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WSKAZÓWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

– uwzględniając Protokół nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w 

sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej oraz Protokół nr 2 do Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie sytuacji uchodźczyń i 

kobiet ubiegających się o azyl w UE, 

– uwzględniając wspólny dokument roboczy służb Komisji pt. „Równość płci i 

wzmocnienie pozycji kobiet – jak odmienić los dziewcząt i kobiet w kontekście 

stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020?”, 

– mając na uwadze Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 

kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska), 

– uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325, 2242, 1820, 1888, 1889 i 

1960 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, 

– uwzględniając Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 

przyjętą przez ONZ w 1979 r., 

– uwzględniając Konwencję z 1951 r. i Protokół z 1967 r. dotyczące statusu uchodźców, 

– uwzględniając Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, 

– uwzględniając raport specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. przemocy wobec kobiet, jej 

przyczyn i skutków, Rashidy Manjoo, za rok 2015, 

– uwzględniając rezultaty 60. sesji Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. 

Statusu Kobiet, która odbyła się w siedzibie ONZ w Nowym Jorku w dniach 14–24 marca 

2016 r., 

– uwzględniając sprawozdanie Światowej Organizacji Zdrowia z 2013 r. poświęcone 

globalnym i regionalnym danym szacunkowym na temat przemocy wobec kobiet, 

Α. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest najpowszechniejszą formą 

łamania praw człowieka na świecie, która dotyka wszystkich warstw społecznych, 

niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, dochodów, pozycji społecznej czy kraju 

pochodzenia lub zamieszkania, i stanowi ostateczną przeszkodę dla równości płci; mając 

na uwadze, że w niektórych krajach zaobserwowano znaczny wzrost liczby takich 

przypadków; 

B. mając na uwadze, że w wielu częściach świata kobiety i dziewczęta nadal padają ofiarą 

przemocy ze względu na płeć, w tym gwałtów, handlu ludźmi, przymusowych małżeństw, 

zbrodni honorowych, okaleczania narządów płciowych, niewolnictwa oraz okrutnych i 
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nieludzkich kar sprowadzających się do tortur i innych form łamania ich podstawowych 

praw do życia, wolności, sprawiedliwości, godności i bezpieczeństwa oraz integralności 

fizycznej i psychologicznej, a także ich prawa do samostanowienia w kwestiach 

seksualnych i reprodukcyjnych; 

C. mając na uwadze, że nie wszystkie kobiety i dzieci, które były ofiarami przemocy 

domowej lub przestępstw seksualnych, posiadają dostęp do odpowiednich sieci wsparcia, 

usług z zakresu zdrowia psychicznego lub systemów wymiaru sprawiedliwości 

przygotowanych do zajmowania się tego rodzaju przewinieniami; 

D. mając na uwadze, że według Światowej Organizacji Zdrowia około 35% kobiet na świecie 

doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej, a jednocześnie mając na uwadze, że 

liczba ta nie uwzględnia przypadków niezgłoszonych przez kobiety ani danych, których 

nigdy nie zgromadzono; 

E. mając na uwadze, że w krajach, w których praktykuje się karę śmierci, metody stosowane 

wobec kobiet przypominają tortury i obejmują poniżenie ciała ofiary; 

F. mając na uwadze, że poszanowanie praw człowieka, a w szczególności praw kobiet i 

dziewcząt, jest zagrożone na całym świecie, a także mając na uwadze, że powszechność 

praw człowieka coraz częściej jest dotkliwie kwestionowana przez szereg autorytarnych 

rządów; mając na uwadze, że ruchy skrajnie prawicowe i antygenderowe podejmują 

liczne próby zmierzające do ograniczenia praw kobiet do decydowania o swoim ciele, 

praw osób LGBTI oraz praw podstawowych uchodźców i osób ubiegających się o azyl; 

G. mając na uwadze, że Unia Europejska zobowiązała się do wspierania równości płci i 

zagwarantowania, aby kwestia równości płci była uwzględniana we wszystkich jej 

działaniach; 

H. mając na uwadze, że równouprawnienie płci stanowi jeden z warunków wstępnych, by 

kobiety i dziewczęta mogły korzystać z przysługujących im praw człowieka, oraz ma 

kluczowe znaczenie dla uwzględniania aspektu płci w krajowych programach 

strategicznych; 

I. mając na uwadze, że unijna strategia na rzecz równości płci przewiduje już włączanie 

problematyki płci do głównego nurtu unijnej polityki handlowej; 

