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Osiągnięcie równouprawnienia płci w obliczu 
pandemii i obecnych wyzwań 

W marcu 2020 r. Komisja Europejska opublikowała nową europejską strategię na rzecz równouprawnienia płci na 
lata 2020–2025, w której określiła środki mające na celu rozwiązanie problemu utrzymujących się różnic 
w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz włączenie perspektywy płci do przyszłych priorytetów, takich jak 
transformacja cyfrowa i ekologiczna. Od czasu opublikowania strategii pandemia koronawirusa ujawniła 
i pogłębiła różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, przynosząc kolejne wyzwania. Sprawozdania dotyczące 
europejskiej strategii na rzecz równouprawnienia płci, udziału kobiet w gospodarce cyfrowej oraz wpływu 
pandemii w aspekcie płci zostaną przedłożone Parlamentowi Europejskiemu na sesji plenarnej w styczniu. 

Równouprawnienie płci w UE – aktualna sytuacja 
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) monitoruje postępy w dążeniu do równości płci w Unii 
Europejskiej za pomocą złożonego wskaźnika równouprawnienia płci. Najnowsze wyniki (zob. rys. 1) pokazują, że 
działania podjęte na szczeblu unijnym i krajowym w ciągu ostatnich dziesięciu lat przyniosły postępy. UE pokonała 
nieco ponad połowę drogi do równouprawnienia 
płci – jej ogólny wynik punktowy wynosi 67,5 na 
100. Postępy są jednak powolne, sytuacja bardzo 
różni się między poszczególnymi państwami 
członkowskimi, a ponadto nadal obserwujemy 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w sześciu 
głównych obszarach: praca, pieniądze, wiedza, czas, 
władza i zdrowie. 
Utrzymujące się różnice w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn 
Obszary, w których różnice w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn są największe, to „władza” i „czas”. 
Kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane 
w procesie decyzyjnym i w dalszym ciągu wykonują 
nieproporcjonalnie dużą część zadań związanych z 
nieodpłatną opieką i pracą w gospodarstwie 
domowym. Przepaść między kobietami i 
mężczyznami pod względem pracy nieodpłatnej 
przyczynia się do obniżenia współczynnika 
aktywności zawodowej kobiet oraz do 
utrzymywania się luki płacowej między kobietami a 
mężczyznami. Aspekty te mają z kolei negatywny 
wpływ na sytuację finansową kobiet, w tym większe 
zagrożenie ubóstwem, a także są związane z 
nierównościami w zakresie zdrowia. Dodatkowe 
dane z wskaźnika równouprawnienia płci ujawniają 
wpływ nierówności krzyżowych i pokazują, że główną przeszkodą na drodze do pełnej równości jest powszechne 
doświadczanie przez kobiety przemocy. Badania uwidaczniają, jakie są koszty tych różnic w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn oraz potencjalne korzyści płynące z równouprawnienia płci dla społeczeństwa i gospodarki, a także dla 
poszczególnych osób. 
Nowe wyzwania: zmiana klimatu i transformacja cyfrowa 
Aby opracować sprawiedliwą i skuteczną politykę, należy również systematycznie uwzględniać aspekt płci w 
nowych wyzwaniach, takich jak zmiana klimatu i transformacja cyfrowa. W sprawozdaniu dotyczącym wskaźnika 
równouprawnienia płci na 2020 r. dokonano dogłębnej analizy kwestii transformacji cyfrowej i przyszłości pracy. 
Stwierdzono w nim, że transformacja cyfrowa może przyczynić się do zwiększenia równouprawnienia płci na rynku 
pracy, ale istnieje ryzyko, że różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn będą powielane w nowych sektorach. EIGE 

Rysunek 1 – Wartości wskaźnika równouprawnienia płci 
w podziale na główne obszary i państwa członkowskie UE (oraz 
Zjednoczone Królestwo) 

