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WSKAZÓWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

- uwzględniając dyrektywę 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. zobowiązującą państwa 

członkowskie do stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania 

kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego; 

- uwzględniając dyrektywę 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie 

wprowadzenia środków służących poprawie w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia 

pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią; 

- uwzględniając dyrektywę 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającą w 

życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w dostępie do towarów i usług 

oraz dostarczania towarów i usług, 

- uwzględniając dyrektywę Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie 

wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego 

zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającą 

dyrektywę 96/34/WE, 

- uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 

2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn 

prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylającą dyrektywę Rady 

86/613/EWG, 

- uwzględniając dyrektywę 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 

zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, 

- uwzględniając dyrektywę 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. ustanawiającą 

europejski nakaz ochrony w celu ochrony danej „osoby przed czynem zabronionym 

innej osoby mogącym zagrozić jej życiu, nietykalności fizycznej lub psychicznej, 

godności, wolności osobistej lub nietykalności seksualnej” oraz umożliwiającą 

właściwemu organowi innego państwa członkowskiego dalszą ochronę tej osoby na 

terytorium tego państwa członkowskiego; dyrektywę tę wzmacnia rozporządzenie (UE) 

nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego uznawania środków 

ochrony w sprawach cywilnych, które zapewnia uznawanie środków ochrony ludności 

w całej UE; 

- uwzględniając dyrektywę 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającą 

normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz 

zastępującą decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, 

A. uwzględniając art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), zgodnie z którym Unia opiera 

się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, 

równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw 

osób należących do mniejszości; mając na uwadze, że wartości te są wspólne państwom 

członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, 
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sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn; mając na uwadze, że 

art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) powierza Unii zadanie 

znoszenia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet we wszystkich jej 

działaniach; 

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 2 TUE oraz art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej równość kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych wartości, na 

których zasadza się UE; mając również na uwadze, że Unia dąży we wszystkich 

działaniach do zwalczania wszelkich form dyskryminacji, eliminacji nierówności oraz 

do propagowania równych szans i równego traktowania; 

C. mając na uwadze, że art. 157 TFUE dopuszcza, a art. 19 TFUE umożliwia 

przyjmowanie przepisów prawnych mających na celu zwalczanie wszelkich form 

dyskryminacji, w tym ze względu na płeć; 

D. mając na uwadze, że w deklaracji nr 19 załączonej do Aktu końcowego konferencji 

międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony, UE i państwa członkowskie 

zobowiązały się dążyć „do zwalczania wszelkiego rodzaju przemocy w rodzinie [...] w 

celu zapobiegania tego rodzaju przestępstwom i ich karania oraz w celu wspierania i 

ochrony ofiar”; 

E. mając na uwadze, że przepisy UE przeciwko handlowi ludźmi, w szczególności 

kobietami i dziećmi, przyjęto na podstawie artykułów 79 i 83 TFUE; mając na uwadze, 

że z programu „Prawa, równość i obywatelstwo” finansuje się między innymi środki, 

które przyczyniają się do zwalczania przemocy wobec kobiet; 

F. mając na uwadze, że dyrektywy UE skupiające się w szczególności na 

równouprawnieniu płci nie są prawidłowo wdrażane w szeregu państw członkowskich, 

co sprawia, że osoby różnej płci nie są chronione przed dyskryminacją w obszarze 

dostępu do zatrudnienia oraz dostępu do towarów i usług; 

G. mając na uwadze, że dyskryminacja ze względu na płeć nakłada się z innymi rodzajami 

dyskryminacji, na przykład dyskryminacją ze względu na rasę i pochodzenie etniczne, 

wyznanie, niepełnosprawność, zdrowie, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek 

lub warunki społeczno-gospodarcze; 

H. mając na uwadze, że 33 % kobiet w UE doświadczyło przemocy fizycznej lub 

seksualnej, a 55 % było molestowanych seksualnie, z czego 32 % w miejscu pracy; 

mając na uwadze, że kobiety są szczególnie narażone na przemoc seksualną i fizyczną 

oraz przemoc w internecie, a także nękanie i zastraszanie w cyberprzestrzeni; mając na 

uwadze, że ponad połowa kobiet będących ofiarami zabójstw ginie z rąk partnera lub 

krewnego; mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet jest jednym z 

najpowszechniejszych przejawów naruszania praw człowieka na świecie, niezależnie od 

wieku, narodowości, wyznania, poziomu wykształcenia, statusu materialnego i 

społecznego, stanowiąc największą przeszkodę dla równouprawnienia płci; mając na 

uwadze, że liczba zabójstw kobiet w państwach członkowskich nie spada; 