J. mając na uwadze, że w czasach konfliktu zbrojnego kobiety i dzieci będące uchodźcami, 

osoby ubiegające się o azyl i bezpaństwowcy znajdują się wśród najsłabszych grup 

społecznych, a ryzyko, na jakie narażone są nastoletnie wysiedlone dziewczęta, znacznie 

wzrasta w czasie kryzysów humanitarnych; 

K. mając na uwadze, że w ostatnich latach w niektórych krajach europejskich obserwuje się 

niższy stopień tolerancyjności wobec migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o 

azyl; mając na uwadze, że Unia Europejska musi dawać przykład i dbać o spójność 

polityki wewnętrznej i zewnętrznej, a państwa członkowskie powinny transponować 

prawodawstwo europejskie do przepisów krajowych; 

L. mając na uwadze, że prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne opierają się na 

podstawowych prawach człowieka oraz że są podstawowymi elementami godności 
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ludzkiej; mając na uwadze, że dostęp do tych usług nie jest jeszcze zagwarantowany na 

całym świecie; 

M. mając na uwadze, że kobiety na całym świecie są szczególnie narażone na konsekwencje 

polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, polityki w dziedzinie środowiska i polityki 

energetycznej, co sprawia, że niwelowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn jest 

powiązane z przeciwdziałaniem zmianie klimatu; 

N. mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta niepełnosprawne lub należące do grup 

mniejszościowych z punktu widzenia kultury, tradycji, języka, religii, płci lub orientacji 

seksualnej są bardziej narażone na przemoc, niewłaściwe traktowanie i zaniedbania oraz 

doświadczają licznych form dyskryminacji ze względu na swoją niepełnosprawność, 

status mniejszościowy i płeć; 

O. mając na uwadze, że spośród 960 mln analfabetów na świecie dwie trzecie to kobiety i 

dziewczęta1; mając na uwadze, że dziewczęta w dalszym ciągu są traktowane mniej 

przychylnie niż chłopcy i są bardziej narażone na wykluczenie w systemach edukacji w 

wielu krajach; mając na uwadze, że wielu kobietom i dziewczętom odmawia się dostępu 

do wysokiej jakości kształcenia, a wiele z nich jest zmuszonych do porzucenia nauki wraz 

z zawarciem małżeństwa lub urodzeniem dzieci; 

P. mając na uwadze, że w oświadczeniu z 2005 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ zaapelowała 

do państw członkowskich ONZ o kontynuowanie wdrażania rezolucji nr 1325 poprzez 

opracowanie krajowych planów działania lub innych strategii na szczeblu krajowym; 

mając na uwadze, że do chwili obecnej jedynie 60 państw członkowskich ONZ, z których 

17 to państwa członkowskie UE, opracowało i zaczęło realizować takie krajowe plany 

działania; 

Q. mając na uwadze, że trzy piąte spośród miliarda osób żyjących poniżej progu ubóstwa to 

kobiety; 

R. mając na uwadze, że wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet jest środkiem 

umożliwiającym poszerzenie i uskutecznienie korzystania przez nie w rzeczywistości z 

praw podstawowych; 

1. uważa, że kobiety powinny odgrywać ważniejszą rolę w procesach oraz krajowych i 

międzynarodowych instytucjach mających związek z zapobieganiem konfliktom oraz 

promowaniem praw człowieka i reform demokratycznych, a także podkreśla znaczenie 

wspierania systematycznego uczestnictwa kobiet jako kluczowej części procesu 

pokojowego i odbudowy po konflikcie; podkreśla, że uczestnictwo kobiet w rozmowach 

dotyczących rozwiązywania konfliktów ma zasadnicze znaczenie w propagowaniu praw i 

aktywności kobiet, co stanowi pierwszy krok do ich pełnego włączenia w przyszłe 

procesy transformacji; wzywa Komisję, wysoką przedstawiciel i państwa członkowskie 

do promowania roli kobiet w rozwiązywaniu wszelkich konfliktów i budowaniu pokoju 

wszędzie tam, gdzie reprezentowana jest UE; 

2. zdecydowanie potępia ciągłe stosowanie gwałtu i innych form przemocy seksualnej i 

płciowej wobec kobiet i dziewcząt jako narzędzia wojny; apeluje do wszystkich krajów, w 

