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Przemoc wobec kobiet w UE 
Aktualna sytuacja 

STRESZCZENIE 

Przemoc wobec kobiet stanowi pogwałcenie praw człowieka i formę dyskryminacji ze 
względu na płeć. Wynika z nierówności między kobietami a mężczyznami i przejawia 
się na różne sposoby. Dane szacunkowe określające skalę takiej przemocy są 
alarmujące. Wywiera ona poważny wpływ na ofiary i pociąga za sobą wysokie koszty. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych i Rada Europy ustanowiły instrumenty, które 
wyznaczają podstawowe punkty odniesienia w dziedzinie zwalczania przemocy wobec 
kobiet. 

Unia Europejska (UE) stosuje różne środki w celu rozwiązania problemu; w chwili 
obecnej nie dysponuje jednak żadnym wiążącym instrumentem służącym wyłącznie 
ochronie kobiet przed przemocą. 

Pomimo istnienia wspólnych tendencji w dziedzinie zwalczania przemocy podejścia 
stosowane przez państwa członkowskie różnią się od siebie. 

Obszerny wkład Parlamentu Europejskiego przyczynia się do wzmocnienia polityki Unii 
w tej dziedzinie. Parlament wielokrotnie wzywał do przyjęcia unijnej strategii w 
sprawie przemocy wobec kobiet, w tym w formie wiążącego aktu prawnego. 

Zainteresowane strony wyrażają zaniepokojenie wieloma kwestiami, na przykład 
wpływem kryzysu gospodarczego i potrzebą opracowania unijnych kompleksowych 
ram politycznych w zakresie eliminowania przemocy wobec kobiet. 

Uaktualnienie dokumentu informacyjnego z czerwca 2013 r. 
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Glosariusz 

Przemoc wobec kobiet: „wszelkie akty przemocy ze względu na płeć, które prowadzą lub mogą 
prowadzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub cierpienia 
kobiet, w tym również groźby takich aktów, sytuacje przymusu lub arbitralnego pozbawienia 
wolności, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym”. 

Przemoc wobec kobiet ze względu na płeć: „oznacza przemoc skierowaną przeciwko kobiecie 
ze względu na jej płeć lub taką przemoc, która w szczególności dotyka kobiety”. 

Przemoc domowa: „wszelkie akty fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej 
przemocy występujące w rodzinie lub gospodarstwie domowym lub pomiędzy byłymi lub 
obecnymi małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą miejsce 
zamieszkania, czy też nie”. 

Źródło: Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, 
Rada Europy, 2011 r. 

Problematyka 

Przemoc wobec kobiet jest jednocześnie pogwałceniem praw człowieka i formą 
dyskryminacji ze względu na płeć. Stanowi główną przeszkodę dla równości kobiet 
i mężczyzn. Pomimo wzmożonej uwagi, która kierowana jest na ten problem, przemoc 
wobec kobiet pozostaje rozpowszechniona we wszystkich warstwach społecznych 
i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. 

Źródła i przejawy 
Źródeł przemocy wobec kobiet należy szukać w nierównościach między kobietami 
i mężczyznami w społeczeństwie. Aby ją usprawiedliwić, przywołuje się niekiedy 
tradycyjne i religijne wartości. Niektóre czynniki, takie jak finansowa zależność kobiet, 
zwiększają ryzyko jej wystąpienia1. 

Formy przemocy są różnorakie. Zaliczają się do niej: przemoc psychologiczna, nękanie, 
przemoc fizyczna, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przymusowe małżeństwa, 
przymusowa aborcja i sterylizacja, molestowanie seksualne i tzw. zabójstwa honorowe. 
Niektóre określone grupy, takie jak kobiety migrujące, niepełnosprawne lub żyjące 
w placówkach opiekuńczych, są bardziej narażone na ryzyko przemocy2. 

