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Równouprawnienie płci w dziedzinie zatrudnienia
Występujące na rynku oraz w miejscu pracy zjawisko dyskryminacji, której podłożem jest płeć, a
także nierówne szanse dla kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia są źródłem poważnych
kosztów dla jednostki, a w szerszym ujęciu – dla europejskich społeczeństw i gospodarek. Mimo
tych kosztów i potencjalnych korzyści wynikających z równości płci przeprowadzane oceny wskazują
na to, że prawo UE w tej dziedzinie w dalszym ciągu nie jest skutecznie wdrażane we wszystkich
państwach członkowskich.

Podstawowe informacje
W całej Europie kobiety wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni w związku z wykonywaną pracą. Różnica
w zarobkach mężczyzn i kobiet – określana jako luka płacowa ze względu na płeć – w zależności od państwa
członkowskiego wynosi od mniej niż 10% do ponad 20%. Jednak średnio kobiety w UE zarabiają obecnie
ok. 16% mniej niż mężczyźni. W perspektywie całego życia efekt kumulacyjny związany z niższymi zarobkami
prowadzi do jeszcze większego zróżnicowania emerytur ze względu na płeć (39%), co sprawia, że kobiety
w większym stopniu są zagrożone ubóstwem. Przyczyny tych różnic są wielorakie i wzajemnie powiązane.
Dyskryminacja w dalszym ciągu stanowi istotny czynnik. Inne aspekty obejmują: segregację płciową na rynku
pracy, której skutkiem jest stosunkowo wysoki odsetek kobiet pracujących w niepełnym wymiarze godzin
oraz w sektorach, w których płace są niższe, a także proporcjonalnie niski odsetek kobiet na stanowiskach
kierowniczych, nierówne traktowanie w miejscu pracy ze względu na płeć, co może skutkować systemami
wynagrodzeń niedoceniającymi kwalifikacji kobiet w porównaniu z kwalifikacjami mężczyzn nawet na
stanowiskach kierowniczych, oraz nierówny podział pracy prowadzący do większej odpowiedzialności kobiet
za opiekę i pracę w domu oraz do przerw w rozwoju kariery. Utrzymujące się zróżnicowanie wynagrodzenia
i emerytury ze względu na płeć wyraźnie dowodzi braku równości płci w dziedzinie zatrudnienia, co
w praktyce ma wpływ głównie na kobiety oraz osoby transgenderowe.

Ogólnoeuropejskie wsparcie na rzecz przeciwdziałania problemowi nierówności płci
w dziedzinie zatrudnienia
Z danych statystycznych Eurobarometru opublikowanych w marcu 2015 r. wynika, że większość obywateli UE
(76%) uważa, iż rozwiązanie problemu nierówności kobiet i mężczyzn powinno stanowić dla UE priorytet.
Niższe wynagrodzenie dla kobiet niż dla mężczyzn za wykonywanie takiej samej pracy oraz niższe emerytury
dla kobiet w porównaniu z emeryturami dla mężczyzn zaliczono do obszarów dotyczących nierówności płci,
którymi należy się zająć w trybie pilnym (drugie i trzecie miejsce za przemocą w stosunku do kobiet). Troskę
o to, aby kobiety zarabiały tyle samo co mężczyźni, wskazano również jako podejście gwarantujące
największe szanse na podniesienie liczby kobiet na rynku pracy w 16 państwach członkowskich
(70% ankietowanych w Szwecji, 63% w Finlandii, 54% w Belgii, 53% w Danii oraz 52% w Luksemburgu
i Austrii). Dużym poparciem cieszyło się także podejście obejmujące poprawę dostępu do opieki nad dziećmi,
elastyczne godziny pracy, miejsca pracy lepszej jakości i dbanie o to, aby procedury rekrutacyjne nie
dyskryminowały kobiet. Oprócz powszechnego poparcia opinii publicznej dla dalszych działań mających na
celu rozwiązanie problemu nierówności płci w dziedzinie zatrudnienia w ramach konsultacji dotyczących
przyszłej strategii UE na rzecz równości płci po 2015 r. stwierdzono również, że lepsze wdrażanie przepisów
europejskich dotyczących równego wynagrodzenia na szczeblu krajowym oraz wprowadzenie neutralnego
pod względem płci systemu oceny pracy to priorytety mające kluczowe znaczenie.
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Potencjalne korzyści z eliminacji różnic w dziedzinie zatrudnienia uwarunkowanych
płcią
Istnieją dowody na poparcie tezy, że dalsze działania na szczeblu UE i na szczeblu krajowym mogłyby
przynieść znaczne i wymierne korzyści. W ramach oceny europejskiej wartości dodanej dotyczącej równości
wynagrodzeń, którą w 2013 r. przeprowadzono dla Parlamentu Europejskiego, stwierdzono bezpośredni
związek między zmniejszeniem luki płacowej ze względu na płeć a wzrostem PKB, a także podkreślono
istotny wpływ tej kwestii na równość i sprawiedliwość społeczną. Ocena wykazała, że europejska inicjatywa
mająca na celu dokonanie przeglądu dyrektywy 2006/54/WE mogłaby przyczynić się do wzrostu PKB Unii
Europejskiej o ok. 13 mld EUR rocznie.

Racjonalizacja unijnego prawodawstwa i unijnej polityki, wyższy stopień przejrzystości danych dotyczących
wynagrodzeń, a także szersze i bardziej systematyczne stosowanie ocen pracy i systemów zaszeregowania
pracowników to działania, z których każde mogłoby skutkować ogólnym zmniejszeniem luki płacowej ze względu
na płeć o co najmniej 1 punkt procentowy, co z kolei może oznaczać wzrost PKB o 0,1%. Źródło: Analiza
europejskiej wartości dodanej, załącznik II.