                                                 
1 http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp08_eng.pdf 
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szczególności do państw członkowskich UE, które nie opracowały jeszcze krajowych 

planów działania wdrażających rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325, o 

bezzwłoczne uczynienie tego, a także o opracowanie strategii bezpośredniego zwalczania 

przemocy wobec kobiet; wzywa do podjęcia globalnego zobowiązania na rzecz wdrożenia 

rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325; podkreśla, że misje w ramach WPBiO oraz 

misje szkoleniowe, techniczne i pomocowe UE w państwach trzecich muszą przyczyniać 

się do zwalczania przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć; podkreśla 

potrzebę stosowania pokojowych metod rozwiązywania konfliktów uwzględniających 

udział kobiet w najważniejszych negocjacjach i działaniach; 

3. stwierdza, że dziewczęta i kobiety znajdują się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i są 

narażone na szczególne ryzyko, a także że wymagane są konkretne działania w celu 

zapewnienia dziewczętom i kobietom dostępu do kształcenia, praw i zdrowia 

reprodukcyjnego i seksualnego, życia pozbawionego wszelkich form przemocy, zniesienia 

dyskryminujących przepisów i praktyk oraz wzmocnienia pozycji dziewcząt i młodych 

kobiet na całym świecie; 

4. apeluje o globalne zobowiązanie do prewencyjnego zagwarantowania bezpieczeństwa 

kobiet i dziewcząt od początku każdego stanu wyjątkowego lub kryzysu poprzez 

odpowiednie podejście do kwestii zagrożenia przemocą seksualną lub płciową, działania 

uświadamiające, poprawę dostępu kobiet i dziewcząt do wymiaru sprawiedliwości w 

sytuacjach konfliktowych i pokonfliktowych, zwiększenie odpowiedzialności i 

sprawniejsze ściganie sprawców takich aktów przemocy, gdyż bezkarność, w tym również 

bezkarność oficjalnych sił zbrojnych, to w dalszym ciągu jedna z przeszkód 

utrudniających przerwanie błędnego koła przemocy seksualnej w niektórych krajach, a 

także poprzez zadbanie o dostępność wszystkich usług w zakresie zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego, w tym bezpiecznej i legalnej aborcji w przypadku ofiar gwałtów 

wojennych; 

5. potępia fakt, że w krajach, w których praktykuje się karę śmierci, jest ona wykonywana na 

kobietach metodami, które są równoważne z torturami, takimi jak kamienowanie, i wiążą 

się z poniżaniem ciała ofiary, jak w przypadku publicznego powieszenia, tak aby 

zastraszyć inne kobiety; zdecydowanie potępia stosowanie wszelkiego rodzaju tortur ze 

względu na płeć, w szczególności kamieniowanie czy zabójstwa honorowe; 

6. podkreśla, że przemoc wobec kobiet i przemoc na tle płciowym jest pogwałceniem praw 

podstawowych i stanowi skrajną formę dyskryminacji, która jest jednocześnie przyczyną i 

skutkiem różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej i poza nią; 

7. donosi, że kobiety i dziewczęta stanowią 98% ofiar handlu ludźmi do celów 

wykorzystywania seksualnego; zwraca się do państw członkowskich o wzmożenie starań 

na rzecz zwalczania tego procederu, który narusza prawa podstawowe kobiet i dziewcząt; 

8. podkreśla, że różnice religijne, kulturowe i obyczajowe nie mogą w żadnym wypadku 

usprawiedliwiać dyskryminacji ani przemocy w żadnej postaci, zwłaszcza skierowanej 

przeciwko kobietom i dziewczętom, takiej jak okaleczanie narządów płciowych, 

wykorzystywanie seksualne, wczesne i przymusowe małżeństwa, przemoc domowa, 

zabójstwa, przemoc motywowana kwestiami honoru czy inne formy torturowania i 

zabijania, takie jak ukamienowanie; 
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9. po raz kolejny podkreśla, że okaleczanie żeńskich narządów płciowych stanowi poważne 

naruszenie praw człowieka, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas dialogu 

UE z państwami trzecimi, w których praktyki takie są powszechne; przypomina, że 

okaleczanie żeńskich narządów płciowych wiąże się z poważnymi i trwałymi 

konsekwencjami zdrowotnymi dla kobiet, a tym samym dla rozwoju; 

10. zauważa, że środki ukierunkowane na walkę z przemocą uwarunkowaną płcią muszą 

dotyczyć także przemocy w internecie, w tym napastowania, nękania i zastraszania oraz 

prac mających na celu stworzenie środowiska internetowego bezpiecznego dla kobiet i 

dziewcząt; 

