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WSKAZÓWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że choć podjęcie decyzji w sprawie poprawy jakości kształcenia 

należy do kompetencji państw członkowskich, UE odgrywa kluczową rolę w 

wyznaczaniu wspólnych celów oraz propagowaniu wymiany godnych naśladowania 

praktyk na mocy art. 165 i 167 TFUE; 

B. mając na uwadze, że równouprawnienie płci jest podstawową zasadą Unii Europejskiej 

zapisaną w traktatach, która powinna znaleźć odzwierciedlenie we wszystkich unijnych 

strategiach politycznych, w tym w dziedzinie edukacji i kultury; 

C. mając na uwadze, że edukacja stwarza wyjątkową szansę wzmocnienia pozycji 

dziewcząt i kobiet oraz zwalczania wszelkich form dyskryminacji i stereotypów, jednak 

w Unii Europejskiej nie wykorzystuje się w pełni tego potencjału; mając na uwadze, że 

według danych Eurostatu za 2014 r. kształcenie na poziomie wyższym kontynuuje 

więcej kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 42,3 i 33,6 %), przy czym kobiety są liczniej 

reprezentowane w dziedzinach humanistycznych niż naukowych; mając na uwadze, że 

jedynie 9,6 % kobiet w szkolnictwie wyższym studiuje na kierunkach związanych z 

ICT, zaś odsetek mężczyzn studiujących na takich kierunkach wynosi 30,6 %; mając na 

uwadze, że stereotypy dotyczące płci w dziedzinie kształcenia i szkolenia mogą 

wpływać na wybory życiowe, co z kolei wpływa na rynek pracy, gdzie kobiety borykają 

się zarówno z segregacją poziomą, jak i pionową; mając na uwadze, że kobiety są 

często ofiarami przemocy, którą można wykorzenić za pomocą edukacji; mając na 

uwadze, że kobiety nadal w niedostatecznym stopniu biorą udział w inicjatywach 

mających na celu propagowanie e-edukacji i e-umiejętności, takich jak unijny Tydzień 

Kodowania, ICT na rzecz lepszej edukacji, Startup Europe Leaders Club i wielka 

koalicja na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfrowym; 

D. mając na uwadze, że dostęp do wysokiej jakości edukacji ma zasadnicze znaczenie dla 

wzmocnienia własnej pozycji, odpowiedzialnego obywatelstwa, pomocy w rozwijaniu 

zrozumienia i poszanowania praw człowieka oraz wspólnych podstawowych wartości, 

zapewniania spójności społecznej oraz przeciwdziałania nierówności społeczno-

ekonomicznej i nierówności płci, walki ze stereotypami związanymi z płcią oraz z 

przemocą; mając na uwadze, że edukacja stanowi potężny instrument umożliwiający 

przezwyciężenie głęboko zakorzenionych stereotypów i dyskryminacji związanych z 

płcią; mając na uwadze, że systemy edukacji nie powinny skupiać się tylko na rynku 

pracy, lecz także na potrzebach ludzkich, społecznych i kulturowych; mając na uwadze, 

że wszystkie dzieci powinny mieć dostęp do wysokiej jakości kształcenia publicznego, 

bez dyskryminacji; mając na uwadze, że w ostatnich dziesięcioleciach pogłębiła się w 

Europie przepaść społeczno-gospodarcza, mając również na uwadze, że brak równości 

ma silny związek z możliwościami i rodzajami zatrudnienia; mając na uwadze, że na 

edukację należy stale przekazywać odpowiednio wysokie środki finansowe, jako że 

dostęp do niej stanowi podstawowe prawo człowieka; mając na uwadze ważną rolę 

nauczycieli w kształtowaniu osobowości oraz edukacji obywatelskiej i społecznej 

uczniów, w tym w zakresie aspektów dotyczących płci kulturowej oraz nierówności 
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społecznych; 

E. mając na uwadze, że polityka oszczędnościowa i drastyczne cięcia wydatków 

publicznych spowodowały ogólne obniżenie budżetu na edukację publiczną, co 

pociągnęło za sobą ze sobą negatywne skutki dla młodzieży i studentów, zwłaszcza 

kobiet i dziewcząt; 

F. mając na uwadze, że przedsiębiorczość często wiąże się z umiejętnościami związanymi 

z aktywnym zarządzaniem projektami, negocjacjami i aktywną postawą, mając również 

na uwadze, że umiejętności te należy wspierać i rozwijać; 

