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WSKAZÓWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw 

Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 

projektu rezolucji następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że w sprawozdaniu Komisji stwierdzono, że wszystkie 28 państw 

członkowskich dokonało transpozycji dyrektywy do prawa krajowego, jednak samo 

prawodawstwo nie wystarczy do zapewnienia pełnej równości i należy je poprzeć 

odpowiednimi działaniami politycznymi; mając na uwadze, że Parlament Europejski 

przyjął już środki polityczne, m.in. dyrektywę w sprawie poprawy równowagi płci wśród 

dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych 

środków, i że takie środki mogą zwiększyć równouprawnienie kobiet w obszarze 

zatrudnienia oraz poprawić ich dostęp do stanowisk kierowniczych; mając na uwadze, że 

należy uznać prawodawstwo za zasadnicze narzędzie zapewniania równouprawnienia płci, 

które trzeba jednak połączyć z procedurami normatywnymi i kampaniami w celu 

wprowadzenia równouprawnienia nie tylko do prawodawstwa, lecz również do opinii 

publicznej; 

B. mając na uwadze, że oceniono stosowanie i wdrożenie dyrektywy 2006/54/WE i że w 

swoim sprawozdaniu z dnia 25 czerwca 2015 r. Parlament Europejski wyraził poważne 

wątpliwości w związku z wdrożeniem zapisanych w niej przepisów dotyczących 

wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania mężczyzn i 

kobiet w dziedzinie zatrudnienia i pracy; 

C. mając na uwadze, że nierówności społeczne, szczególnie w dziedzinie równego 

traktowania w miejscu pracy, można zwalczać wyłącznie strategiami politycznymi, które 

zagwarantują lepszy podział dóbr, w oparciu o realną waloryzację wynagrodzeń, 

wspieranie praw pracowniczych i przepisów regulujących godziny pracy i ochronę pracy, 

szczególnie za pomocą umów zbiorowych i przez gwarantowanie powszechnego i 

bezpłatnego dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej i edukacji oferowanych w 

ramach usług publicznych; 

D. mając na uwadze, że kobiety bardziej cierpią z powodu bezrobocia i padają ofiarami 

negatywnej dyskryminacji w dostępie do zatrudnienia, szczególnie matki i kobiety 

pragnące zostać matkami; 

E. mając na uwadze, że w większości przypadków to na kobietach spoczywa główna 

odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, innymi osobami 

pozostającymi na utrzymaniu, rodziną i gospodarstwem domowym oraz że 

odpowiedzialność ta jest jeszcze większa kiedy dzieci są niepełnosprawne; mając na 

uwadze, że ma to bezpośredni wpływ na dostęp kobiet do zatrudnienia i ich rozwój 

zawodowy oraz może negatywnie oddziaływać na warunki ich zatrudnienia, zmuszając je 

na przykład często do pracy w niepełnym wymiarze czasu lub podejmowania niepewnego 

zatrudnienia, a wszystkie te czynniki powodują zróżnicowanie wynagrodzeń i emerytur ze 

względu na płeć; 

F. mając na uwadze, że rodziny monoparentalne, w szczególności samotne matki, są dużo 

częściej dotknięte ubóstwem pracujących; mając na uwadze, że wszystkie przyjmowane 
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środki powinny być ukierunkowane na rodziców samotnie wychowujących dzieci; 

G. mając na uwadze, że szeroki zakres umiejętności i kompetencji zdobywanych przez 

kobiety przy wypełnianiu obowiązków rodzinnych wzbogaca ich rozwój osobisty i 

zawodowy; mając na uwadze, że w związku z tym kompetencje te powinny być doceniane 

przez społeczeństwo i pracodawców; 

H. mając na uwadze, że Unia Europejska zmaga się z poważnym kryzysem gospodarczym, 

finansowym i społecznym, który dotyka przede wszystkim kobiety, i to zarówno na rynku 

pracy, jak i w życiu prywatnym, gdyż są one bardziej narażone na nietrwałość 

zatrudnienia i bezrobocie oraz na brak zabezpieczenia społecznego; 

I. mając na uwadze, że brak optymalnych rozwiązań prawnych na rzecz godzenia ze sobą 

życia rodzinnego i zawodowego przekłada się na dyskryminację pracujących rodziców; 