I. mając na uwadze, że z sondażu EU dotyczącego grup LGBT wynika, że kobiety 

homoseksualne, biseksualne i transpłciowe są narażone na ogromne ryzyko 

dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową; mając na 
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uwadze, że wobec 23 % kobiet homoseksualnych i 35 % osób transpłciowych 

dopuszczono się napaści fizycznej/na tle seksualnym lub gróźb przemocy w domu lub 

w innym miejscu (na ulicy, w środkach transportu zbiorowego, w miejscu pracy itp.) 

przynajmniej jednokrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat; 

J. mając na uwadze, że w odniesieniu do stosowania i egzekwowania unijnych przepisów 

w sprawie równouprawnienia płci w państwach członkowskich stwierdzono, iż 

transpozycja i stosowanie odnośnych dyrektyw pociągają za sobą konkretne problemy, 

takie jak istotne niedociągnięcia w prawodawstwie i jego niespójne stosowanie przez 

sądy krajowe; 

K. mając na uwadze, że instytucje i mechanizmy mające zapewniać równouprawnienie płci 

są często marginalizowane w krajowych strukturach rządowych, jako że są podzielone 

na różne obszary polityki, a ich funkcjonowanie utrudniają złożone mandaty, a także 

brak odpowiedniego personelu, szkoleń, danych i wystarczających zasobów oraz brak 

odpowiedniego wsparcia ze strony przywódców politycznych; 

L. mając na uwadze, że według analizy porównawczej przepisów antydyskryminacyjnych 

w Europie opublikowanej w 2017 r. przez europejską sieć ekspertów prawnych w 

dziedzinie równości płci i niedyskryminacji w zdecydowanej większości państw nadal 

utrzymują się poważne problemy dotyczące postrzegania i świadomości, jako że 

poszczególni obywatele często nie są informowani o przysługujących im prawach do 

ochrony przed dyskryminacją lub o istnieniu mechanizmów obrony; mając na uwadze, 

że analiza ta wykazała pojawienie się dalszych problemów w odniesieniu do 

egzekwowania unijnych dyrektyw antydyskryminacyjnych, takich jak brak statusu 

prawnego organizacji i stowarzyszeń (lub zbyt restryktywny status prawny) w 

odniesieniu do udziału w postępowaniu sądowym w imieniu lub w ramach wsparcia 

ofiar dyskryminacji oraz rygorystyczne stosowanie przeniesienia ciężaru dowodu, a 

także szeregu barier w skutecznym dostęp do wymiaru sprawiedliwości, które 

utrudniają obywatelom korzystanie z pełni praw wynikających z przepisów prawa 

antydyskryminacyjnego i ochrony tych praw; 

M. mając na uwadze, że wskaźnik równouprawnienia płci z 2017 r. opracowany przez 

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn wskazuje na marginalną jedynie 

poprawę, co stanowi wyraźny sygnał, że UE daleko jeszcze do osiągnięcia 

równouprawnienia płci, a ogólny wynik wynosi obecnie 66,2 na 100, czyli jest o 

zaledwie cztery punkty procentowe wyższy niż dziesięć lat temu; 

N. mając na uwadze, że w kwestii procesów decyzyjnych wspomniane dane odnoszące się 

do równouprawnienia płci wskazują, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat nastąpiła 

poprawa o niemal 10 punktów procentowych, a wynik wynosi obecnie 48,5, jednak w 

obszarze tym odnotowuje się nadal najniższe wyniki; mając na uwadze, że negatywne 

wartości są odzwierciedleniem nierównej reprezentacji kobiet i mężczyzn w polityce i 

wskazują na deficyt demokratycznego sprawowania rządów w UE; 

O. mając na uwadze, że w sprawozdaniu Eurofoundu dotyczącym różnic w poziomie 

zatrudnienia kobiet i mężczyzn szacuje się, że różnice te oznaczają dla UE koszty rzędu 

ok. 370 mld EUR rocznie, co stanowi 2,8 % unijnego PKB; 

P. mając na uwadze, że zgodnie z europejskim badaniem warunków pracy Eurofoundu 
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złożony wskaźnik czasu pracy zarobkowej i niezarobkowej wskazuje, iż po podliczeniu 

godzin pracy zarobkowej i niezarobkowej kobiety pracują dłużej; 

Q. mając na uwadze, że mimo zobowiązania UE do równouprawnienia płci w procesach 

decyzyjnych, w zarządach agencji UE zdecydowanie brakuje równowagi płci, a ponadto 

charakteryzują się one trwałymi wzorcami segregacji płciowej; 