Trudności w określeniu skali 
Nadal brakuje wiarygodnych i porównywalnych danych zarówno z poszczególnych 
krajów, jak i z całej Europy. Gromadzenie danych jest trudnym zadaniem, ponieważ 
z różnych powodów (np. strachu lub wstydu) ofiary często nie zgłaszają aktów 
przemocy. Według Agencji Praw Podstawowych (FRA) na pięć kobiet, które 
doświadczyły aktu przemocy ze strony osób niebędących ich partnerami, cztery nie 
zwróciły się do żadnych służb. Brak wspólnej ogólnoeuropejskiej definicji przemocy 
stanowi ponadto dodatkowe utrudnienie w gromadzeniu porównywalnych danych3. 

Dane szacunkowe, którymi dysponujemy, są alarmujące. Rada Europy uważa, że 20–
25% kobiet w Europie doświadcza przemocy fizycznej przynajmniej raz w okresie 
dorosłego życia, a ponad 10% spośród nich pada ofiarami wykorzystywania seksualnego 
z użyciem siły. Przemoc wobec kobiet we wszystkich formach łącznie dotyka około 45% 
kobiet. Dane szacunkowe dotyczące skali przemocy domowej, czyli najczęściej 
występującej formy przemocy, wskazują, że w Europie doświadcza jej od 12% do 15% 
kobiet po ukończeniu 16. roku życia. Jak wynika z pewnego badania naukowego, 

http://amnesty.org.pl/uploads/media/konwencja_przemoc_wobec_kobiet.pdf
http://fra.europa.eu/en/news/2013/true-extent-violence-against-women-remains-hidden
http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/210.htm
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przemocy ze strony partnera, która ma miejsce 
w UE, należy przypisać około 3 500 zgonów 
rocznie, czyli ponad dziewięć dziennie, z czego 
prawie siedem zmarłych osób to kobiety4. 
 
Następstwa 
Przemoc ma natychmiastowe i długofalowe 
poważne skutki dla zdrowia fizycznego i 
psychicznego dotkniętych nią kobiet. Może 
mieć ponadto niszczący wpływ na dzieci, które 
są jej świadkami. 

Przemoc wobec kobiet skutkuje nie tylko 
cierpieniem ludzkim i pogorszeniem stanu 
zdrowia, lecz oznacza również ogromny ciężar 
ekonomiczny dla całego społeczeństwa 
w postaci wydatków na służbę zdrowia, 
kosztów interwencji policyjnej i sądowej, 
obniżenia produktywności i kosztów 
społecznych. Z raportu naukowego wynika, że 
sama tylko przemoc domowa kosztuje Unię 
Europejską 16 mld EUR rocznie. Roczne sumy 
przeznaczane na zapobieganie przemocy w 
Europie wynoszą dziesiątki milionów EUR5. 
Według badania przeprowadzonego przez 
Dyrekcję Generalną ds. Analiz Parlamentarnych 
Parlamentu Europejskiego łączny roczny koszt przemocy wobec kobiet w UE wyniósł w 
2011 r. ponad 228 mld EUR6. 

Wpływ kryzysu gospodarczego 
Niektóre badania dowodzą, że przemoc wobec kobiet wzmaga się w okresie kryzysu. 
Utrata pracy może na przykład wywołać frustrację, która popycha niektórych mężczyzn 
do agresywnych zachowań7. W rezolucji z dnia 12 marca 2013 r. Parlament Europejski 
podkreślił, że kryzys gospodarczy sprzyja znęcaniu się nad kobietami, złemu traktowaniu 
i wszelkim formom przemocy wobec kobiet, a w szczególności powoduje wzrost 
prostytucji. Posłowie stwierdzili, że w warunkach kryzysu i oszczędności budżetowych 
kobiety dysponują mniejszą ilością środków w celu zapewnienia sobie i swoim dzieciom 
ochrony przed przemocą. 

Kontekst międzynarodowy 

ONZ 
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979 r.)8 oraz 
Deklaracja o eliminacji przemocy wobec kobiet (1993 r.) są instrumentami 
wyznaczającymi punkty odniesienia w tej dziedzinie. Deklaracja, chociaż nie posiada 
wiążącej mocy prawnej, jest pierwszym międzynarodowym dokumentem traktującym 
wyłącznie o przemocy, której ofiarami padają kobiety. 