J. mając na uwadze, że choć teoretycznie w państwach członkowskich wdrożono politykę 

równego traktowania, kobiety na rynku pracy wciąż są ofiarami wielorakiej dyskryminacji 

bezpośredniej i pośredniej; mając na uwadze, że istnieje wiele różnych form 

dyskryminacji pośredniej, które muszą wszystkie być objęte standardową definicją, 

zgodnie z którą każda dyskryminacja polega na tym, że stosuje się różne zasady do 

porównywalnych sytuacji lub że stosuje się tę samą zasadę do różnych sytuacji; mając na 

uwadze, że kobiety nie zawsze są informowane o przysługujących im prawach, które 

wynikają z obowiązującego prawodawstwa europejskiego i ustawodawstwa krajowego 

dotyczącego równości i dyskryminacji, lub mają wątpliwości co do skuteczności 

zgłaszania przypadków dyskryminacji; podkreśla w związku z tym dużą rolę dokumentów 

informacyjnych i poradników, a także kampanii i portali informacyjnych; 

K. mając na uwadze, że obowiązkiem Komisji jest nadzorowanie wdrażania dyrektywy 

2000/78/WE w każdym państwie członkowskim oraz informowanie o wszelkich brakach 

w jej egzekwowaniu i ich usuwanie; 

1. z zaniepokojeniem odnotowuje brak w niektórych państwach członkowskich orzecznictwa 

interpretującego „dyskryminację pośrednią”, a także trudności związane z definicją tego 

pojęcia, jakie napotykano przy transpozycji tej dyrektywy w niektórych państwach 

członkowskich; zachęca, by w przypadku takich problemów interpretacyjnych Komisja 

służyła państwom członkowskim poradą; 

2. zwraca się do państw członkowskich o stworzenie neutralnych pod względem płci 

systemów klasyfikacji i oceny miejsc pracy, uznając je za nieodzowny środek 

propagowania równego traktowania; 

3. wzywa państwa członkowskie, aby wspierały bezpłatne usługi publiczne wysokiej jakości, 

które gwarantują niezbędną i należną opiekę i pomoc dzieciom, osobom chorym i 

starszym; 

4. podkreśla niewielką liczbę złożonych skarg, która odpowiada jedynie niewielkiemu 

odsetkowi przypadków dyskryminacji, które rzeczywiście miały miejsce w całej UE; 

podkreśla, że w niektórych państwach członkowskich liczby te mogą być jeszcze niższe z 

uwagi na fakt, że oczywiste przypadki dyskryminacji nie są zgłaszane i nie ściga się 

sprawców; podkreśla, że konieczne jest zdwojenie wysiłków zmierzających do 
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uświadomienia skali problemu i informowania o nim, poprawa dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości i mechanizmów składania skarg, wydłużenie terminów przedawnienia w 

przypadku skarg dotyczących dyskryminacji (obecnie zbyt krótkich), skrócenie czasu 

trwania procesów i obniżenie ich kosztów, a także ułatwienie dostępu do bezpłatnej 

pomocy prawnej osobom ubogim, którymi przeważnie są kobiety; 

5. ubolewa, że dyrektywa 2000/78/WE nie zawiera żadnego przepisu konkretnie 

odnoszącego się do dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie, mimo że w tej samej 

dyrektywie podkreśla się, że często to kobiety padają ofiarami tego rodzaju 

dyskryminacji; podkreśla też, że połączenie dwóch lub więcej powodów dyskryminacji 

może prowadzić do problemów mających swe źródło w różnicach między poziomem 

ochrony gwarantowanej w przypadku każdego z tych powodów; podkreśla, że ważne jest, 

aby Rada jak najszybciej osiągnęła porozumienie w celu przyjęcia wspólnego stanowiska 

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie wprowadzenia w życie zasady 

równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, 

wiek lub orientację seksualną (COM(2008)0426) przyjętego przez Parlament Europejski 

w pierwszym czytaniu w kwietniu 2009 r. i który wyraźnie odnosi się do problemu 

dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie; 