 
Źródło danych: EIGE, wskaźnik równouprawnienia płci w 2020 r. 
(większość danych z 2018 r.) i wskaźnik równouprawnienia płci w 
2013 r. (większość danych z 2010 r., z wyjątkiem Chorwacji). 
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stwierdza, że szczególnie ważne będzie rozwiązanie problemu przepaści między kobietami i mężczyznami pod 
względem umiejętności cyfrowych oraz wykorzystywania i tworzenia technologii, w tym sztucznej inteligencji, a 
także związanych z płcią stereotypów i uprzedzeń, które leżą u ich podstaw. Pandemia przyspieszyła przejście na 
cyfrowe metody pracy, w związku z czym analiza tych zmian w odniesieniu do równouprawnienia płci zyskała 
jeszcze na znaczeniu. 
Wpływ pandemii koronawirusa w aspekcie płci 
EIGE i Eurofound podkreśliły, że trwający kryzys zdrowotny, społeczny i gospodarczy wywiera różny wpływ na 
kobiety i mężczyzn oraz że zrozumienie aspektu płci w tym kontekście i uwzględnienie go w działaniach 
politycznych jest sprawą pilną. Bez podejścia uwzględniającego aspekt płci pandemia może wywołać daleko idące 
konsekwencje, w tym realne ryzyko pogłębienia różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz cofnięcia postępów. 
Istnieją dowody na to, że w przypadku kobiet częściej dochodzi do zmniejszania liczby godzin pracy, utraty pracy 
lub wycofywania się z rynku pracy, ponieważ są one nadmiernie reprezentowane w sektorach, które ucierpiały 
najbardziej, mają mniej uprawnień związanych z zatrudnieniem, a podczas izolacji są bardziej narażone na konflikt 
między życiem zawodowym a prywatnym. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, może wywrzeć długoterminowy wpływ 
na zatrudnienie i wynagrodzenie kobiet. Izolacja doprowadziła również do wzrostu liczby przypadków przemocy 
domowej. Pandemia ujawniła nieadekwatność systemów wsparcia dla ofiar przemocy uwarunkowanej płcią. 
Zwróciła również uwagę na niedocenianie pracy opiekuńczej i niedoinwestowanie infrastruktury opiekuńczej. We 
wszystkich tych obszarach ukierunkowane działania polityczne mogłyby znacząco wpłynąć na wyniki, a UE i 
państwa członkowskie mogłyby dalej rozwijać swoje zdolności. Obejmują one ocenę wpływu w aspekcie płci, 
sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci oraz gromadzenie danych zdezagregowanych o kluczowym 
znaczeniu dla ustalenia, kto jest najbardziej narażony w związku z COVID-19. Państwa członkowskie sprawujące 
prezydencję w Radzie podczas pandemii, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Europejski Komitet 
Regionów i Europejskie Lobby Kobiet wezwały do tego, by równouprawnienie płci było najważniejszym 
elementem planów odbudowy społecznej i gospodarczej oraz unijnego finansowania. Apelują również o szybkie 
wdrożenie nowej europejskiej strategii na rzecz równouprawnienia płci. 

Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025 
Równouprawnienie płci jest podstawową wartością i zasadą UE zapisaną w traktatach. Środki nieustawodawcze na 
rzecz równouprawnienia płci oraz wnioski ustawodawcze określono w kompleksowych wieloletnich programach 
politycznych. Obecna przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uznała równouprawnienie płci za 
jeden z głównych celów Komisji pod jej przewodnictwem (2019–2024) i obiecała, że podstawą tego politycznego 
zobowiązania będzie nowa europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci. Priorytety strategii, przyjętej w 
formie komunikatu Komisji w marcu 2020 r., to: zwalczanie przemocy ze względu na płeć i stereotypów płci, 
zlikwidowanie luki w zatrudnieniu między kobietami a mężczyznami, osiągnięcie równego udziału w różnych 
sektorach gospodarki, wyeliminowanie luki płacowej i emerytalnej między kobietami a mężczyznami, 
wyeliminowanie luki opiekuńczej w kontekście płci oraz osiągnięcie równowagi płci w procesie decyzyjnym. 
Strategia łączy ukierunkowane środki mające na celu rozwiązanie problemu różnic w traktowaniu kobiet i 
mężczyzn oraz nierówności krzyżowych z uwzględnianiem aspektu płci we wszystkich strategiach politycznych i 
głównych inicjatywach UE, w tym transformacji ekologicznej i cyfrowej. Zawiera ona wnioski dotyczące nowego 
ustawodawstwa unijnego w zakresie przejrzystości wynagrodzeń i zwalczania przemocy wobec kobiet. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Parlament Europejski konsekwentnie apeluje o podjęcie zdecydowanych działań w zakresie równouprawnienia 
płci, w tym o ambitne unijne strategie na rzecz równouprawnienia płci. W sprawozdaniu z własnej inicjatywy 
sporządzonym przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM), które zostanie przedstawione na 
posiedzeniu plenarnym, z zadowoleniem przyjęto nową strategię, zwłaszcza w świetle niedawnego regresu w 
obszarze równouprawnienia płci i wpływu pandemii w aspekcie płci, a jednocześnie zwrócono się do Komisji o 
przyjęcie jasnego harmonogramu, mechanizmu monitorowania i wskaźników skuteczności. Parlament apelował 
już o podejście do pandemii i transformacji cyfrowej uwzględniające problematykę płci. Dwa kolejne sprawozdania 
z własnej inicjatywy komisji FEMM zawierają dalsze zalecenia dotyczące natychmiastowej i długoterminowej 
reakcji na kryzys związany z COVID-19 oraz promowania udziału kobiet i dziewcząt w gospodarce cyfrowej. 
 
Sprawozdania z własnej inicjatywy: Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci (2019/2169 (INI)); Perspektywa 
płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym (2020/2121(INI)); Zniwelowanie przepaści 
cyfrowej między kobietami a mężczyznami: kobiety w sektorze cyfrowym (2019/2168(INI)); Sprawozdawczynie: Maria 
Noichl (Niemcy, S&D); Frances Fitzgerald (Irlandia, PPE); Maria da Graça Carvalho (Portugalia, PPE). 
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