Przemoc wobec kobiet stanowi jeden z krytycznych obszarów wskazanych w pekińskiej 
platformie działania przyjętej podczas Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet 
w 1995 r. W programie tym wymieniono środki, które państwa, organizacje 

Program Daphne 

Celem zapoczątkowanego w 1997 r. 
programu Daphne jest zapobieganie 
przemocy wobec kobiet, młodzieży 
i dzieci oraz jej wykorzenienie. 
W ramach tego programu UE finansuje 
działania prowadzone przez 
organizacje pozarządowe, samorządy 
lokalne, ośrodki badawcze itp. w celu 
zwalczenia tego rodzaju przemocy. 
Program Daphne III (2007–2013) 
dysponował budżetem w wysokości 
116,85 mln EUR. Komisja 
zaproponowała, aby od 2014 r. 
program Daphne stał się częścią 
programu Prawa, równość 
i obywatelstwo 2014–2020. Parlament 
Europejski i Rada przyjęły ten program 
dnia 17 grudnia 2013 r. i przeznaczyły 
na niego środki finansowe 
w wysokości 439,473 mln EUR na 
okres od 2014 r. do 2020 r. W rezolucji 
z dnia 2 lutego 2012 r. Parlament 
Europejski podkreślił konieczność 
wyposażenia programu Daphne 
w odpowiednie środki finansowe 
i zwiększenia jego widoczności. 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0073+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Konwencja_w_Sprawie_Likwidacji_Wszelkich_Form_Dyskryminacji_Kobiet.pdf
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1993.html
http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/platforma_dzialania.php
http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/platforma_dzialania.php
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0344(COD)&l=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1381:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1381:PL:NOT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0027+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0027+0+DOC+XML+V0//PL
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międzynarodowe lub pozarządowe powinny podjąć w celu zapobieżenia zjawisku 
przemocy i zwalczenia go. 

Eliminowanie i przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet były priorytetem 57. sesji 
Komisji ds. Statusu Kobiet, która odbyła się w marcu 2013 r. w Nowym Jorku. 

Rada Europy 
W 2002 r. Rada Ministrów przyjęła Rekomendację w sprawie ochrony kobiet przed 
przemocą, w której między innymi wezwała państwa członkowskie do opracowania 
planów działania w obszarze zapobiegania przemocy i ochrony ofiar. 

W maju 2011 r. do podpisu została udostępniona Konwencja o zapobieganiu 
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej („konwencja stambulska”). 
Jest to pierwszy prawnie wiążący europejski instrument poświęcony tej problematyce. 
Ustanawia się w nim całościowe ramy przeciwdziałania przemocy, zapewniania ochrony 
ofiarom i ścigania agresorów. Do chwili obecnej dwadzieścia państw członkowskich UE 
podpisało konwencję, a trzy, mianowicie Portugalia, Włochy i Austria, ją ratyfikowały. 

Działania UE 

W Traktacie o UE (TUE) potwierdzono zasadę równości kobiet i mężczyzn oraz 
niedyskryminacji (art. 2). W Karcie praw podstawowych zagwarantowano prawo do 
godności (tytuł I) i równości (tytuł III). Karta zawiera między innymi specjalne 
postanowienia dotyczące prawa do integralności fizycznej i psychicznej; zakazuje się 
w niej także wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć. Ponadto w 19. Deklaracji 
odnoszącej się do art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE), niemającej co prawda 
mocy prawnej, potwierdzono polityczną wolę zwalczania przez państwa członkowskie 
wszelkiego rodzaju przemocy domowej. 