Unijne ramy prawne i polityczne
Zasada równości wynagrodzeń za taką samą pracę była jedną z podstawowych zasad prawa wspólnotowego
od 1957 r., kiedy to została zapisana w art. 119 traktatu rzymskiego. Obecnie jest o niej mowa w art. 157
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), dotyczącym zasady równości wynagrodzeń za taką samą
pracę i pracę takiej samej wartości, oraz w art. 153, który leży u podstaw szerszej równości kobiet i mężczyzn
pod względem szans na rynku pracy i traktowania w pracy.
Na szczeblu UE najważniejszym aktem prawnym w tym zakresie jest dyrektywa 2006/54/WE (wersja
przeredagowana) w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet
i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. W dyrektywie tej, będącej połączeniem wcześniejszych
dyrektyw równościowych i orzecznictwa, zawarto również szereg nowych zapisów, dotyczących definicji
wynagrodzenia i statusu systemów emerytalnych, wraz z odniesieniami do kwestii godzenia życia
zawodowego, prywatnego i rodzinnego oraz dyskryminacji
wynikającej ze zmiany płci.
W strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2010–
2015 Komisja przedstawiła środki mające zapewnić większą
skuteczność we wprowadzaniu w życie zasady równości
wynagrodzeń oraz mniejsze zróżnicowanie wynagrodzenia ze
względu na płeć. Kolejne środki zostały zaproponowane przez
Komisję w 2014 r. w zaleceniu w sprawie przejrzystości
wynagrodzeń oraz w towarzyszącej mu ocenie skutków.

Transpozycja, wdrożenie i egzekwowanie
dyrektywy 2006/54/WE
Pojawiły się wątpliwości co do transpozycji i szeroko rozumianej
skuteczności dyrektywy. Państwa członkowskie miały wdrożyć
przepisy dyrektywy do dnia 15 sierpnia 2008 r. Przeprowadzona
przez Komisję Europejską kontrola zgodności wykazała jednak,
że na koniec 2013 r. problemy dotyczące dostosowania
przepisów krajowych występowały w dalszym ciągu w 26
państwach członkowskich. Komisja ustaliła, że ogólnie państwa
członkowskie nie wykorzystały szansy na gruntowne
zrewidowanie swoich systemów krajowych ani na uproszczenie i
zmodernizowanie swoich przepisów dotyczących równego traktowania. Co więcej, tylko nieliczne kraje
dokonały bezpośredniej transpozycji nowych zapisów o zmianie płci, na mocy których ochroną przed
dyskryminacją objęte są również osoby transpłciowe. Zewnętrzne przeglądy transpozycji dyrektywy odbyły
się w 2014 i 2015 r.

Wykres 1 – Transpozycja dyrektywy
2006/54/WE

Źródło danych: Komisja Europejska, 2013.

państwa członkowskie, które dokonały
pełnej transpozycji dyrektywy w
sprawie równego traktowania i
równości szans w dziedzinie
zatrudnienia
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W dalszej części analizy, wykraczającej poza kwestię transpozycji, Komisja zauważyła, że jednym z najbardziej
problematycznych obszarów dyrektywy wydaje się być stosowanie w praktyce w państwach członkowskich
przepisów o równości wynagrodzeń. Na potrzebę skuteczniejszego stosowania i egzekwowania dyrektywy na
szczeblu krajowym zwrócili również uwagę interesariusze. Europejskie Lobby Kobiet podkreśliło, że
dyrektywa nie zdołała wyeliminować zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, będącego
przejawem ograniczania praw kobiet w dziedzinie zatrudnienia. Organizacja ta zaapelowała o bardziej
restrykcyjne środki, w tym prawnie wiążące przepisy, np. obowiązkowe kontrole płac, w celu zwiększenia
przejrzystości wynagrodzeń. Odnośnie do praw osób transpłciowych w dziedzinie zatrudnienia – organizacja
Transgender Europe apeluje o wyeliminowanie niejasności co do tego, kto jest, a kto nie jest objęty zakresem
stosowania przepisów, i opublikowała listę kontrolną zawierającą minimalne kryteria, które powinny być
spełnione na szczeblu krajowym.

Wkład Parlamentu Europejskiego
Parlament Europejski stale apelował o dalsze działania w celu poprawy stosowania przepisów o równości
wynagrodzeń, której to sprawie poświęcił dwie rezolucje, przyjęte w 2008 i 2012 r. W drugiej z nich zwrócił
się wprost do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie przeglądu dyrektywy do lutego 2013 r., ze
szczególnym uwzględnieniem kwestii neutralności pod względem płci ocen pracy i systemów zaszeregowania
pracowników, sankcji oraz środków odwoławczych. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu
Europejskiego zleciła następnie opracowanie oceny europejskiej wartości dodanej w zakresie równości
wynagrodzeń kobiet i mężczyzn oraz europejskiej oceny wdrożenia dyrektywy 2006/54/WE, w której ocenia
się skuteczność dyrektywy w zapewnianiu równości wynagrodzeń i eliminowaniu zróżnicowania
wynagrodzenia ze względu na płeć oraz przedstawia się zalecenia dotyczące przekształcenia lub zmiany
dyrektywy. Na sesji plenarnej w dniu 8 października 2015 r. ma zostać złożone sprawozdanie z własnej
inicjatywy (sprawozdawczyni: Anna Záborská, PPE, Słowacja), w którym wzywa się Komisję do przygotowania
nowego wniosku ustawodawczego zastępującego dyrektywę.
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