11. ponownie wyraża swój stały sprzeciw wobec kary śmierci bez względu na okoliczności i 

wzywa do niezwłocznego wprowadzenia moratorium na jej wykonywanie w krajach, w 

których karę śmierci wciąż się stosuje; 

12. apeluje o analizę danych na temat przemocy uwarunkowanej płcią w poszczególnych 

regionach w celu lepszego dostosowywania podejmowanych działań ukierunkowanych na 

poprawę warunków kobiet w konkretnych regionach; 

13. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji z dnia 4 marca 2016 r. dotyczący 

przystąpienia UE do konwencji stambulskiej będącej pierwszym prawnie wiążącym 

instrumentem zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet na szczeblu 

międzynarodowym; wierzy, że dzięki temu poprawi się skuteczność i spójność polityki 

wewnętrznej i zewnętrznej UE, a także wzrośnie odpowiedzialność UE i jej rola w 

zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy związanej z płcią na arenie 

międzynarodowej; wzywa Komisję i Radę do intensywnych działań na rzecz podpisania i 

zawarcia konwencji przez UE, a jednocześnie do zachęcania 14 państw członkowskich, 

które jeszcze tego nie uczyniły, do podpisania i ratyfikowania konwencji stambulskiej 

oraz zadbania o właściwe stosowanie tego instrumentu; 

14. zwraca się do Komisji o pilne opracowanie europejskiej strategii dotyczącej zwalczania 

przemocy na tle płciowym, obejmującej instrument ustawodawczy na rzecz zwalczania 

wszelkich form przemocy wobec kobiet w UE i zapobiegania im; 

15. ubolewa nad brakiem strategii zapobiegania przemocy ze względu na płeć i brakiem 

wsparcia dla ofiar; donosi, że znaczna liczba napastników w wielu krajach pozostaje 

bezkarna; wzywa ESDZ do wymiany dobrych praktyk z państwami trzecimi w kwestii 

procedur tworzenia prawa i programów szkoleniowych dla policji, pracowników wymiaru 

sprawiedliwości i urzędników służby cywilnej; nalega, by UE wspierała organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz praw człowieka i promowania 

równości płci w państwach trzecich oraz nakłania ją do ścisłej współpracy z 

organizacjami międzynarodowymi działającymi w zakresie równości płci z myślą o 

dążeniu do efektów synergii i wspieraniu upodmiotowienia kobiet; 

16. stwierdza, że średnia wieku osób podejmujących prostytucję na świecie to 12–14 lat oraz 

że prostytucja i wykorzystywanie seksualne są kwestiami ściśle związanymi z płcią i 

stanowią formę przemocy uwarunkowanej płcią, będącą zaprzeczeniem zasad praw 

człowieka, wśród których równość płci to jedna z podstawowych zasad; wzywa 

społeczność międzynarodową do opracowania konkretnych środków ograniczających 

zapotrzebowanie na kobiety, dziewczęta, mężczyzn i chłopców do celów prostytucji, 
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stanowiących kluczową strategię zapobiegania handlowi ludźmi i zmniejszania skali tego 

procederu; 

17. apeluje o wdrożenie przepisów i strategii politycznych ukierunkowanych bezpośrednio na 

sprawców, aby zmniejszyć popyt na wykorzystywanie seksualne, a jednocześnie 

depenalizować osoby prostytuujące się oraz zapewnić im usługi wsparcia, w tym udzielać 

wysokiej jakości wsparcia społecznego, prawnego i psychologicznego osobom pragnącym 

wyjść z prostytucji; 

18. podkreśla, że stereotypy płci to jeden z głównych czynników naruszania praw kobiet oraz 

jedna z głównych przyczyn nierówności między kobietami a mężczyznami, a także 

podkreśla znaczenie zwalczania stereotypów, które umacniają podporządkowaną pozycję 

kobiet w społeczeństwie oraz stanowią jedną z głównych przyczyn nierówności między 

mężczyznami i kobietami, naruszania praw kobiet i przemocy uwarunkowanej płcią; 

podkreśla znaczenie przeprowadzania kampanii uświadamiających skierowanych do 

wszystkich warstw społeczeństwa, określenia strategii motywujących kobiety i 

uwzględniających rolę mężczyzn, większego zaangażowania mediów oraz włączenia 

kwestii płci do programów edukacyjnych i do wszystkich strategii politycznych i 

inicjatyw UE, w szczególności w dziedzinie działań zewnętrznych, współpracy na rzecz 

rozwoju oraz pomocy rozwojowej i humanitarnej; wzywa ESDZ i Komisję do położenia 

nacisku na zaangażowanie mężczyzn i chłopców – w roli zarówno odbiorców, jak i 

propagatorów zmian – w kampanie informacyjne i uświadamiające w zakresie praw 

kobiet; zauważa, że należy zwrócić szczególną uwagę na postanowienia konstytucyjne 

oraz przepisy ustawowe i wykonawcze, które dyskryminują kobiety ze względu na ich 

płeć;  