Zobowiązania polityczne 
W programie sztokholmskim (2010–2014) podkreślono, że kobiety dotknięte przemocą 
stanowią słabszą grupę społeczną, która potrzebuje większej ochrony, również prawnej. 
Program zwiększa zaangażowanie UE na rzecz skuteczniejszego zwalczania przemocy ze 
względu na płeć. Karta Kobiet przyjęta przez Komisję Europejską w marcu 2010 r. 
zawiera zapis, w którym deklaruje się stworzenie pełnych ram prawnych w celu 
zwalczania przemocy uwarunkowanej płcią. 

Zwalczanie przemocy jest jednym z głównych tematów Strategii na rzecz równości 
kobiet i mężczyzn (2010–2015), w której wśród najważniejszych działań zapowiada się 
przyjęcie ogólnounijnej strategii zwalczania przemocy wobec kobiet. W konkluzjach 
z dnia 8 marca 2010 r. i 6 grudnia 2012 r. Rada wezwała Komisję do przystąpienia do 
opracowania takiej strategii. 

Środki ustawodawcze 
W chwili obecnej UE nie dysponuje specjalnym wiążącym aktem w sprawie ochrony 
kobiet przed przemocą9. Ustanowiono jednak instrumenty prawne w obszarach 
powiązanych z problematyką przemocy wobec kobiet. 

Instrumenty te dotyczą na przykład równości i niedyskryminacji (dyrektywa 2002/73/WE 
w sprawie równego traktowania w zakresie dostępu do zatrudnienia oraz warunków 
pracy (wersja przeredagowana: dyrektywa 2006/54/WE) oraz dyrektywa 2004/113/WE 
wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania w zakresie dostępu do towarów 
i usług oraz dostarczania towarów i usług10), handlu ludźmi (dyrektywa 2011/36/UE 

http://www.unwomen.org/en/csw
http://www.unwomen.org/en/csw
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2002)5&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2002)5&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
http://amnesty.org.pl/uploads/media/konwencja_przemoc_wobec_kobiet.pdf
http://amnesty.org.pl/uploads/media/konwencja_przemoc_wobec_kobiet.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/brief_EN.asp?
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?CL=ENG&CM=&NT=210&DF=03/02/2014&VL=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012M/TXT:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012P/TXT:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010XG0504(01):PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0078:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0491:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0491:PL:NOT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%206585%202010%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fpl%2F10%2Fst06%2Fst06585.pl10.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/12/st16/st16382.pl12.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0073:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0054:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0113:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0036:PL:NOT
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w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi oraz dyrektywa 2004/81/WE w sprawie 
dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami 
handlu ludźmi), lub też ochrony ofiar (dyrektywa 2012/29/UE w sprawie praw i ochrony 
ofiar przestępstw, dyrektywa 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony oraz 
rozporządzenie (UE) nr 606/2013 w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony 
w sprawach cywilnych11). 

Jeżeli chodzi o politykę zewnętrzną, Wytyczne UE w sprawie aktów przemocy wobec kobiet 
przyjęte w 2008 r. potwierdzają zaangażowanie UE na rzecz promocji i ochrony praw kobiet 
w państwach trzecich. Unia porusza problem przemocy wobec kobiet w ramach specjalnych 
dialogów poświęconych prawom człowieka i wspiera projekty w dziedzinie zwalczania przemocy 
wobec kobiet za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji 
i Praw Człowieka. 

Państwa członkowskie 

Pomimo występowania wspólnych tendencji w krajowych politykach zwalczania 
przemocy wobec kobiet między państwami członkowskimi dają się zauważyć 
rozbieżności. 

Fizyczna przemoc domowa i przemoc seksualna są, w ujęciu prawnym, głównymi 
formami przemocy, za które grozi odpowiedzialność karna. Psychologiczna przemoc 
domowa, przymusowe małżeństwa, molestowanie seksualne lub okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych podlegają różnym karom w zależności od kraju12. W niektórych 
przypadkach ofiara musi wnieść skargę, aby procedura sądowa mogła się rozpocząć13. 
Niewielka liczba postępowań i wyroków skazujących za przemoc domową i gwałt wydaje 
się wspólnym dla wielu państw członkowskich problemem. Aby temu zaradzić, Hiszpania 
i Zjednoczone Królestwo ustanowiły specjalne sądy do spraw przemocy wobec kobiet. 