G. mając na uwadze, że digitalizacja zrewolucjonizowała i zasadniczo zmieniła sposób, w 

jaki ludzie uzyskują dostęp do informacji i ich dostarczają, co zapewnia ogromny 

potencjał w dziedzinie edukacji, również jeśli chodzi o możliwości kształcenia kobiet i 

dziewcząt; mając na uwadze, że utrzymują się ogromne różnice pomiędzy płciami w 

dostępie do możliwości zawodowych i edukacyjnych w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych i umiejętności komputerowych; 

H. mając na uwadze, że kobiety stanowią jedynie 20 % naukowców w dziedzinie nauk 

ścisłych oraz jedynie 27 % absolwentów kierunków inżynieryjnych1; mając na uwadze, 

że tylko 29 na 1000 kobiet będących absolwentkami wyższych uczelni (w porównaniu z 

95 na 1000 w przypadku mężczyzn) posiada dyplom licencjata w dziedzinie ICT, przy 

czym tylko 3 % wszystkich absolwentek wyższych uczelni posiada dyplom w tej 

dziedzinie (w porównaniu z 10 % mężczyzn), a także mając na uwadze, że tylko 4 na 

1000 kobiet podejmie pracę w sektorze ICT; mając na uwadze, że zwiększenie liczby 

kobiet w sektorze ICT (jednym z sektorów oferujących najwyższe wynagrodzenia), 

głównie za sprawą włączenia ich do kształcenia w dziedzinie ICT oraz w dziedzinach 

nauki, techniki, inżynierii oraz matematyki (STEM), a także uzyskiwania przez nie 

dyplomów ukończenia studiów wyższych w tych dziedzinach, może przyczynić się do 

wzmocnienia ich pozycji finansowej i ich większej niezależności, dzięki czemu 

zmniejszą się uwarunkowane płcią różnice w wynagrodzeniach; mając na uwadze, że 

60 % uczniów szkół w UE nigdy nie korzysta ze sprzętu cyfrowego w klasie; mając na 

uwadze, że niewiele kobiet zajmuje stanowiska decyzyjne w sektorze nauki i 

technologii; mając na uwadze, że potrzeba więcej kobiecych wzorców w dziedzinach 

tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn; 

I. mając na uwadze, że uczenie się przez całe życie ma ogromne znaczenie dla większej 

konkurencyjności kobiet w miejscu pracy oraz zapewnia im większe szanse 

zatrudnienia; mając na uwadze, że zaledwie 15 %2 kobiet o niskim poziomie 

wykształcenia kontynuuje edukację i kształcenie się przez całe życie; mając na uwadze, 

że odsetek ten musi wzrosnąć, jeżeli kobiety mają pokonać trudności, na jakie 

napotkają, próbując dostosować swe umiejętności do potrzeb zmieniającego się rynku 

pracy; 

J. mając na uwadze, że nieproporcjonalna nadreprezentacja kobiet w niektórych 

zawodach, takich jak nauczanie, może potencjalnie przyczynić się do obniżenia prestiżu 

                                                 
1 Komisja Europejska: The Education and Training Monitor 2017 [Monitor Kształcenia i Szkolenia 2017] 

dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017_en.pdf 
2 EIGE, Gender Equality Index 2017 [Wskaźnik równouprawnienia płci w 2017 r.] 
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danego zawodu i niższych wynagrodzeń; 

K. mając na uwadze, że władze krajowe powinny wspierać równouprawnienie kobiet i 

mężczyzn w placówkach nauczania za pomocą wszelkich dostępnych im środków oraz 

że problematyka płci powinna być elementem programów nauczania w szkołach; mając 

na uwadze, że władze europejskie i krajowe muszą dokładać starań, aby materiały 

dydaktyczne nie zawierały treści dyskryminacyjnych; 

L. mając na uwadze, że duża liczba dziewcząt i chłopców z ubogich środowisk społeczno-

ekonomicznych nie ma równego dostępu do kształcenia z powodu niskiego poziomu 

życia; 

M. mając na uwadze, że rodzice odgrywają ważną rolę w kształceniu własnych dzieci, w 

związku z czym powinni aktywnie uczestniczyć we wszystkich działaniach i strategiach 

politycznych ukierunkowanych na modernizację kształcenia; 

N. mając na uwadze konieczność utrzymania lokalnych szkół i instytucji kształcenia we 

wszystkich regionach UE jako podstawy zapewnienia dziewczętom dobrego kształcenia 

i równych szans; 