R. mając na uwadze, że feminizacja ubóstwa to w UE fakt; mając również na uwadze, że 

odpowiedniemu i pełnemu stosowaniu oraz egzekwowaniu unijnych przepisów z 

zakresu równości i równouprawnienia płci powinna towarzyszyć polityka walki z 

bardzo wysoką stopą bezrobocia, ubóstwem i wykluczeniem społecznym wśród kobiet, 

które to zjawiska są ściśle powiązane z cięciami budżetowymi mającymi wpływ na 

usługi publiczne w takich dziedzinach, jak opieka zdrowotna, edukacja, usługi 

społeczne i świadczenia socjalne; mając na uwadze, że brak polityki równości oraz 

niewdrażanie przepisów dotyczących płci i równości w jeszcze większym stopniu 

zagraża kobietom i pogłębia ryzyko ubóstwa i marginalizacji społecznej poprzez 

wykluczenie ich z rynku pracy; 

S. mając na uwadze, że prawidłowe wdrożenie obowiązujących przepisów ma zasadnicze 

znaczenie w dążeniu do równouprawnienia kobiet i mężczyzn; mając na uwadze, że 

choć dyrektywa 2006/54/WE w wersji przekształconej wyraźnie zakazuje zarówno 

dyskryminacji bezpośredniej, jak i pośredniej, oraz pomimo faktu, że kobiety osiągają 

średnio wysoki poziom wykształcenia, różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn 

w 2015 r. nadal wynosiły 16,3 %; 

T. mając na uwadze, że zasada równouprawnienia płci musi stanowić zasadniczy element 

monitorowania, jak stosowane jest obowiązujące prawodawstwo UE; 

U. mając na uwadze, że gromadzenie danych, możliwie z podziałem według płci, ma 

istotne znaczenie dla oceny dotychczasowych postępów w stosowaniu prawa UE; 

1. podkreśla, że równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą UE, którą 

należy uwzględnić we wszystkich strategiach politycznych; 

2. podkreśla zasadniczą rolę praworządności w legitymizowaniu wszelkich form rządów 

demokratycznych; podkreśla, że jest to fundament porządku prawnego Unii i jako taki 

jest on spójny z koncepcją Unii opartej na praworządności; 

3. przypomina, że zasada równouprawnienia w odniesieniu do otrzymywania równego 

wynagrodzenia za pracę o równej wartości jest zapisana w traktatach europejskich od 

1957 r. (zob. art. 157 TFUE), a także podkreśla, że art. 153 TFUE umożliwia UE 

podejmowanie działań w szerszym obszarze równości szans i równego traktowania w 

dziedzinie zatrudnienia i pracy; 

4. zwraca uwagę, że prawidłowe wdrażanie i stosowanie prawa UE ma zasadnicze 

znaczenie dla realizacji polityki UE pod względem zasady równouprawnienia kobiet i 

mężczyzn zapisanej w traktatach oraz dla wspierania i promowania wzajemnego 

zaufania między instytucjami publicznymi zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu 

krajowym, a także między instytucjami i obywatelami, przy czym przypomina, że 

zaufanie i pewność prawa stanowią podstawę dobrej współpracy i skutecznego 
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stosowania prawa UE; 

5. przypomina o roli Komisji jako strażniczki traktatów i o jej obowiązku monitorowania 

stosowania prawa UE, a także podkreśla, że to na państwach członkowskich spoczywa 

główna odpowiedzialność za zapewnienie wdrożenia i egzekwowania tego prawa; 

zaznacza, że brak wdrażania, niewłaściwe stosowanie i brak egzekwowania 

obowiązującego prawodawstwa unijnego w dziedzinie równouprawnienia kobiet i 

mężczyzn negatywnie wpływa na skuteczność i wiarygodność Unii; 

6. przypomina państwom członkowskim i instytucjom UE, że zapewnianie terminowego i 

prawidłowego stosowania prawodawstwa w państwach członkowskich stanowi dla UE 

priorytet; zwraca uwagę, jak ważne jest utrzymanie zasad przyznania kompetencji, 

pomocniczości i proporcjonalności zgodnie z art. 5 TUE, a także zasady równości 

wobec prawa, aby lepiej monitorować stosowanie prawa UE; przypomina o znaczeniu 

podnoszenia poziomu wiedzy na temat przepisów obowiązujących dyrektyw 

dotyczących różnych aspektów zasady równości kobiet i mężczyzn oraz ich 

zastosowania w praktyce; 

7. wzywa państwa członkowskie do zintensyfikowania wysiłków na rzecz terminowej 

transpozycji i wdrażania prawa, a tym samym realizacji równouprawnienia płci w 

praktyce; 