Hiszpania: w 2004 r. kraj ten przyjął wyczerpującą ustawę w sprawie środków całkowitej 
ochrony przed przemocą ze względu na płeć. Ustawa ta jest pierwszym tego typu prawem 
w Europie. 
 

Szwecja: prostytucja uważana jest za akt przemocy ze względu na płeć i przeszkodę dla równości 
kobiet i mężczyzn. W 1999 r. ustanowiono przepisy, które zakup usług seksualnych określają 
mianem przestępstwa. 

Aby zwalczać przemoc wobec kobiet, państwa członkowskie przyjęły w ostatnich latach 
nie tylko środki ustawodawcze, lecz również strategie polityczne mające postać 
krajowych planów działania nakierowanych na wszystkie rodzaje przemocy lub planów 
działania skoncentrowanych na niektórych formach przemocy, albo też dołączyły 
stosowne środki do innych planów działania, na przykład z obszaru promocji równości 
kobiet i mężczyzn oraz włączenia społecznego14. 

Przemoc domowa i handel ludźmi to najczęstsze tematy krajowych planów działania. Co 
się tyczy typów interwencji, plany działania koncentrują się w coraz większym stopniu 
na środkach zapobiegawczych (np. programy uświadamiające, kształcenie osób 
pracujących z ofiarami, terapie dla sprawców przemocy) i niesieniu pomocy (schroniska 
dla kobiet dotkniętych przemocą, numery telefonu zaufania). Natomiast programy 
reintegracyjne nakierowane na potrzeby kobiet dotkniętych przemocą (dostęp do 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0003:0003:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012L0029:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0099:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0606:PL:NOT
http://eeas.europa.eu/human_rights/women/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173.pl08.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm
http://www.endvawnow.org/en/articles/144-tribunaux-specialises-dans-les-affaires-de-violence-a-legard-des-femmes.html
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/countryinformationpages/spain/LeyViolenciadeGeneroingles_en.pdf
http://www.government.se/sb/d/4096/a/119861
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niedrogich mieszkań, zatrudnienia i kształcenia, jak również wsparcie dochodu) są mniej 
powszechne15. 

Parlament Europejski 

Po raz pierwszy Parlament Europejski zwrócił uwagę na sprawę przemocy wobec kobiet 
w rezolucji z dnia 11 czerwca 1986 r. Od tamtej pory odgrywa szczególnie ważną rolę 
w tej dziedzinie, przede wszystkim za sprawą Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
(FEMM). Posłowie europejscy przyjęli liczne dokumenty poruszające tematykę handlu 
kobietami i zmuszania kobiet do prostytucji, okaleczania żeńskich narządów 
płciowych16, ogólnie zwalczania przemocy uwarunkowanej płcią, a także traktujące 
generalnie o kwestiach równości kobiet i mężczyzn17. 

W rezolucji z dnia 26 listopada 2009 r. Parlament wezwał Komisję do przygotowania 
projektu kompleksowej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania wszelkim formom 
przemocy wobec kobiet i zwalczania ich. Zaapelował do państw członkowskich 
o uznanie przemocy seksualnej i gwałtów, szczególnie popełnianych w związkach 
małżeńskich i nieformalnych związkach intymnych lub przez męskich członków rodziny, 
za przestępstwa ścigane z urzędu. 

W rezolucji z dnia 5 kwietnia 2011 r. Parlament ponowił wezwanie do przyjęcia 
dyrektywy europejskiej. Podkreślił, że kobiety w UE nie mogą liczyć na taką samą 
ochronę w przypadku przemocy ze strony mężczyzn. Posłowie z zadowoleniem przyjęli 
zobowiązanie Komisji do przedstawienia strategii w tej dziedzinie i zaproponowali 
kompleksowe podejście do zwalczania przemocy uwarunkowanej płcią. 