19. ponownie podkreśla, że wczesne i przymusowe małżeństwa oraz przypadki 

nieprzestrzegania minimalnego przewidzianego prawem wieku małżeńskiego stanowią 

naruszenie praw dziecka, a także realną przeszkodę w dążeniu do wzmocnienia pozycji 

kobiet; 

20. podkreśla, że ważne jest, aby władze zobowiązały się do opracowania kampanii 

edukacyjnych dla mężczyzn i młodszych pokoleń w celu zaangażowania mężczyzn i 

chłopców jako partnerów, by zapobiegać wszelkim rodzajom przemocy ze względu na 

płeć i je stopniowo eliminować oraz by promować wzmocnienie pozycji kobiet; 

21. podkreśla potrzebę poprawy dostępu kobiet i dziewcząt do wszystkich poziomów 

edukacji, usuwania barier w nauczaniu, zwłaszcza w najbiedniejszych i najbardziej 

zmarginalizowanych społecznościach, a także wspierania szkoleń zawodowych dla kobiet 

i programów szkoleniowych w zakresie równości płci dla specjalistów w zakresie 

kształcenia z krajów trzecich, gdyż dowiedziono, że kształcenie kobiet i dziewcząt 

znacznie poprawia ich perspektywy na przyszłość; pilnie wzywa Unię do uwzględnienia 

tego priorytetu we wszystkich działaniach dyplomatycznych, handlowych i w zakresie 

współpracy na rzecz rozwoju, a także zaleca rozważenie sporządzania budżetu z 

uwzględnieniem aspektu płci i zastosowanie tego rozwiązania w odniesieniu do 

wszystkich programów i środków zapewniających finansowanie w obszarze kształcenia i 

szkolenia kobiet i dziewcząt; podkreśla potrzebę ciągłości w zakresie edukacji dzieci, 

młodzieży i kobiet w obozach dla uchodźców, strefach konfliktu i szpitalach; 

22. wzywa wszystkie państwa członkowskie do przyspieszenia wykonania obowiązków i 
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wywiązania się z zobowiązań wynikających z Konwencji ONZ w sprawie likwidacji 

wszelkich form dyskryminacji kobiet w ramach pekińskiej platformy działania oraz do 

wspierania organizacji obywatelskich działających na rzecz promowania 

równouprawnienia płci; 

23. wyraża zaniepokojenie przemysłem związanym z macierzyństwem zastępczym, który 

traktuje ciało kobiety jako towar na międzynarodowym rynku reprodukcyjnym, oraz 

ubolewa z powodu wykorzystywania kobiet znajdujących się w trudnym położeniu, w 

szczególności kobiet pochodzących z globalnego Południa, przez przemysł macierzyństwa 

zastępczego; 

24. potępia fakt, że każdego roku ponad 500 tys. kobiet na świecie umiera podczas porodu1 

oraz że prawa seksualne i reprodukcyjne kobiet są często łamane; podkreśla, że należyta i 

przystępna opieka zdrowotna oraz powszechne dbanie o edukację i usługi w dziedzinie 

zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a także dostęp do nich umożliwiają opiekę 

przedporodową, pomagają unikać urodzeń wysokiego ryzyka oraz przyczyniają się do 

zmniejszenia umieralności niemowląt i dzieci; 

25. apeluje do UE i jej państw członkowskich, aby uznały niezbywalne prawo kobiet i 

dziewcząt do nietykalności cielesnej i samodzielnego podejmowania decyzji, zwłaszcza w 

kwestii prawa dostępu do dobrowolnego planowania rodziny, opieki zdrowotnej nad 

matkami oraz bezpiecznej i legalnej aborcji, gdyż są to ważne sposoby ratowania życia 

kobiet, a także w kwestii prawa do życia bez przemocy, w tym bez okaleczania narządów 

płciowych, wczesnych i przymusowych małżeństw oraz gwałtów małżeńskich; 

26. wzywa UE i społeczność międzynarodową do aktywnego podejmowania prac związanych 

z nowym celem zrównoważonego rozwoju, jakim jest równość płci (cel zrównoważonego 

rozwoju nr 5), oraz finansowania tego celu w coraz większym stopniu, a także do 

jednoczesnego zwracania uwagi na znaczenie dostępu do wszechstronnej edukacji 

seksualnej oraz powszechnego dostępu do praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego; 

