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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i 

publicznym w UE 

(2017/2008(INI)) 

Parlament Europejski 

– uwzględniając art. 2 i art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 8, 10, art. 153 ust. 1, art. 153 ust. 2 i art. 157 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 23 oraz art. 33 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, 

– uwzględniając dyrektywę 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 

2006 r. w sprawie wprowadzania w życie zasady równych szans i równego traktowania 

mężczyzn i kobiet w sprawach zatrudnienia i zawodowych (wersja przekształcona)1, 

– 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/EWG2, 

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

wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy 

bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i 

pracownic karmiących piersią (dyrektywa w sprawie urlopu macierzyńskiego)3,  

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 3 października 2008 r. dotyczący dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę w sprawie urlopu 

macierzyńskiego (COM(2008)0637), 

– uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 

października 2010 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/.../UE zmieniającej dyrektywę Rady 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia 

środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia 

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

oraz w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu pracowników w godzeniu 

życia zawodowego i rodzinnego4, 

– uwzględniając dyrektywę Rady 2013/62/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającą 

dyrektywę 2010/18/UE w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego 

dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, 

                                                 
1 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23. 
2 Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 1. 
3 Dz.U. L 348 z 28.11.1992, s. 1. 
4 Dz.U. C 70 E z 8.3.2012, s. 163. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008PC0637&from=EN
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CEEP i ETUC w związku ze zmianą statusu Majotty względem Unii Europejskiej1, 

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 14 marca 2012 r. dotyczący dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród 

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

odnośnych środków (dyrektywa w sprawie kobiet w zarządach) (COM(2012)0614), 

– uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 

października 2010 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których 

akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie eliminowania 

stereotypów dotyczących płci w UE2, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 września 2013 r. w sprawie stosowania zasady 

równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o 

jednakowej wartości3, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie urlopu 

macierzyńskiego4, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie kobiet 

wykonujących pracę domową i opiekuńczą w UE5, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy 

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/WE6, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie ubóstwa: perspektywa 

płci7, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 września 2016 r. w sprawie tworzenia na rynku 

pracy warunków sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a 

prywatnym8, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 września 2016 r. w sprawie stosowania 

dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne 

warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy („dyrektywa w 

                                                 
1 Dz.U. L 353 z 28.12.2013, s. 7. 
2 Dz.U. C 36 z 29.1.2016, s. 18. 
3 Dz.U. C 93 z 9.3.2016, s. 110. 
4 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0207. 
5 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0203. 
6 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0226. 
7 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0235. 
8 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0338. 
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sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy”)1, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 października 2015 r. w sprawie stosowania 

dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w 

sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet 

i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy2, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie równości kobiet i 

mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2014–20153, 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 19 czerwca 2015 r., zatytułowane „Równość 

szans w wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn: zlikwidowanie zróżnicowania emerytur 

ze względu na płeć”, 

– uwzględniając europejski pakt na rzecz równości płci na lata 2011–2020 przyjęty w 

ramach konkluzji Rady w dniu 7 marca 2011 r.4, 

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wzmocnienia zasady 

równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn dzięki przejrzystości (2014/124/UE)5, 

– uwzględniając inicjatywę Komisji z grudnia 2015 r. zatytułowaną „Plan działania: 

Nowy początek. Jak zaradzić wyzwaniom dotyczącym równowagi między życiem 

zawodowym a prywatnym, z jakimi mierzą się pracujące rodziny”, jak również 

konsultacje publiczne i konsultacje z zainteresowanymi stronami, 

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 3 grudnia 2015 r. pt. 