8. podkreśla, że niezdolność do zapewnienia terminowej i prawidłowej transpozycji 

obowiązujących przepisów UE dotyczących zasady równych szans i równego 

traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie edukacji, zatrudnienia i pracy, równego 

wynagrodzenia za taką samą pracę i równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie 

do towarów i usług oraz ich dostarczania, a także obowiązujących przepisów mających 

na celu poprawę równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz położenie 

kresu wszelkim formom przemocy wobec kobiet i dziewcząt w rezultacie pozbawia 

obywateli i przedsiębiorstwa korzyści, do których są uprawnieni na mocy prawa UE; 

9. podkreśla wpływ skutecznego stosowania prawa UE na poprawę wiarygodności 

instytucji europejskich; uważa w związku z tym, że sprawozdanie roczne publikowane 

przez Komisję Europejską, prawo do składania petycji i europejska inicjatywa 

obywatelska to ważne narzędzia umożliwiające prawodawcom UE identyfikowanie 

ewentualnych luk prawnych; 

10. dostrzega znaczenie gromadzenia danych, możliwie w podziale na płeć, w celu 

kontrolowania postępów w promowaniu praw kobiet; 

11. podkreśla, że postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 

członkowskiego stanowią ważne narzędzie zapewniające prawidłowe wdrażanie prawa 

UE; 

12. przypomina, że po wejściu w życie Traktatu z Lizbony Karta praw podstawowych Unii 

Europejskiej stała się wiążącym zestawem unijnych praw podstawowych oraz że 

zabrania ona dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, nie ograniczając tego zakazu do 

żadnej konkretnej dziedziny, a także że Karta obowiązuje instytucje, organy, urzędy, 

agencje i państwa członkowskie UE, gdy wdrażają one prawo Unii; 
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13. wzywa państwa członkowskie do walki z coraz bardziej rozwijającym się handlem 

ludźmi do celów wyzysku w pracy oraz wykorzystywania seksualnego, które nadal 

stanowią najbardziej rozpowszechnione formy handlu ludźmi; 

14. zauważa z uznaniem w odniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że 

szeroka interpretacja przezeń koncepcji równego wynagrodzenia za taką samą pracę, 

która jest również obecna w jego obszernym orzecznictwie w tej dziedzinie, 

zdecydowanie rozszerzyła możliwości walki z bezpośrednią i pośrednią dyskryminacją 

ze względu na płeć w odniesieniu do wynagrodzenia oraz ze zróżnicowaniem 

wynagrodzenia ze względu na płeć, jednak podkreśla, że pozostało jeszcze wiele do 

zrobienia w kwestii wyeliminowania utrzymujących się w UE różnic w 

wynagrodzeniach ze względu na płeć;  

15. ubolewa nad brakiem przyjęcia i wdrożenia prawodawstwa UE, które regulowałoby 

odpowiednio warunki i czas pracy, w tym pracę w dni ustawowo wolne od pracy i 

niedziele, a także pracę bez okresów przerwy i odpoczynku; wskazuje, że ten brak 

jednolitego prawodawstwa utrudnia osiągnięcie równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym, co szczególnie oddziałuje na kobiety i ich pozycję na rynku 

pracy; 

16. wyraża głębokie ubolewanie, że wprowadzenie zasad prawnych zakazujących 

nierówność w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn okazało się niewystarczające, aby 

wyeliminować utrzymujące się zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć; 

przypomina, że dyrektywa w wersji przekształconej wymaga, by państwa członkowskie 

zapewniały, iż wszelkie porozumienia zbiorowe, siatki płac, porozumienia w sprawie 

wynagrodzeń oraz indywidualne umowy o pracę, które nie są zgodne z zasadą równego 

wynagrodzenia, zostały lub mogły zostać unieważnione bądź zmienione; 

17. podkreśla, że, wychodząc poza dostępne narzędzia umożliwiające wdrażanie prawa UE, 

państwa członkowskie oraz Komisja Europejska powinny zwrócić uwagę na 

instrumenty alternatywne, które umożliwiłyby szerzej zakrojone wdrażanie prawa UE, 

zwłaszcza przepisów dotyczących równości pod względem wynagrodzenia; podkreśla 

w związku z tym znaczenie układów zbiorowych dla zapewnienia w ramach negocjacji 

zbiorowych równości wynagrodzenia, urlopów rodzicielskich i innych powiązanych 

praw pracowniczych; 

18. przypomina o swojej rezolucji z dnia 15 stycznia 2013 r., w której wezwał do przyjęcia 

rozporządzenia UE w sprawie prawodawstwa dotyczącego postępowania 

administracyjnego w Unii Europejskiej na mocy art. 298 TFUE1; zauważa z 

rozczarowaniem, że Komisja Europejska nie zastosowała się do wezwania Parlamentu 

do przedstawienia wniosku w sprawie aktu prawnego dotyczącego prawodawstwa 

odnoszącego się do postępowania administracyjnego. 

  

                                                 
1 Dz.U. C 440 z 30.12.2015, s. 17. 
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