ocen wpływu w aspekcie 

płci jako części oceny przestrzegania praw podstawowych; 

8. przypomina, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest pojęciem o 

szerokim zakresie, łączącym wszystkie ogólne strategie polityczne o charakterze 

ustawodawczym i nieustawodawczym, które mają na celu promowanie odpowiedniej i 

proporcjonalnej równowagi między poszczególnymi aspektami życia ludzi; uważa, że 

osiągnięcie faktycznej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wymaga 

solidnych, przekrojowych, strukturalnych, spójnych i kompleksowych strategii 

obejmujących zachęty i skuteczne środki służące godzeniu pracy z opieką nad rodziną i 

spędzaniem z nią czasu oraz rozwojowi osobistemu; 

9. wzywa do szybkiego zatwierdzenia i wprowadzenia w życie dyrektywy o 

przeciwdziałaniu dyskryminacji, uznając potrzebę szczególnego podejścia oraz 

ukierunkowanych działań z myślą o zwalczaniu różnych rodzajów dyskryminacji oraz 

potrzebę wprowadzenia narzędzi horyzontalnej walki z dyskryminacją we wszystkich 

segmentach społeczeństwa; 

10. w tym kontekście wyraża ubolewanie, że nie przyjęto unijnej strategii równości płci na 

lata 2016–2020, oraz, zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie 

równości płci, wzywa Komisję do umocnienia statusu swojego strategicznego 

zaangażowania na rzecz równości płci w latach 2016–2019 przez przyjęcie go w formie 

komunikatu; 

11. wzywa do wznowienia wysiłków na rzecz wdrożenia dyrektywy w sprawie równego 

traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy w celu propagowania różnorodności i 

zwalczania stereotypów i dyskryminacji w zakresie zatrudnienia; 

12. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wdrożenia budżetu uwzględniającego aspekt 

płci jako narzędzia służącego zapewnieniu, że decyzje dotyczące budżetu będą 

uwzględniać aspekt płci i stanowić odpowiedź na różnego rodzaju skutki; 

13. wzywa Komisję do wzmożenia starań na rzecz zwiększenia reprezentacji kobiet w 

procesach decyzyjnych w sferze politycznej i gospodarczej, dzięki realizacji dwutorowego 

podejścia, łączącego uwzględnianie aspektu płci i ukierunkowane środki; 

14. apeluje o opracowanie kompleksowych, skutecznych i uwzględniających aspekt płci ram 

polityki społecznej wspierających spójność poszczególnych kierunków polityki 

społecznej, makroekonomicznej i zatrudnienia, które w zharmonizowany sposób 

uwzględniałyby aspekt płci;  wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia 

spójności poszczególnych kierunków polityki w badaniach skutków dotyczących polityki 

społecznej i gospodarczej; 

15. domaga się od Komisji poprawy gromadzenia, analizy i rozpowszechniania 

kompleksowych, porównywalnych, wiarygodnych i regularnie aktualizowanych danych 
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na temat udziału kobiet w procesie podejmowania decyzji; 

16. ubolewa, że wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2012 r. w 

sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek 

notowanych na giełdzie i odnośnych środków jest wciąż blokowany, i domaga się, by 

Rada przyjęła wreszcie wspólne stanowisko dotyczące tego wniosku; 

17. wzywa Komisję, by wykorzystała i lepiej ukierunkowała agendę cyfrową i strategię 

jednolitego rynku cyfrowego z myślą o rozwiązaniu problemu poważnych różnic między 

mężczyznami a kobietami w sektorze ICT przez promowanie kształcenia i szkolenia 

kobiet i dziewcząt w dziedzinie ICT, zwiększenie widoczności kobiet w sferze cyfrowej, 

propagowanie równości płci i udziału kobiet dzięki lepszemu dostępowi do finansowania 

oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego i organizacji kobiecych w 

urzeczywistnianiu internetu sprzyjającego włączeniu społecznemu; 

18. wzywa Komisję do przedstawienia pakietu środków ustawodawczych i 

nieustawodawczych dotyczących równowagi między życiem zawodowym a prywatnym z 

myślą o osiągnięciu celu, jakim jest równouprawnienie płci, w tym do zmiany dyrektywy 

w sprawie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego lub ze względów rodzinnych 

oraz zaproponowania dyrektyw w sprawie urlopu ojcowskiego i opiekuńczego; podkreśla, 