„Strategiczne zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci w latach 2016–2019” 

(SWD(2015)0278), w szczególności jego rozdział 3.1. pt. „Zwiększanie uczestnictwa 

kobiet w rynku pracy i równości kobiet i mężczyzn pod względem niezależności 

ekonomicznej”, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z 2017 r. w sprawie równości kobiet i mężczyzn 

w Unii Europejskiej, w szczególności jego rozdział 1 w sprawie zwiększania 

uczestnictwa kobiet w rynku pracy i równości kobiet i mężczyzn pod względem 

niezależności ekonomicznej, a także rozdział 2 dotyczący zmniejszenia różnicy w 

wynagrodzeniach, zarobkach i świadczeniach emerytalnych kobiet i mężczyzn, 

– uwzględniając sprawozdania Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia 

i Pracy (Eurofound) pt. „The gender employment gap: challenges and solutions” 

[Różnice w poziomie zatrudnienia ze względu na płeć – wyzwania i rozwiązania] (2016 

r.), „Social partners and gender equality in Europe” [Partnerzy społeczni i 

równouprawnienie płci w Europie] (2014 r.), „Developments in working life in Europe: 

EurWORK annual review” [Zmiany w życiu zawodowym w Europie: Roczny przegląd 

EurWORK] (2014 r. i 2015 r.) i „Szóste europejskie badanie warunków pracy” (2016 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0360. 
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0351. 
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0073. 
4 3073. posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Bruksela, 7 

marca 2011 r. 
5 Dz.U. L 69 z 8.3.2014, s. 112. 
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r.), 

– uwzględniając konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy: z 1951 r. dotyczącą 

jednakowego wynagrodzenia, z 1994 r. o pracy w niepełnym wymiarze czasu, z 1996 r. 

dotyczącą pracy nakładczej, z 2000 r. dotyczącą ochrony macierzyństwa oraz z 2011 r. 

dotyczącą pracowników domowych, 

– uwzględniając uzgodnione wnioski 61. sesji Komisji Narodów Zjednoczonych ds. 

Statusu Kobiet z dnia 24 marca 2017 r. zatytułowane „Wzmocnienie pozycji 

ekonomicznej kobiet w zmieniającym się środowisku pracy”, 

– uwzględniając sprawozdanie panelu wysokiego szczebla Sekretarza Generalnego ONZ 

ds. wzmacniania pozycji gospodarczej kobiet z września 2016 r. zatytułowane: „Nikt 

nie zostanie pominięty: Wezwanie do działania na rzecz zapewniania 

równouprawnienia płci i wzmocnienia pozycji kobiet”, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz opinię 

Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0000/2017), 

A. mając na uwadze, że równy udział kobiet w rynku pracy i podejmowaniu decyzji 

dotyczących gospodarki stanowi zarówno warunek wstępny umocnienia pozycji kobiet, 

jak i jego konsekwencję; 

B. mając na uwadze, że do głównych przeszkód we wzmacnianiu pozycji gospodarczej 

kobiet należą nieprzychylne normy społeczne, dyskryminujące akty prawne lub brak 

ochrony prawnej, nierówny podział niepłatnej pracy domowej i obowiązków w zakresie 

opieki między kobiet i mężczyzn, brak dostępu do zasobów finansowych, cyfrowych i 

środków trwałych, oraz że przeszkody te może spotęgować dyskryminacja z różnych 

przyczyn naraz1; 

C. mając na uwadze, że wzmacnianie pozycji gospodarczej kobiet jest jednocześnie 

„słuszne i mądre”, gdyż równość jest prawem człowieka, a większy udział kobiet w 

rynku pracy ma pozytywny wpływ na wzrost PKB i sukces gospodarczy 

przedsiębiorstw; 

D. mając na uwadze, że właściwa równowaga między pracą a życiem prywatnym ma 

pozytywny wpływ na stan zdrowia i sprzyja wzrostowi gospodarczemu, 

konkurencyjności, ogólnemu udziałowi w rynku pracy, równouprawnieniu płci, 

zmniejszeniu zagrożenia ubóstwem, solidarności międzypokoleniowej, a także 

przyczynia się do rozwiązania problemów związanych ze starzejącym się 

społeczeństwem i pozytywnie wpływa na współczynnik urodzeń w UE; 