1. zachęca państwa członkowskie do zapewnienia w ich systemach kształcenia równych 

szans wszystkim uczącym się, a zwłaszcza osobom wywodzącym się ze środowisk o 

trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, a także do monitorowania równego dostępu 

wszystkich uczących się do wysokiej jakości kształcenia; uważa, że dostęp do szkoły, 

niekiedy fizyczny i geograficzny, jest jednym ze sposobów zaradzenia nierównościom 

płci w kształceniu; jest zdania, że aby poprawić sytuację marginalizowanych dziewcząt 

w UE, należy uwzględnić szersze czynniki społeczne; przypomina, że duża liczba 

uczniów z grup zmarginalizowanych przerywa naukę przed ukończeniem szkoły lub 

kształci się w szkołach, w których obowiązuje segregacja; uważa, że w przypadku 

dzieci z grup zmarginalizowanych edukacja jest jedyną drogą wyjścia z ubóstwa i 

wykluczenia; zwraca uwagę, że ubóstwo i trudności ekonomiczne silnie oddziałują na 

równouprawnienie płci w edukacji, co wywiera również wpływ na dostęp dziewcząt do 

szkół i uniwersytetów; w związku z tym zachęca państwa członkowskie do 

podejmowania inicjatyw mających na celu obniżenie bezpośrednich i pośrednich 

kosztów kształcenia dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji; z zadowoleniem 

przyjmuje propagowanie kształcenia integracyjnego poprzez wymianę godnych 

naśladowania praktyk w zakresie integracji uczniów ze środowisk migracyjnych i 

wymianę informacji mającą na celu wskazanie wspólnych wartości; 

2. zauważa, że niewielki odsetek kobiet i dziewcząt kształcących się w dziedzinie ICT, a 

następnie podejmujących w niej pracę, jest wynikiem złożonej zależności między 

stereotypami dotyczącymi płci, która zaczyna się na wczesnym etapie życia i edukacji 

oraz utrzymuje się w miejscu pracy; zachęca Komisję i państwa członkowskie do walki 

ze stereotypami dotyczącymi płci i do propagowania równouprawnienia płci na 

wszystkich poziomach kształcenia i we wszystkich rodzajach edukacji, w tym w 

odniesieniu do uwarunkowanego płcią wyboru kierunku studiów i przebiegu kariery 

zawodowej, zgodnie z priorytetami określonymi w strategicznych ramach współpracy 

europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020); 

3. zachęca Komisję i państwa członkowskie do otwartej współpracy w ramach ET 2020 w 
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celu znalezienia rozwiązań i wymiany wzorcowych praktyk w zakresie wczesnej 

edukacji cyfrowej, w tym e-umiejętności i kodowania, które mają charakter włączający 

w odniesieniu do dziewcząt, a także na późniejszych etapach w zakresie programów 

ukierunkowanych na zwiększenie odsetka kobiet decydujących się na kształcenie na 

kierunkach STEM i ukończenie studiów w tych dziedzinach;  

4. podkreśla, jak ważne jest promowanie umiejętności cyfrowych i uczestnictwa 

wszystkich kobiet i dziewcząt w edukacji i szkoleniach z dziedziny ICT; wzywa 

Komisję i państwa członkowskie, by położyły większy nacisk na zapewnienie 

dziewczętom możliwości kształcenia i szkolenia w dziedzinie STEM oraz ICT, jak 

również na zniwelowanie przepaści cyfrowej między kobietami i mężczyznami dzięki 

rozwojowi ich umiejętności cyfrowych poprzez uwzględnienie kodowania, nowych 

mediów i technologii w programach nauczania na wszystkich poziomach, w tym 

kierowanych do nauczycieli, by zmniejszać i likwidować niedobory umiejętności 

cyfrowych; zachęca państwa członkowskie do wprowadzenia odpowiedniej do wieku 

edukacji z zakresu ICT na wczesnych etapach kształcenia szkolnego, ze szczególnym 

naciskiem na inspirowanie dziewcząt do rozwijania zainteresowań i zdolności w sferze 

cyfrowej, zważywszy że dziewczęta rezygnują z przedmiotów STEM wcześniej w ich 

karierze szkolnej z powodu stereotypów płciowych związanych z tymi przedmiotami, 

braku wzorców oraz podziału zajęć i zabawek; nalega na wszystkie państwa 

członkowskie, by konsekwentnie inwestowały w informowanie, podnoszenie 

świadomości i kampanie edukacyjne, a także by ulepszały doradztwo zawodowe dla 

dziewcząt i chłopców, zajmując się problemami wynikającymi ze stereotypowego 

postrzegania ról społeczno-płciowych oraz stereotypów społeczno-płciowych w 

doradztwie szkoleniowo-zawodowym, szczególnie w dziedzinie nauk ścisłych, 

inżynierii i nowych technologii; zwraca uwagę, że przyczyniłoby się to ograniczenia 

segregacji płci na rynku pracy i wzmocnienia pozycji kobiet przy jednoczesnym 

umożliwieniu pełnego wykorzystania kapitału ludzkiego dziewcząt i kobiet w UE; 