że wnioski ustawodawcze powinny uwzględniać równość mężczyzn i kobiet jako 

podstawę prawną; 

19. ubolewa nad utrzymującym się zróżnicowaniem wynagrodzenia i emerytur ze względu na 

płeć, co stanowi naruszenie podstawowej zasady równości wynagrodzeń dla pracowników 

płci żeńskiej i męskiej za taką samą pracę, którą zapisano w art. 157 TFUE; wzywa UE i 

państwa członkowskie, by we współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami 

działającymi na rzecz równości płci określiły i wdrożyły strategie polityczne mające na 

celu wyeliminowanie zróżnicowania wynagrodzenia i emerytur ze względu na płeć; 

20. wzywa do zwrócenia uwagi na zjawisko nowego ubóstwa zagrażające najsłabszym 

grupom społecznym – wśród których kobiety są najbardziej narażone na wykluczenie 

społeczne – jak na przykład szczególnie wrażliwe grupy dorosłych, rodziny zagrożone 

ubóstwem oraz pracownicy o niskich dochodach, w odniesieniu do których europejska 

polityka socjalna powinna zaopatrzyć się w innowacyjne instrumenty zapobiegania i 

działania; 

21. wzywa Komisję, by przedstawiła Radzie do zatwierdzenia dyrektywę ramową w sprawie 

europejskiego programu dotyczącego opiekunów i polityki w tym zakresie; 

22. podkreśla, że elastyczna organizacja pracy, w tym możliwość pracy zdalnej dzięki 

postępom technologii cyfrowej, może też pomóc w osiągnięciu równowagi między 

życiem prywatnym a zawodowym; 

23. wzywa państwa członkowskie do skutecznego wdrożenia do 2020 r. celów barcelońskich 

oraz do zatwierdzenia ram jakości usług wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem z 2014 

r.; 

24. wzywa Komisję i państwa członkowskie do określenia celów w zakresie opieki nad 

osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi i innymi osobami niesamodzielnymi, na 
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wzór celów barcelońskich, wraz z towarzyszącymi im narzędziami monitorowania, które 

powinny mierzyć jakość, podaż i przystępność cenową; wzywa Eurostat, Eurofound i 

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (ze względu na jego wskaźnik 

równouprawnienia płci) do gromadzenia właściwych danych oraz do prowadzenia badań 

w celu wspierania tych prac; 

25. wzywa, by opracowano europejskie ramy odniesienia na rzecz jakości opieki 

długoterminowej z wykorzystaniem europejskich kryteriów jakości usług opieki 

długoterminowej, tak aby zapewnić wysokiej jakości usługi w zakresie opieki 

odpowiadające na wszystkie potrzeby, w tym dostosowane do najbardziej złożonych 

przypadków, oraz zwiększyć szanse na jak najdłuższe zachowanie niezależności przez 

osoby wymagające opieki; 

26. podkreśla fakt, że jedynie niewielki odsetek mężczyzn korzysta z prawa do urlopu 

rodzicielskiego; wzywa w związku z tym do podjęcia konkretnych działań na rzecz 

stosowania praw do urlopów rodzicielskich, które będą w jak największym zakresie 

indywidualne i nieprzekazywalne; 

27. podkreśla, że zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym wśród dzieci jest silnie 

powiązane z sytuacją ich rodziców na rynku pracy oraz z ich warunkami socjalnymi; 

28. zauważa, że nieproporcjonalnie wiele kobiet często wbrew własnej woli zatrudnianych 

jest na niepewnych warunkach, obejmujących pracę na niepełny etat, a także nisko 

opłacane umowy zerogodzinowe na czas określony; przypomina w związku z tym, że 

równouprawnienie płci można osiągnąć jedynie za pomocą sprawiedliwego podziału 

pracy zarobkowej i niezarobkowej oraz obowiązków zawodowych, rodzinnych i 

opiekuńczych; 

29. podkreśla rolę systemów dochodu minimalnego w zwalczaniu ubóstwa; z tego względu 

wzywa Komisję do dokonania oceny metody oraz środków zapewniania odpowiedniego 

minimalnego dochodu powyżej progu ubóstwa wynoszącego 60 % mediany dochodu w 

danym kraju we wszystkich państwach członkowskich; 

