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Nowa unijna strategia równouprawnienia płci
Unia Europejska (UE) opracowuje właśnie nową strategię równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
która będzie podstawą polityki i działań w tej dziedzinie w latach 2016–2020. Bieżące oceny obecnej
strategii wykazują, że chociaż osiągnięto część celów, to postępy były powolne i niejednolite, nie
uporano się też z wieloma wyzwaniami. Daleko nam jeszcze do pełnego równouprawnienia płci, a
to odbija się życiu i życiowych szansach pojedynczych kobiet, dziewcząt, chłopców i mężczyzn,
wspólnot, w których żyją, i UE jako całości.

Kontekst
UE uznała równouprawnienie kobiet i mężczyzn za wartość podstawową (art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej –
TUE) i cel do osiągnięcia (art. 3 TUE). Do zadań UE należy przyjmowanie przepisów służących zwalczaniu
dyskryminacji ze względu na płeć (art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE) i jest ona
zobowiązana do propagowania zasady równouprawnienia płci dzięki podejściu dwutorowemu
obejmującemu włączanie kwestii równych szans dla kobiet i mężczyzn do wszystkich dziedzin polityki i
działalności (uwzględnianie aspektu płci – art. 8 TFUE) oraz szczególne środki ukierunkowane, służące
przeciwdziałaniu utrzymującym się lub pojawiającym się nowym nierównościom między płciami (art. 157
TFUE).
Podstawowe przepisy i orzecznictwo UE w tej dziedzinie przyniosły znaczny postęp. Jednak jak pokazuje
unijny wskaźnik równouprawnienia płci (GEI) (rysunek 1), pomimo znacznych różnic między państwami
członkowskimi różnice w traktowaniu obu płci są wciąż powszechne w najistotniejszych dziedzinach, a UE
jako całość jest dopiero „w połowie drogi
do równouprawnienia”. Jest to istotny
problem, ponieważ obecne nierówności
między płciami negatywnie wpływają na
jednostki, zwłaszcza kobiety i dziewczęta,
uniemożliwiając im pełne rozwinięcie ich
potencjału, ale również dlatego, że
według posiadanych danych
inwestowanie w równouprawnienie płci
jest też opłacalne i pozytywnie wpływa na
spójność społeczną.

Strategia równouprawnienia płci
na lata 2010–2015
Obecne ramy polityczne wyznaczające
priorytety i cele UE w dziedzinie
równouprawnienia płci oraz opisujące
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn,
którymi należy się zająć, to strategia na
rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-
2015, w której oprócz kwestii
horyzontalnych skupiono się na pięciu
dziedzinach priorytetowych:
 równa niezależność ekonomiczna;

Rysunek 1 – Wskaźnik równouprawnienia płci w kluczowych
dziedzinach w 27 państwach członkowskich UE

Źródło: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, 2013, na podstawie danych z
2010 r.
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 równa płaca;
 równość w procesach decyzyjnych;
 eliminacja przemocy uwarunkowanej płcią;
 równość płci w polityce zewnętrznej.
Oceny strategii obejmują przegląd śródokresowy, coroczne sprawozdania z postępów oraz ekspertyzę i
wykaz analiz zamówionych przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego
(FEMM). Wskazano w nich mocne punkty, na których można się opierać, oraz kluczowe dziedziny, w których
strategię można by udoskonalić.
Mocne strony
W strategii wskazano istotne zagadnienia i priorytety, a wiele działań mogło potencjalnie przyczynić się do
równouprawnienia płci. Osiągnięcia obejmują opracowanie narzędzi do gromadzenia danych w podziale na
płeć i danych uwzględniających problematykę płci, służących za podstawę analizy problematyki płci i oceny
wpływu w aspekcie płci. Zaczęto również zajmować się rolą mężczyzn i chłopców we wspieraniu
równouprawnienia płci oraz dotykającymi ich nierównościami związanych z płcią.
Słabe strony
Wdrożenie utrudnia brak zasobów i niedostatek możliwości. Działań nie powiązano z wyraźnie
sformułowanymi celami, harmonogramem i podziałem odpowiedzialności, co mogłoby poprawić
monitorowanie i ocenę wyników. Problematyka płci nie jest włączana do wszystkich etapów cyklu
kształtowania polityki w UE i do wszystkich dziedzin polityki. Perspektywę płci uwzględniano szczególnie
rzadko w dziedzinach niepostrzeganych jako bezpośrednio związane z równouprawnieniem kobiet i
równością płci, w tym w polityce transportu, ochrony środowiska, konkurencji, handlu i makroekonomii,
które mogą mieć odmienny wpływ na kobiety i na mężczyzn.
Przede wszystkim, pomimo przyjęcia europejskiego paktu na rzecz równości płci (2011–2020), który miał
zapewniać koordynację z szerokim wachlarzem dziedzin polityki UE, niewielką wagę przywiązywano do
problematyki płci w głównej strategii UE na rzecz wzrostu i zatrudnienia, czyli w strategii „Europa 2020”, czy
też w analizach zawartych w planach naprawy i strategiach konsolidacji budżetowej. Z analiz wynika, że
niedostrzeganie problematyki płci przyniosło wyniki znacznie zróżnicowane pod względem płci. Bardziej
systematyczne sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w UE i w państwach członkowskich
może pomóc wskazać niejednakowe skutki polityki dla kobiet i mężczyzn oraz zająć się tym problemem.