27. potępia fakt, że kobiety na całym świecie wciąż borykają się z ogromnymi wyzwaniami 

związanymi z poszukiwaniem i utrzymaniem godnej pracy, jak wskazano w sprawozdaniu 

Międzynarodowej Organizacji Pracy pt. „Women at work 2016” („Kobiety w świecie 

pracy 2016”); 

28. wyraża ubolewanie, że szklany sufit dla kobiet w biznesie, zróżnicowanie wynagrodzenia 

ze względu na płeć oraz społeczna niechęć do kobiecej przedsiębiorczości to wciąż 

zjawiska występujące na całym świecie; wzywa do podejmowania inicjatyw w celu 

dalszego wzmocnienia pozycji kobiet w obszarze samozatrudnienia i MŚP; 

29. ubolewa, że zbyt często dochodzi do dyskryminacji kobiet względem mężczyzn w 

zakresie dostępu do środków finansowych, np. pożyczek bankowych; podkreśla, że 

wzmocnienie pozycji kobiet w sferze przedsiębiorczości okazało się istotnym czynnikiem 

ożywiania gospodarki, a także – w dłuższej perspektywie – zwalczania ubóstwa; 

30. zaleca rozważenie możliwości opracowania i przyjęcia na szczeblu ONZ wiążącego 

międzynarodowego instrumentu w zakresie przemocy o podłożu płciowym, w ramach 

                                                 
1 Źródło: UNICEF. 
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którego istniałby specjalny organ monitorujący; zaleca rozważenie sporządzania budżetu z 

uwzględnieniem aspektu płci i zastosowanie tego rozwiązania w odniesieniu do 

wszystkich programów i środków zapewniających finansowanie w obszarze kształcenia i 

szkolenia kobiet i dziewcząt; 

31. wzywa Komisję i państwa członkowskie UE do sporządzania budżetu z uwzględnieniem 

aspektu płci we wszystkich właściwych systemach finansowania UE; 

32. podkreśla potrzebę zadbania o to, aby pracownicy służby zdrowia i policji, prokuratorzy, 

sędziowie, dyplomaci i personel zajmujący się utrzymywaniem pokoju, zarówno w UE, 

jak i w państwach trzecich, otrzymywali odpowiednie szkolenia, aby mogli pomagać 

ofiarom przemocy i je wspierać, zwłaszcza w przypadku kobiet i dzieci w czasie konfliktu 

i podczas działań w terenie; 

33. ubolewa nad faktem, że w państwach trzecich za legalne uznaje się małżeństwa dorosłych 

mężczyzn z nieletnimi dziewczętami, niekiedy w wieku poniżej 9 lat (wczesne 

małżeństwa); 

34. podkreśla, że równouprawnienie płci dotyczy nie tylko kobiet i mężczyzn, lecz musi 

obejmować też całą społeczność LGBTI; 

35. wyraża zaniepokojenie, że w ostatnich latach w szeregu państw popularność zyskały 

ruchy skrajnie prawicowe i sprzeciwiające się zasadzie równości płci; ruchy te podważają 

dotychczasowe osiągnięcia w kwestii praw kobiet, równości płci i praw migrantów oraz 

mają na celu blokowanie praw i strategii politycznych chroniących osoby LGBTI przed 

przestępstwami z nienawiści oraz dyskryminacją; 

36. głęboko ubolewa nad faktem, że w niektórych państwach trzecich homoseksualizm uznaje 

się za przestępstwo, zagrożone niekiedy karą śmierci, oraz potępia takie praktyki; wzywa 

UE i państwa członkowskie, by w ramach swojej polityki zagranicznej zdecydowanie 

promowały i chroniły wszystkie prawa człowieka przysługujące osobom LGBTI; 

37. zwraca uwagę na potrzebę uwzględniania w większym stopniu kwestii płci w pomocy 

humanitarnej udzielanej przez Unię Europejską; 

38. wyraża głębokie ubolewanie, że brak równouprawnienia płci w sferze politycznej i 

niewystarczająca reprezentacja kobiet w procesie podejmowania decyzji politycznych, 

społecznych i gospodarczych stanowią uszczerbek dla praw podstawowych i demokracji; 

uważa, że w ramach zaprowadzania i utrzymywania demokracji rządy powinny dążyć do 

równości płci oraz zwalczać wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć w 

społeczeństwie. podkreśla, że sprawozdania misji obserwacji wyborów zawierają 

precyzyjne wytyczne dla prowadzenia przez UE dialogu politycznego z państwami 

trzecimi mającego na celu zwiększenie uczestnictwa kobiet w procesie wyborczym oraz w 