E. mając na uwadze, że publiczne systemy badania wynagrodzeń obejmujące gromadzenie 

danych posiadają potencjał wywierania nacisku na sektory prywatny i publiczny w celu 

dokonania oceny ich struktur płatności oraz korygowania wszelkich wykrytych różnic 

                                                 
1 Panel wysokiego szczebla ONZ ds. wzmacniania pozycji gospodarczej kobiet – „Nikt nie zostanie pominięty: 

Wezwanie do działania na rzecz zapewniania równouprawnienia płci i wzmocnienia pozycji kobiet” (wrzesień 

2016 r.). 
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związanych z traktowaniem płci; 

F. mając na uwadze, że uznaje się, iż wprowadzenie parytetów poprawia wyniki 

przedsiębiorstw prywatnych oraz sprzyja większemu wzrostowi gospodarczemu, a 

ponadto pozwala lepiej wykorzystać pulę talentów wśród ludności aktywnej zawodowo; 

G. mając na uwadze, że sektory lub funkcje tradycyjnie zdominowane przez kobiety 

cechuje niższe wynagrodzenie niż porównywalne sektory lub funkcje zdominowane 

przez mężczyzn, co stanowi jeden z aspektów zróżnicowania wynagrodzenia i 

świadczeń emerytalno-rentowych ze względu na płeć obecnie kształtującego się 

odpowiednio na poziomie 16 % i 40 %; 

H. mając na uwadze, że Międzynarodowa Organizacja Pracy opracowała ramy, za 

pośrednictwem których stanowiska pracy są oceniane na podstawie czterech 

czynników: kwalifikacji, wysiłku, odpowiedzialności i warunków pracy, oraz są 

ważone według ich znaczenia dla danego przedsiębiorstwa lub danej organizacji; 

I. mając na uwadze, że związki zawodowe posiadają potencjał, by wzmocnić pozycję 

gospodarczą kobiet poprzez promowanie równego wynagrodzenia oraz inwestowanie w 

działania na rzecz zapewnienia równowagi między życiem zawodowym i prywatnym w 

sektorze, który reprezentują; 

J. mając na uwadze, że praktyka potwierdza, iż różnice w wynagrodzeniach są mniejsze 

wówczas, gdy ważną rolę odgrywają rokowania zbiorowe1; 

I. Uwagi ogólne  

1. uważa, że udział kobiet w życiu gospodarczym i umocnienie ich pozycji są kluczowe 

dla ugruntowania ich praw podstawowych, a tym samym umożliwiają im osiągnięcie 

niezależności ekonomicznej, wywieranie wpływu w społeczeństwie oraz sprawowanie 

kontroli nad własnym życiem; 

2. zaznacza, że roczny koszt niższej stopy zatrudnienia kobiet odpowiada 2,8 % PKB UE2, 

podczas gdy koszt wykluczenia kobiet z rynku pracy jest szacowany na 1,2–2 mln EUR, 

w zależności od ich poziomu wykształcenia; 

II. Działania i instrumenty służące dalszemu wzmocnieniu pozycji gospodarczej kobiet 

Lepsze godzenie życia zawodowego z prywatnym 

3. podkreśla, że osiągnięcie celów barcelońskich, w tym ogólnodostępnej, przystępnej 

cenowo, wysokiej jakości opieki nad dziećmi, a także udogodnień i usług w tym 

zakresie, jest niezbędne, by państwa członkowskie mogły osiągnąć cele strategii 

„Europa 2020”; 

4. jest przekonany, że włączenie mężczyzn w pełnienie obowiązków w zakresie opieki jest 