30. zaleca wprowadzenie krajowych płac minimalnych w drodze prawodawstwa lub 

negocjacji zbiorowych, przy czym celem powinna być minimalna płaca w wysokości co 

najmniej 60 % mediany wynagrodzeń i przekraczającej wysokość płacy zapewniającej 

utrzymanie na minimalnym poziomie w danym kraju lub regionie; 

31. apeluje o zmianę dyrektywy 2006/54/WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady 

równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i 

pracy oraz o włączenie, między innymi, obowiązkowego wymogu dla przedsiębiorstw 

dotyczącego opracowywania środków lub planów w zakresie równouprawnienia płci, w 

tym działań na rzecz przeciwdziałania segregacji, likwidacji utrzymującego się 

zróżnicowania wynagrodzeń i emerytur ze względu na płeć, rozwoju systemów płac i 

środków wspierających kariery zawodowe kobiet; ponownie podkreśla, jak ważne jest, by 

państwa członkowskie wyraźnie zakazały w przepisach krajowych wszelkiej 

dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową; uważa, że 

wynikająca z przepisów tej dyrektywy aktualna ochrona prawna powinna zostać 

rozszerzona na wszystkie osoby transpłciowe; wzywa do zwrócenia jak największej uwagi 

na kwestię równowagi płci przy opracowywaniu form konsultacji, udziału i informowania 
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pracowników w ramach zarządzania przedsiębiorstwami; 

32. zauważa, że zwalczanie zróżnicowania wynagrodzeń i emerytur ze względu na płeć 

stanowi podstawę sprawiedliwego pod względem socjalnym społeczeństwa zgodnego z 

zasadą równości płci, i z tego względu stanowczo ponawia skierowane do państw 

członkowskich wezwanie, by zaczęły wreszcie aktywnie wdrażać zalecenia Komisji w 

sprawie wzmocnienia zasady równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn dzięki 

przejrzystości, a także stałym pozytywnym działaniom, najlepiej za pomocą 

ustawodawstwa, oraz by wprowadziły środki służące przejrzystości płac i neutralne pod 

względem płci systemy oceny pracy; 

33. wnosi o zwrócenie szczególnej uwagi na zapewnienie i przywrócenie w ramach reform 

emerytalnych funkcji sprawiedliwościowej emerytur z tytułu zabezpieczenia społecznego, 

w tym przez możliwości zaliczania okresów opieki sprawowanej nad osobami 

niesamodzielnymi do okresów składkowych w ramach systemów emerytalnych oraz 

umożliwienie bardziej elastycznego przechodzenia na emeryturę w przeciwieństwie do 

obowiązkowego przechodzenia na emeryturę; 

34. wzywa do podjęcia realnych działań zmierzających do wyeliminowania różnicy 

wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, która negatywnie odbija się na pozycji społecznej i 

ekonomicznej kobiet; wzywa do podjęcia działań w celu wypracowania modeli służących 

wyeliminowaniu zróżnicowania emerytur ze względu na płeć, które wynikają ze 

zróżnicowania poziomu zatrudnienia i wynagrodzenia ze względu na płeć i z braku 

uwzględnienia okresu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny; 

35. zaleca zapewnienie wysokiego poziomu ochrony pracowników przed wszystkimi 

rodzajami ryzyka, które mogą wystąpić w miejscu pracy, zgodnie z zasadą ostrożności; 

36. zaleca zapewnienie odpowiedniej ochrony rosnącej liczbie pracowników nietypowych w 

ramach europejskich systemów zabezpieczenia społecznego; 

37. przypomina, że europejski filar praw socjalnych nie przyniesie rezultatu, jeśli nie dokona 

się inwestycji społecznych, zwłaszcza w dostępną i przystępną cenowo oraz wysokiej 

jakości infrastrukturę opieki nad dziećmi i innymi osobami niesamodzielnymi, a także 

działań mających na celu zwalczanie dyskryminacji kobiet i mężczyzn, korzystając ze 

wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych 

(EFIS); podkreśla, że duże znaczenie ma uwzględnienie w gwarancji dla młodzieży 

konkretnych środków i celów dla młodych kobiet, aby ułatwić ich integrację na rynku 

pracy, przede wszystkim w tych obszarach, gdzie wskaźniki społeczne wykazują większą 

nierównowagę płci; 