Niedawno w rezolucji z dnia 6 lutego 2013 r. Parlament raz jeszcze wezwał Komisję do 
przedstawienia strategii UE przeciwko przemocy wobec kobiet, w tym dyrektywy 
określającej minimalne standardy. Ponadto zaapelował do UE i państw członkowskich 
o podpisanie i ratyfikowanie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania 
i zwalczania przemocy wobec kobiet. 

Zaś ostatnio w styczniu 2014 r. Komisja FEMM przyjęła nowe sprawozdanie z własnej 
inicjatywy zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie zwalczania przemocy wobec 
kobiet (sprawozdawczyni: Antonyia Parvanova, ALDE, Bułgaria). W sprawozdaniu tym, 
do którego dołączono badanie oceniające europejską wartość dodaną, zwrócono się do 
Rady o wymienienie przemocy wobec kobiet wśród dziedzin szczególnie poważnej 
przestępczości określonych w art. 83 ust. 1 TFUE. Ponadto Parlament wezwał Komisję 
do opracowania do końca 2014 r. wniosku ustawodawczego opartego na art. 84 TFUE 
i ustanawiającego środki wspierające i rozwijające działania państw członkowskich 
w dziedzinie zapobiegania przemocy wobec kobiet. Zwrócono się również do Komisji 
o przedstawienie europejskiej strategii i planu działania oraz o ogłoszenie, w ciągu 
trzech najbliższych lat, europejskiego roku eliminowania przemocy wobec kobiet. 
Sprawozdanie powinno zostać przedłożone na sesji plenarnej przed końcem obecnej 
kadencji. 

Opinie zainteresowanych stron 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wyraża zaniepokojenie z powodu 
poważnego negatywnego wpływu kryzysu gospodarczego na politykę społeczną wielu 
państw członkowskich, w wyniku czego odnotowuje się zamykanie ośrodków dla kobiet 
dotkniętych przemocą, rezygnację z projektów w zakresie prewencji i redukcję 

http://www.arcdoc.ep.parl.union.eu/clara/servlet/DocumentFileManager?document=131778&file=0001.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-0098+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0127+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0045+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140123IPR33503/html/Commission-should-table-a-draft-law-by-2014-to-prevent-violence-against-women
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2004(INL)&l=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/504467/IPOL-JOIN_ET(2013)504467_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:PL:NOT
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces/soc/soc465/ces1416-2012_00_00_tra_ac.doc&language=PL
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krajowych budżetów przeznaczonych na cele związane z równością. EKES podkreśla, że 
kryzys i polityka oszczędnościowa powodują wzrost nierówności, które nasilają czynniki 
wywołujące przemoc. 

Europejskie Lobby Kobiet (ELK) wzywa UE do ustanowienia kompleksowych ram 
politycznych mających na celu wyeliminowanie przemocy wobec kobiet, jak również do 
przyjęcia dyrektywy w tej sprawie, oraz popiera ideę europejskiego roku 
przeciwdziałania przemocy. ELK sporządziło również sprawozdanie z oceny krajowych 
planów działania przeciwko przemocy wobec kobiet. Stwierdzono w nim między innymi, 
że przeważająca większość kobiecych organizacji pozarządowych jest rozczarowana 
sposobem, w jaki władze krajowe zasięgają ich opinii na temat opracowania i wykonania 
planów działania. ELK twierdzi ponadto, że prostytucja jest formą przemocy wobec 
kobiet, i prowadzi kampanię na rzecz jej zniesienia. 

Sieć Women against Violence Europe (WAVE) podkreśla, że w niewielu krajach UE został 
utworzony krajowy numer telefonu zaufania dostępny 24 godziny na dobę i 7 dni 
w tygodniu. Co więcej, liczba miejsc w schroniskach dla kobiet dotkniętych przemocą 
jest niewystarczająca: w całej Unii zapotrzebowanie pokryte zostało jedynie w 50%. 
WAVE odnotowuje również brak wystarczającej liczby ośrodków dla ofiar przemocy 
seksualnej. 
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