życiu demokratycznym danego kraju; 

39. przypomina, że plan działania UE w zakresie równości płci oraz wzmacniania pozycji 

kobiet w kontekście rozwoju to jedno z podstawowych narzędzi UE służących do 

zapewnienia większej równości kobiet i mężczyzn w państwach trzecich, w związku z 

czym uważa, że drugi plan działania w zakresie równości płci powinien przyjąć formę 

komunikatu Komisji; wzywa Komisję, by wzięła pod uwagę rezolucję Parlamentu w 
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sprawie odnowienia planu działania w zakresie równości płci; 

40. wzywa Unię do rewizji jej międzynarodowej polityki handlowej oraz przyjęcia podejścia, 

w ramach którego prawa człowieka, prawa pracownicze, prawa konsumentów i prawa 

środowiskowe byłyby wysuwane na pierwszy plan oraz współdecydowałyby o handlu i 

inwestycjach w wymiarze międzynarodowym i krajowym; 

41. wzywa UE do zadbania o to, aby elementy gwarantujące ochronę równości płci i 

podstawowych praw człowieka, zwłaszcza kobiet i dziewcząt, uwzględniano w postaci 

prawnie wiążących klauzul w krajowych strategiach na rzecz praw człowieka, w ramach 

dialogu politycznego oraz we wszystkich umowach gospodarczych i handlowych UE z 

państwami trzecimi; zachęca do ustanowienia zgodności z podstawowymi wartościami 

Unii Europejskiej jako kryterium wsparcia budżetowego; 

42. podkreśla kluczową rolę europejskich przedsiębiorstw, które działając na całym świecie, 

powinny funkcjonować jako wzorzec promujący równouprawnienie płci; 

43. zwraca uwagę na znaczenie wprowadzenia środków dyskryminacji pozytywnej, takich jak 

system kwot, w celu promowania udziału kobiet w organach politycznych oraz procesie 

demokratyzacji i podejmowania decyzji gospodarczych; 

44. apeluje o stosowanie ilościowych i jakościowych wskaźników uwzględniających aspekt 

płci, a także o systematyczne i terminowe gromadzenie danych segregowanych według 

kryterium płci w ramach procesu monitorowania i oceny nowego planu działania w 

zakresie równości płci; 

45. ubolewa, że wciąż istnieją państwa, w których udział kobiet w wyborach władz 

państwowych jest ograniczony; 

46. podkreśla, że wspólnota międzynarodowa uznała, iż priorytetowe znaczenie ma sytuacja 

kobiet niepełnosprawnych; przypomina wnioski Biura Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, w których stwierdzono, że strategie polityczne i 

programy mające na celu podjęcie kwestii przemocy wobec kobiet i dziewcząt 

niepełnosprawnych należy opracowywać w ścisłej współpracy z osobami dotkniętymi 

niepełnosprawnością, uznając jednocześnie ich niezależność, oraz z organizacjami osób 

niepełnosprawnych; podkreśla konieczność regularnej kontroli instytucji i odpowiedniego 

szkolenia opiekunów; podkreśla, że UE powinna ujmować zwalczanie dyskryminacji ze 

względu na niepełnosprawność w strategiach politycznych dotyczących działań 

zewnętrznych i współpracy oraz pomocy rozwojowej, w tym w europejskim instrumencie 

na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka; 

47. potępia naruszenia praw człowieka, których doświadczają kobiety żyjące na 

okupowanych terenach w regionie eurośródziemnomorskim, w szczególności 

napastowanie oraz akty przemocy seksualnej, które stanowią mechanizmy stosowane 

przez siły okupacyjne w celu zastraszania całego społeczeństwa w walce o przysługujące 

mu prawo do samostanowienia; zwraca uwagę na rolę kobiet w utrzymywaniu pokoju, 

promowaniu dialogu i rozwiązywaniu konfliktów w celu rozwiązania problemu 

naruszania praw kobiet w regionie eurośródziemnomorskim oraz ich ochrony przed 

wszelkimi formami przemocy, w tym ze strony obcych sił okupacyjnych; 
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48. wzywa państwa członkowskie, na terenie których kryzys migracyjny wywołał istotne 

pogorszenie standardu ochrony praw kobiet, do monitorowania ośrodków dla uchodźców i 

ich najbliższego otoczenia w celu zapobiegania aktom przemocy, w tym przemocy 

seksualnej, oraz doprowadzenia jej sprawców przed wymiar sprawiedliwości; 