Przyszła strategia na okres po 2015 r.
W tym roku wypada 20. rocznica przyjęcia oraz termin przeglądu pekińskiej platformy działania, odnowienie
międzynarodowych ram i celów rozwoju, ważna konferencja w sprawie zmiany klimatu oraz śródokresowy
przegląd strategii „Europa 2020”. Dlatego rok ten uważa się za szczególnie ważny z punktu widzenia oceny
postępów w dziedzinie równouprawnienia płci i zapewnienia ściślejszego włączenia przyszłej strategii UE na
rzecz równouprawnienia płci do innych dziedzin polityki UE i do ram międzynarodowych. Analitycy i
zainteresowane strony apelują o większą spójność między wewnętrzną i zewnętrzną polityką UE w dziedzinie
równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
Europejskie Lobby Kobiet wzywa do ściślejszego powiązania nowej strategii z 12 krytycznymi dziedzinami
wskazanymi w pekińskiej platformie działania oraz do uzupełnienia strategii o konkretne, wiążące wskaźniki i
cele. Europejskie Stowarzyszenie Prawniczek zaapelowało, by strategia równouprawnienia kobiet i mężczyzn
na lata 2016–2020 była w pełni zintegrowana z europejskim semestrem i strategią „Europa 2020”.
Stowarzyszenie sugeruje konkretne cele, które obejmują uznanie wzrostu uwzględniającego problematykę
płci za czwarty priorytet strategii „Europa 2020”, wprowadzenie zasady, zgodnie z którą w parlamentach i na
wszystkich szczeblach podejmowania decyzji obie płci powinny mieć po co najmniej 40% przedstawicieli, a
także opracowanie inicjatywy przewodniej dotyczącej równouprawnienia płci, której podstawą byłby
wniosek w sprawie dyrektywy dotyczącej różnic w płacach kobiet i mężczyzn.
Po niedawnym Forum w sprawie przyszłości równouprawnienia płci w UE, które odbyło się w dniach 20 i 21
kwietnia, Komisja Europejska rozpoczęła formalne konsultacje publiczne poświęcone równouprawnieniu
kobiet i mężczyzn w UE, by zebrać uwagi dotyczące nowej strategii. Termin przesyłania uwag upływa w dniu
21 lipca 2015 r.
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Wkład Parlamentu Europejskiego
W styczniu 2015 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie postępów w dążeniu do równości kobiet
i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r. Komisja FEMM współpracuje obecnie przy tworzeniu nowej unijnej
strategii równouprawnienia płci, przygotowując sprawozdanie z własnej inicjatywy (sprawozdawczyni: Maria
Noichl, S&D, Niemcy), które ma być przedmiotem debaty na czerwcowym posiedzeniu plenarnym. W
sprawozdaniu opowiedziano się za przedstawieniem strategii w formie planu działań i przedstawiono
konkretne zalecenia, m.in. w kwestii sytuacji kobiet na rynku pracy i w strukturach decyzyjnych, w kwestii
ubóstwa, przemocy, zdrowia i dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie.
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