38. podkreśla, że polityki makroekonomiczne promujące środki oszczędnościowe i reformy 

strukturalne przewidujące cięcia w sektorze publicznym mają nieproporcjonalny wpływ 

na kobiety i dziewczęta, hamują wzrost gospodarczy oraz potęgują ubóstwo i wykluczenie 

społeczne; ponownie zwraca się do Komisji i państw członkowskich z apelem o zmianę 

ich podejścia makroekonomicznego i zachęcanie do inwestycji społecznych w sektorze 

publicznym z myślą o zrównoważonym wzroście zapewniającym włączenie społeczne, 

który przyniesie korzyści najsłabszym członkom społeczeństwa, zwłaszcza kobietom i 

dziewczętom; 
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39. zaznacza, że TUE zobowiązuje Unię do zwalczania wykluczenia społecznego i 

dyskryminacji, TFUE natomiast ustanawia za cel Unii eliminację nierówności między 

mężczyznami i kobietami oraz promowanie równości między nimi; podkreśla, że zasada 

równouprawnienia kobiet i mężczyzn nie stanowi przeszkody dla stosowania lub 

przyjmowania środków stwarzających konkretne korzyści dla przedstawicieli mniej 

reprezentowanej płci, na podstawie postanowień art. 23 Karty praw podstawowych; 

40. wzywa do przyjęcia i szybkiego wprowadzenia w życie europejskiego aktu w sprawie 

dostępności; 

41. głęboko ubolewa nad faktem, że Rada dotychczas nie przyjęła wniosku z 2008 r. 

dotyczącego dyrektywy w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania 

osób bez względu na wyznanie lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną; z zadowoleniem przyjmuje nadanie tej dyrektywie przez Komisję 

priorytetowego charakteru oraz ponawia swój skierowany do Rady apel o przyjęcie tego 

wniosku możliwie jak najszybciej; 

42. zaleca, aby przewidziano możliwość przystosowania mieszkań do potrzeb starzejącego się 

społeczeństwa, by dopilnować, aby ludzie starsi mogli pozostawać w domach tak długo, 

jak długo tego chcą; 

43. zauważa, że kobiety i dziewczęta są w sposób nieproporcjonalny dotknięte ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym, oraz wzywa do nadania nowego bodźca politycznego 

ambitnej europejskiej strategii zwalczania ubóstwa oraz do podjęcia nowego 

zobowiązania na rzecz osiągnięcia europejskich celów w dziedzinie zwalczania ubóstwa 

na rok 2020; wzywa państwa członkowskie do przedstawienia szczegółowych krajowych 

planów strategicznych ukierunkowanych na zwalczanie ubóstwa oraz wzywa Komisję, by 

przykładała większą wagę do zmniejszania ubóstwa w ramach europejskiego semestru; 

44. podkreśla, że przemoc wobec kobiet stanowi systematyczne naruszanie praw 

podstawowych; w związku z tym wzywa UE i jej państwa członkowskie do jak 

najszybszego ratyfikowania konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania 

przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz ponawia swój skierowany do Komisji 

apel o przedstawienie wniosku dotyczącego unijnej dyrektywy w sprawie przemocy 

wobec kobiet i przemocy ze względu na płeć; 

45. potępia wszelkie formy dyskryminacji i przemocy wobec osób LGBTI; 

46. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by uwzględniły środki służące ochronie kobiet i 

osób LGBTI przed molestowaniem w miejscu pracy; 

47. apeluje, aby wskaźniki i cele europejskiego filaru praw socjalnych uwzględniały aspekt 

płci. 

48. wzywa Komisję i państwa członkowskie do angażowania partnerów społecznych i 

społeczeństwa obywatelskiego w realizację polityki dotyczącej równości płci; podkreśla 

rolę odpowiedniego finansowania takich strategii politycznych, układów zbiorowych oraz 

negocjacji zbiorowych w zwalczaniu dyskryminacji i wspieraniu równouprawnienia płci 

w pracy, a także znaczenie badań i wymiany dobrych praktyk.  
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