49. podkreśla podatność migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl na zagrożenia, 

szczególnie w przypadku ludzi młodych, kobiet i grup marginalizowanych, a także pilną 

potrzebę opracowania bezpiecznych i legalnych dróg migracji przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu możliwości łączenia rodzin, dostępu do bezpłatnej edukacji publicznej, 

usług w ramach sytemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego, zatrudnienia, mieszkania i pomocy psychologicznej, a także 

umożliwieniu wizyt humanitarnych; wzywa państwa członkowskie do zadbania o to, aby 

prawa takie jak dostęp do wizy, prawo do legalnego pobytu i prawa socjalne przyznawano 

kobietom migrującym lub kobietom uchodźcom indywidualnie, a nie w zależności od ich 

stanu cywilnego lub związku małżeńskiego; 

50. podkreśla, że masowe przemieszczanie się migrantów i osób ubiegających się o azyl 

niewspółmiernie naraża kobiety i dziewczęta na przemoc uwarunkowaną płcią i 

dyskryminację ze względu na płeć w krajach tranzytu i krajach docelowych; zwraca 

uwagę, że niektóre kobiety i dziewczęta będące uchodźczyniami i migrantkami są 

ofiarami przemocy seksualnej ze strony przemytników ludzi oraz stają się także ofiarami 

handlu ludźmi; wzywa agencje UE i organy ścigania państw członkowskich do 

odpowiedniego szkolenia personelu, aby uwzględniać szczególne potrzeby i słabą pozycję 

kobiet i dziewcząt będących uchodźczyniami; 

51. wyraża głębokie ubolewanie, że Romowie, a w szczególności romskie kobiety, nadal 

spotykają się z powszechną dyskryminacją i antycygańskością, które to zjawiska utrwalają 

cykl defaworyzacji, wykluczenia, segregacji i marginalizacji; wzywa UE i państwa 

członkowskie do pełnego poszanowania praw człowieka przysługujących Romom przez 

zapewnienie prawa do nauki, świadczeń zdrowotnych, zatrudnienia, mieszkalnictwa i 

ochrony socjalnej; 

52. wzywa do inwestycji na rzecz kobiet i ludzi młodych jako skutecznego sposobu walki z 

ubóstwem, zwłaszcza wśród kobiet; 

53. podkreśla znaczenie dalszej walki z różnicą w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, a 

także przyspieszenia tego procesu w celu osiągnięcia wartości procentowych określonych 

przez Komisję w odniesieniu do kobiet na najwyższych stanowiskach; 

54. sprzeciwia się wszelkim przepisom, rozporządzeniom oraz presji rządu nadmiernie 

ograniczającym swobodę wypowiedzi, w szczególności w odniesieniu do kobiet i innych 

kategorii płciowych; 

55. ubolewa, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane w procesach podejmowania 

decyzji gospodarczych, politycznych i społecznych; uważa, że udział kobiet w 

podejmowaniu decyzji politycznych, gospodarczych i społecznych wynika z praw 

podstawowych i zasad demokracji; zaleca wprowadzenie systemów parytetowych i kwot 

w podziale na płeć jako tymczasowych i prawnych instrumentów służących promowaniu 

udziału kobiet w organach politycznych i procesach demokratycznych, zwłaszcza jako 

kandydatki, a także ustanowienie przepisów umożliwiających wdrażanie tych praktyk 
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przez duże przedsiębiorstwa publiczne i prywatne; 

56. zachęca państwa członkowskie, Komisję i ESDZ do skoncentrowania się na gospodarczej 

i politycznej emancypacji kobiet w krajach rozwijających się, poprzez wspieranie ich 

udziału w przedsiębiorstwach, oraz na wdrażaniu projektów z zakresu rozwoju 

regionalnego i lokalnego; 

57. zachęca kobiety do aktywnego angażowania się w działalność związków zawodowych i 

innych organizacji, gdyż jest to ważne dla wprowadzenia aspektu płci do warunków 

pracy; 

58. wzywa do wzmocnienia praw osób w podeszłym wieku, zwłaszcza kobiet w podeszłym 

wieku, przez zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i umożliwienie im godnego i 

bezpiecznego życia jako pełnoprawnym członkom społeczeństwa. 
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