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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że zgodnie ze statystykami ze źródeł OECD, ludność państw 
należących do OECD starzeje się oraz, że na 100 osób aktywnych zawodowo przypada 
aktualnie 38 osób na emeryturze. Jeżeli polityka zatrudnienia nie ulegnie zmianie, liczby 
te mogą wzrosnąć aż do 70 emerytów w stosunku do 100 osób czynnych zawodowo,

B. mając na uwadze, że sprawozdanie Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych 
stwierdza między innymi, że wysiłki zmierzające do wyeliminowania ubóstwa na świecie 
nie będą skuteczne, jeżeli szybko nie zostaną podjęte środki do walki z nierównym 
traktowaniem z uwagi na płeć, dyskryminacją kobiet i dziewcząt oraz ze skierowaną 
przeciw nim przemocą.

C. mając na uwadze, że odsetek ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz odsetek 
grup ryzyka, mających gorsze warunki integracji społecznej niż inne grupy ludności, 
wzrasta w Państwach Członkowskich UE, 

1. zaleca, aby skuteczne rozwiązywanie kwestii równości płci zostało włączone do siedmiu 
priorytetów polityki społecznej, zwiększając w ten sposób ich ilość z siedmiu do ośmiu,

2. sugeruje, aby skupić więcej uwagi na ocenie informacji i statystyk otrzymanych przez 
niedawno powołany Instytut ds. Równouprawnienia Płci;

3. popiera nacisk kładziony na zwalczanie ubóstwa wśród dzieci, ale zauważa jednocześnie, 
że sytuacja dzieci jest ściśle związana z kwestią równych szans, która ma wpływ na dalszy 
rozwój rodziny jako instytucji;

4. zauważa, że według źródeł Eurostatu, jedna trzecia narodzin w Unii Europejskiej ma 
miejsce poza instytucją małżeństwa i że liczba ta wzrasta każdego roku.  Ten trend 
świadczy o konieczności znalezienia skutecznych mechanizmów promujących właściwe 
funkcjonowanie rodziny jako instytucji, w tym poprzez skoncentrowanie się na 
ewentualnych możliwościach jej przyszłego rozwoju;

5. zauważa, że wzrost średniej długość życia ludzkiego oznacza wydłużenie okresu starości 
chyba, że zostaną wprowadzone pozytywne zmiany do stylu życia, rytmu pracy, opieki 
zdrowotnej, sposobu odżywiania i edukacji. Takie zmiany muszą dotyczyć jak najszerszej 
populacji oraz wszystkich grup wiekowych i społecznych;

6. zaleca, aby systemy emerytalne nie stanowiły jedynie różnorakich form ubezpieczenia 
społecznego i dodatkowego (niezależnie od tego, czy ustanowione prawem czy prywatne), 
ale powinny także brać pod uwagę rozpiętość akceptowanego wieku emerytalnego z 
uwzględnieniem płci, wykonywanego zawodu oraz, w przypadku kobiet, liczby dzieci;

7. zauważa, że aktywna polityka społeczna oraz zachowanie państwa opiekuńczego stanowią 
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filary i podstawowe zasady Unii Europejskiej. Jednocześnie, powyższe zasady są 
kosztowne i finansowanie ich prowadzi UE do niekorzystnej sytuacji w kontekście 
globalizacji, zwłaszcza w zakresie konkurencyjności gospodarczej z innymi głównymi 
gospodarkami światowymi. Mimo to, Unia Europejska musi konsekwentnie trzymać się 
tych zasad;

8. sugeruje, aby bardziej dogłębnie traktować kwestie integracji społecznej, w szczególności 
w przypadku emigrantów pochodzących z kulturowo odmiennych regionów świata, 
których wartości i tradycje w niektórych sprawach mogą nie odpowiadać postawom 
akceptowanym w państwach Unii Europejskiej. Różnice te mogą nasilać tarcia i 
nieporozumienia, utrudniając integrację tych grup ludzi, co można zaobserwować w 
Europie przy okazji aktualnych wydarzeń, zwłaszcza z udziałem młodego pokolenia.