5. wzywa państwa członkowskie do zwalczania stereotypów płci w kształceniu, aby 

zapewnić kobietom takie same szanse i taką samą swobodę wyboru ścieżki kariery, 

którą chcą podążać; wyraża w związku z tym zaniepokojenie, że w niektórych 

państwach członkowskich utrzymują się stereotypy w materiałach dydaktycznych oraz 

nauczyciele mają różne oczekiwania wobec zachowania się chłopców i dziewcząt; 

zwraca uwagę na potrzebę uwzględnienia zasady równouprawnienia płci, zarówno w 

ramach wstępnego, jak i ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także 

w metodach nauczania, w celu usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających 

studentom wykorzystanie ich pełnego potencjału bez względu na ich płeć; apeluje do 

państw członkowskich, aby przy włączaniu równouprawnienia płci do programów 

nauczania w regionalnych systemach kształcenia zwracały szczególną uwagę na regiony 

najbardziej oddalone, mając na uwadze wysoki wskaźnik przemocy wobec kobiet 

odnotowany w tych regionach; podkreśla, że systemy edukacji na wszystkich 

poziomach muszą uwzględniać perspektywę płci oraz potrzeby ludzi dotkniętych 

dyskryminacją; 

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia, że zaangażowanie na rzecz 

równości płci będzie wykraczało poza deklarowanie zasad i intencji politycznych i 

będzie wyrażało się znacznym zintensyfikowaniem starań i podwyższeniem poziomu 

środków przewidzianych na ten cel, zważywszy na znaczenie edukacji w dokonywaniu 
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zmian kulturowych; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwalczania 

dyskryminacji i nękania w placówkach oświatowych; wzywa państwa członkowskie, by 

wsparły włączenie obiektywnych informacji o kwestiach LGBTI do szkolnych 

programów nauczania; 

7. zaleca państwom członkowskim i placówkom oświatowym, by wdrożyły działania 

mające na celu zapobieganie przemocy ze względu na płeć; podkreśla znaczenie działań 

prewencyjnych w zapobieganiu molestowaniu seksualnemu, w szczególności w 

instytucjach szkolnictwa wyższego; 

8. podkreśla pozytywny wpływ edukacji seksualnej i edukacji z zakresu stosunków 

międzyludzkich na zdrowie i dobre samopoczucie młodych ludzi, a także na osiągnięcie 

równouprawnienia płci i wzmocnienia pozycji dziewcząt; wzywa państwa 

członkowskie do uwzględnienia w szkolnych programach nauczania kompleksowej 

edukacji seksualnej, która będzie obejmować m.in. seksizm, role płci oraz takie pojęcia 

jak przyzwolenie, szacunek i wzajemność; 

9. zwraca uwagę na znaczenie wysokiej jakości edukacji i opieki przedszkolnej oraz 

przypomina, że powinny one być ogólnie dostępne z myślą o poprawie równowagi 

między życiem zawodowym a prywatnym, zwłaszcza kobiet i matek; przypomina, że 

edukacja i opieka przedszkolna są niezbędne, by właściwie przygotować dzieci do 

szkoły podstawowej; 

10. podkreśla znaczenie systemu kształcenia odpowiedniego dla dzieci i dostosowanego do 

ich wieku oraz krytycznie odnosi się do każdej formy nieodpowiedniej, przedwczesnej 

seksualizacji dzieci w żłobkach, przedszkolach lub szkołach podstawowych; 

11. zaznacza, że rola i osiągnięcia kobiet w historii, nauce i innych dziedzinach nie zawsze 

są wystarczająco uwypuklone i przedstawione w programach nauczania; podkreśla, że 

państwa członkowskie, współpracując w odpowiednich obszarach z Komisją 

Europejską, powinny podejmować działania mające na celu prezentowanie i 

uwzględnianie kobiet w materiałach dydaktycznych w sposób bardziej widoczny i 

zrównoważony; w tym samym duchu zachęca państwa członkowskie i Komisję do 

organizowania działań, w tym kampanii mających na celu upowszechnianie wiedzy na 

temat kobiet w historii, nauce i innych dziedzinach, również w celu propagowania 

kobiecych wzorców skierowanych do dziewcząt i kobiet na wszystkich poziomach 

kształcenia; 

