
W skrócie
POSIEDZENIE PLENARNE – 5/3/2015

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
Autor: Rosamund Shreeves, Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów

PL
(or. EN)

PE 549.012
Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie: Zawartość tego dokumentu są wyłączną odpowiedzialność autora i opinie wyrażone w nim nie odzwierciedlają oficjalnego
stanowiska Parlamentu Europejskiego. To jest przeznaczone do członków i pracowników PE w ich pracę. Reprodukcja i tłumaczenie zezwolenie, z wyjątkiem celów
komercyjnych, pod warunkiem wcześniejszej informacji i źródła i wysłanie kopii do Parlamentu Europejskiego. © Unia Europejska 2015.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Wzmacnianie równości płci w UE
Międzynarodowy Dzień Kobiet Stanowi okazję do podsumowania postępów w zakresie równości
płci, a rok 2015 jest przełomowy w tym względzie. W tym roku przypada dwudziesta światowa
rocznica deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformy działania oraz termin realizacji milenijnych
celów rozwoju, które mają ambitne założenia, jeśli chodzi o promowanie praw kobiet. Poza
przeglądem wspomnianych inicjatyw, UE dokonuje oceny swoich starań na rzecz promowania
równości płci, jednej z podstawowych wartości UE, przygotowując nową strategię na rzecz równości
kobiet i mężczyzn na lata po roku 2015.

Zaangażowanie UE w promowanie równości płci
Zgodnie z traktatami (art. 19 TFEU) UE może wdrażać przepisy pomagające zwalczać dyskryminację ze
względu na płeć oraz jest zaangażowana w utrzymanie i promowanie zasady równości płci we wszystkich
swoich działaniach (art. 2 i 3 ust. 3 TUE i art. 8 TFUE). Priorytety na teraz są określone w strategii na rzecz
równości kobiet i mężczyzn (2010–2015), która została poddana przeglądowi w 2013 r. i jest monitorowana
przez Komisję Europejską w jej sprawozdaniach rocznych.

Ocena postępów i niwelowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn
Pierwszy indeks równości płci (opublikowany przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn w
2013 r. na podstawie danych do 2010 r., który zostanie wydany ponownie w roku 2015) sugeruje, że ogólnie
UE jest „w połowie drogi do równości płci”, jednak występują znaczne różnice, jeśli chodzi o obszary
priorytetowe, o których mowa w strategii na rzecz równości, i między państwami. Szczegółowy przegląd
statystyczny pokazuje, że największe różnice występują w dziedzinach „władzy” i „czasu” – kobiety nadal
mają niewystarczającą reprezentację na stanowiskach decyzyjnych w gospodarce i polityce oraz w sposób
nieproporcjonalny są obciążone bezpłatną opieką i pracami domowymi. Ogranicza to udział kobiet w rynku
pracy, który nadal charakteryzuje się segregacją płci i różnicami w wynagrodzeniu i emeryturach. Przemoc
jest kolejnym obszarem, w którym utrzymuje się ogromna przepaść między kobietami i mężczyznami. Wpływ
kryzysu gospodarczego i odpowiedź polityczna na ten kryzys to kolejny obszar budzący zaniepokojenie. O ile
początkowo badania podkreśliły zmniejszanie się różnic między płciami jeśli chodzi o zatrudnienie i
wynagrodzenia, według analityków i zainteresowanych stron wraz z postępowaniem kryzysu kobiety
znajdowały się w coraz bardziej niepewnej sytuacji.
W okresie objętym najnowszym sprawozdaniem z postępów Komisji wszczęto lub kontynuowano szereg
działań na rzecz zwalczania różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz przyspieszania działań na rzecz
równości płci, w tym uruchomiono pomoc finansową dla państw członkowskich przeznaczoną na
inwestowanie w opiekę nad dziećmi, promowanie udziału kobiet w rynku pracy i kampanie przeciwko
przemocy uwarunkowanej płcią. W kluczowych obszarach władzy i czasu wśród inicjatyw znajdowały się
również wnioski Komisji dotyczące aktualizacji dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego z 1992 r. oraz
dyrektywy w sprawie równowagi płci w zarządach firm, z których obie czekają na osiągnięcie porozumienia w
Radzie. Jeśli chodzi o tę pierwszą, w grudniu 2014 r. Komisja dała współprawodawcom sześć miesięcy na
przełamanie impasu w negocjacjach; w przeciwnym razie zaproponuje „nowocześniejsze rozwiązanie”. W
kwestii drugiej włoska prezydencja zasugerowała, by zastosować klauzulę elastyczności i przedłużyć termin
wdrażania i sprawozdawczości.
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Parlament Europejski
Parlament przyjął aktywne stanowisko w kwestii wzmacniania równości płci. W czasie trwania poprzedniej
kadencji przyjął rezolucje w sprawie wpływu kryzysu na równość płci i prawa kobiet i zwalczania przemocy
wobec kobiet oraz zdecydowanie poparł proponowane dyrektywy w sprawie urlopu macierzyńskiego i
równowagi płci w zarządach firm. Rezolucja z własnej inicjatywy w sprawie praw i zdrowia reprodukcyjnego i
seksualnego okazała się kontrowersyjna i została odrzucona na posiedzeniu plenarnym, gdzie przyjęto
alternatywny projekt rezolucji. W styczniu 2015 r. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) przyjęła
sprawozdanie w sprawie postępów dotyczących równości między kobietami i mężczyznami w Unii
Europejskiej w 2013 r. (sprawozdawca: Marc Tarabella, S&D, Belgia), które ma zostać poddane pod debatę
na posiedzeniu plenarnym w dniu 9 marca, dzień po Międzynarodowym Dniu Kobiet.
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