6. przypomina, że brak danych na temat równości płci utrudnia ocenę okoliczności 

dyskryminacji i udowodnienie jej istnienia, zwłaszcza w przypadku dyskryminacji 

pośredniej, w wypadku której dane statystyczne odgrywają fundamentalną rolę w 

udowodnieniu szkodliwych skutków działań pozornie neutralnych nakierowanych na 

konkretną grupę; wzywa Komisję i państwa członkowskie, do przedstawienia – między 

innymi w ramach krajowego procesu sprawozdawczego oraz w corocznym wspólnym 

sprawozdaniu w sprawie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej – 

zharmonizowanych i jednorodnych danych statystycznych w celu wypełnienia wszystkich 

luk w obszarze gromadzenia danych na temat równości płci, tak by dane te były 

porównywalne i przedstawione w podziale na płeć, a także by uwzględniały różnorodne 

zmienne, takie jak różnice między kobietami posiadającymi kwalifikacje a kobietami bez 

kwalifikacji oraz między kobietami pełniącymi obowiązki rodzinne a kobietami 

niemającymi takich obowiązków, a także kobietami pełniącymi funkcję głównego 

żywiciela rodziny, aby umożliwić prawidłową ocenę wielorakiej dyskryminacji pośredniej 

oraz sprawdzić, czy kobiety są bardziej podatne na pewne rodzaje dyskryminacji niż 

mężczyźni;  

7. wzywa państwa członkowskie, aby wprowadziły przepisy prawa pracy, które wspierają 

regulację rynku pracy, umowy zbiorowe, ochronę socjalną i wyższe płace; wzywa także 

państwa członkowskie, aby usunęły przepisy, które umożliwiają lub regulują niepewne 

formy zatrudnienia; 

8. wzywa państwa członkowskie do propagowania wiedzy, wspierania debaty publicznej 

oraz wdrażania – w sposób stanowczy z zapewnieniem wystarczających środków 

budżetowych – strategii politycznych na rzecz równości płci, obejmujących szkolenia 

pracowników w strukturach instytucjonalnych, aby prowadzić skuteczną politykę 

równości płci oraz zwalczać nierówności w obszarze zatrudnienia; wzywa państwa 

członkowskie do wzmocnienia organów ds. równości oraz do zadbania o ich niezależność 

i wystarczające finansowanie, gdyż organy te powinny odgrywać wiodącą rolę w 

działaniach na rzecz uproszczenia i ułatwienia składania skarg przez ofiary dyskryminacji, 
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poprawy mechanizmów składania skarg oraz w organizacji kampanii informacyjnych 

propagujących prawa kobiet na rynku pracy; 

9. wzywa państwa członkowskie, aby rozwijały i wzmacniały krajowe organy inspekcji 

pracy, zapewniając im odpowiednie warunki oraz zasoby finansowe i ludzkie pozwalające 

na skuteczną obecność w terenie i zwalczanie niepewnych form zatrudnienia, pracy 

nieregulowanej, dyskryminacji na rynku pracy i dyskryminacji płacowej, zwłaszcza pod 

kątem równego traktowania kobiet i mężczyzn; 

10. podkreśla znaczenie odwrócenia ciężaru dowodu, aby zagwarantować właściwe 

traktowanie skarg dotyczących dyskryminacji przed sądami i innymi właściwymi 

organami; podkreśla, że konieczne jest wspieranie odpowiedniego stosowania tego 

pojęcia dzięki przeszkoleniu sędziów krajowych i pracowników wymiaru 

sprawiedliwości; 

11. wzywa państwa członkowskie do wykazania się większym zaangażowaniem we 

wdrażanie zasady równości kobiet i mężczyzn w polityce zatrudnienia; apeluje o aktywne 

stosowanie budżetowania uwzględniającego aspekt płci, między innymi dzięki 

propagowaniu wymiany najlepszych praktyk przez Komisję, a także o wprowadzenie 

środków wspierających zatrudnienie kobiet na sprawiedliwych zasadach, bez niepewnych 

form zatrudnienia, przy zapewnieniu zdrowej równowagi między życiem osobistym i 

zawodowym oraz możliwości uczenia się przez całe życie, a także środków, które 

zmniejszą zróżnicowanie płac i emerytur ze względu na płeć oraz generalnie poprawią 

pozycję kobiet na rynku pracy; 

12. z zadowoleniem stwierdza, że zdecydowana większość państw członkowskich 

przewidziała pewne pozytywne działania w obszarze stosowania dyrektywy; 

13. zauważa z zaniepokojeniem, że sądy krajowe mają tendencję do stosowania niższej skali 

sankcji przewidzianych prawem, orzekając najniższe możliwe kwoty odszkodowań; 

podkreśla, że Komisja musi bacznie przyglądać się obowiązującym przepisom 

dotyczącym kar i dochodzenia roszczeń w państwach członkowskich w celu zapobiegania 

sytuacjom, w których – jak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE – prawo krajowe 

nakłada kary czysto symboliczne lub przewiduje jedynie naganę w przypadku 

dyskryminacji. 
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