12. podkreśla znaczenie włączenia do szkolnych programów nauczania i treści 

edukacyjnych wiedzy o historii emancypacji kobiet, w szczególności praw wyborczych 

dla kobiet, i promowania tej wiedzy, także przy okazji symbolicznych rocznic (np. 100-

lecia uzyskania przez kobiety prawa do głosowania w Polsce i Niemczech, które 

przypada na 2018 r.), w celu podniesienia świadomości i z myślą o propagowaniu praw 

kobiet w edukacji; 

13. jest zdania, że przedsiębiorczość jest motorem wzrostu i tworzenia miejsc pracy, a także 

sposobem na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarek, co pomaga 

w umocnieniu pozycji kobiet; 

14. przypomina, że w ramach modernizacji szkolnictwa wyższego w UE należy zacieśnić 
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współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstwami i innymi 

zainteresowanymi podmiotami, szczególnie w dziedzinie innowacji na szczeblu 

regionalnym, aby lepiej przygotować studentów obu płci do kariery przedsiębiorcy; 

15. zachęca państwa członkowskie do podnoszenia poziomu świadomości społecznej na 

temat uczenia się przez całe życie oraz do uwzględniania perspektywy płci przy 

opracowywaniu odnośnych strategii politycznych i programów, z jednoczesnym 

zwróceniem szczególnej uwagi na kobiety o niższym poziomie wykształcenia, zarówno 

na obszarach miejskich, jak i wiejskich, aby zapewnić im możliwość podnoszenia 

kwalifikacji; 

16. apeluje do państw członkowskich, aby skupiły się na kształceniu w dziedzinie 

przedsiębiorczości i finansów, wolontariacie i biegłej znajomość języków obcych, 

nadając również tym zdolnościom priorytetowe znaczenie w programach kształcenia i 

szkolenia zawodowego; 

17. zachęca państwa członkowskie i instytucje kształcenia, by zapewniły większą 

reprezentację kobiet w zarządach szkół, uniwersytetów oraz instytutów badawczych, w 

których są one wyraźnie niedoreprezentowane, a także w kierownictwie stowarzyszeń 

szkolnych i samorządów studenckich oraz w grupach zadaniowych pracujących nad 

przeprowadzaniem reform w systemach kształcenia; 

18. wzywa państwa członkowskie do wspierania placówek oświatowych w eliminowaniu ze 

wszystkich dokumentów oraz kanałów komunikacji języka nacechowanego 

stereotypowym podejściem do płci, który może przyczyniać się do pogłębiania 

nierówności płci; 

19. wzywa państwa członkowskie do opracowania lub udoskonalenia krajowych 

uregulowań prawnych służących przeciwdziałaniu negatywnemu wpływowi 

stereotypowych ról płciowych, utrwalanych przez wartości przekazywane za 

pośrednictwem mediów i reklamy, co nazbyt często niweczy pracę podejmowaną w tym 

zakresie w szkołach; 

20. zaleca Komisji lub państwom członkowskim stworzenie i wypromowanie europejskiej 

lub krajowej nagrody poświęconej tematyce równouprawnienia płci w placówkach 

oświatowych z myślą o szerzeniu wzorcowych praktyk. 

  



 

AD\1149677PL.docx 9/11 PE616.684v03-00 

 PL 

 

  



 

PE616.684v03-00 10/11 AD\1149677PL.docx 

PL 

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII 
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Data przyjęcia 27.3.2018    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

29 

24 

2 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Daniela Aiuto, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, 

Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Agnieszka Kozłowska-

Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, 

Margot Parker, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, 

Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna 

Záborská, Maria Gabriela Zoană 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Stefan Eck, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Dubravka Šuica, Mylène 

Troszczynski, Julie Ward, Josef Weidenholzer 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

John Howarth, Arne Lietz, Francis Zammit Dimech 

 
  



 

AD\1149677PL.docx 11/11 PE616.684v03-00 

 PL 

 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO  
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

24 + 

ALDE Angelika Mlinar 

ECR Urszula Krupa, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska 

EFDD Daniela Aiuto 

GUE/NGL Malin Björk, Stefan Eck 

PPE Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, 

Angelika Niebler, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech 

S&D Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, John Howarth, Arne Lietz, Liliana Rodrigues, 

Julie Ward, Josef Weidenholzer, Maria Gabriela Zoană 

VERTS/ALE Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun 

 

2 - 

EFDD Margot Parker 

ENF Mylène Troszczynski 

 

3 0 

PPE Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská 

 

Objaśnienie używanych znaków: 

+ : za 

- : przeciw 

0 : wstrzymało się 

 

 


