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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:

1. zauważa, że luka płacowa między kobietami a mężczyznami w 28 państwach 
członkowskich UE wynosi 15,7 %, że z kobietami częściej niż z mężczyznami zawiera 
się nietypowe i elastyczne umowy o pracę (umowy zerogodzinowe, praca tymczasowa, 
praca w niepełnym wymiarze czasu itd.) oraz że kobiety częściej doświadczają ubóstwa 
i w wyniku tych umów o niskim poziomie bezpieczeństwa rośnie prawdopodobieństwo 
ich zaliczenia do kategorii najuboższych pracowników;

2. zauważa, że w następstwie światowego kryzysu gospodarczego i finansowego w 2008 r. 
ubóstwo osób pracujących w UE wzrosło z 8 do 10 % oraz że obecna bezprecedensowa 
światowa pandemia COVID-19 pociągnie za sobą jeszcze poważniejsze skutki 
gospodarcze i finansowe, co bezpośrednio wpłynie na wzrost ubóstwa, zwłaszcza kobiet 
i innych najsłabszych grup społecznych, ponieważ jego skutki odczują przede 
wszystkim pracownicy zatrudnieni w sektorze usług, osoby samozatrudnione, 
pracownicy tymczasowi oraz sezonowi itd., wśród których większy odsetek stanowią 
kobiety;

3. zauważa, że choć wskaźniki ubóstwa kobiet znacznie się różnią w poszczególnych 
państwach członkowskich, zagrożenie ubóstwem w grupach ryzyka, do których należą 
starsze i samotne kobiety oraz samotne matki, kobiety homoseksualne, biseksualne i 
transpłciowe oraz kobiety z niepełnosprawnościami, jest takie samo;

4. zwraca uwagę, że według Eurostatu obecnie 64,6 mln kobiet i 57,6 mln mężczyzn w 
państwach członkowskich UE jest dotkniętych ubóstwem, co wskazuje na różny wpływ 
tego zjawiska na kobiety i mężczyzn;

5. z zaniepokojeniem zauważa, że ubóstwo kobiet nasila się wraz z wiekiem, a luka 
emerytalna między kobietami a mężczyznami utrzymuje się na poziomie około 39 %;

6. podkreśla, że ubóstwo kobiet jest problemem wieloaspektowym, na który bezpośredni 
wpływ ma nierówny dostęp do własności, przerwy w karierze związane z 
wychowywaniem dzieci i opieką nad nimi, opieka nad osobami chorymi i 
niesamodzielnymi oraz segregacja w kształceniu, a następnie na rynku pracy, co 
oznacza, że kobiety stanowią największą grupę nisko opłacanych pracowników;

7. wzywa Komisję do jak najszybszego przedstawienia wniosków dotyczących 
zlikwidowania luki płacowej między kobietami a mężczyznami.