                                                 
1 https://www.etuc.org/documents/collective-bargaining-our-powerful-tool-close-gender-pay-

gap#.WHUSo00VCUk 
2 W roku 2013 – zob. „The gender employment gap: challenges and solutions” [Różnice w poziomie 

zatrudnienia ze względu na płeć – wyzwania i rozwiązania]. 
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warunkiem wstępnym zmiany tradycyjnych stereotypów związanych z rolami 

przypisanymi poszczególnym płciom; uważa także, że zarówno obie płcie, jak i ogół 

społeczeństwa skorzystają na bardziej sprawiedliwym podziale nieodpłatnej pracy oraz 

równiejszym wykorzystywaniu urlopów opiekuńczych; 

Równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości oraz badanie wynagrodzeń 

5. podkreśla, że zasada równego wynagrodzenia za taką samą pracę lub pracę o równej 

wartości jest zapisana w Traktacie UE; wskazuje w tym kontekście na zalecenie 

Komisji w sprawie wzmocnienia zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn 

dzięki przejrzystości; 

6. apeluje do państw członkowskich i przedsiębiorstw o wprowadzenie przejrzystości 

wynagrodzeń, aby stworzyć metody umożliwiające przedsiębiorstwom rozwiązanie 

problemu zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, w tym poprzez kontrolę 

wynagrodzeń oraz włączenie kwestii środków na rzecz równego wynagrodzenia do 

rokowań zbiorowych; 

7. podkreśla potrzebę uznania i dokonania ponownej oceny pracy tradycyjnie 

wykonywanej przez kobiety, jak np. w sektorach zdrowia, usług socjalnych czy 

oświaty, w porównaniu do sektorów pracy tradycyjnie zdominowanych przez 

mężczyzn; 

8. wyraża przekonanie, że osiągnięcie równego wynagrodzenia za taką samą pracę o 

równej wartości wymaga jasnych ram w celu przyjęcia specjalnych narzędzi oceny 

zatrudnienia, w tym porównywalnych wskaźników pozwalających ocenić „wartość” na 

stanowiskach pracy lub w sektorach; zachęca zatem Komisję do przedstawienia takich 

ram oraz do wsparcia państw członkowskich w ich wdrażaniu; 

9. przypomina, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

wartość pracy powinna być oceniana i porównywana na podstawie kryteriów takich jak 

wymogi edukacyjne, zawodowe i szkoleniowe, umiejętności, starania i 

odpowiedzialność, podjęta praca oraz charakter wykonywanych zadań; 

Parytet płci 

10. uważa, że parytet może być niezbędny w sektorze publicznym wówczas, gdy instytucje 

publiczne nie wypełniają swojego obowiązku sprawiedliwej reprezentacji, w związku z 

czym wprowadzenie parytetu mogłoby poprawić legitymację demokratyczną instytucji 

decyzyjnych;  

11. ponawia wezwanie, by Rada szybko przyjęła dyrektywę w sprawie równowagi płci 

wśród dyrektorów niewykonawczych spółek giełdowych, co będzie stanowiło ważny 

pierwszy krok do osiągnięcia równej reprezentacji w sektorze publicznym i prywatnym; 

Plany na rzecz równości płci 

12. przyznaje, że Komisja wspiera przyjmowanie planów na rzecz równości płci przez 

organizacje prowadzące i finansujące badania; 
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13. zwraca uwagę, że plany na rzecz równości płci na szczeblu przedsiębiorstw lub na 

szczeblu sektorowym mogą przewidywać liczne środki w zakresie zasobów ludzkich 

dotyczące kwestii takich jak zatrudnienie, wynagrodzenie, rozwój kariery, szkolenia 

oraz godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym; odnotowuje, że plany te często 

obejmują konkretne środki takie jak język neutralny płciowo, zapobieganie 

molestowaniu seksualnemu, wyznaczanie niedostatecznie reprezentowanej płci na 

kluczowe stanowiska, pracę w niepełnym wymiarze godzin i udział ojców w opiece nad 

dziećmi, jak również że w państwach członkowskich stosowane są różne podejścia w 

odniesieniu do obowiązkowego wprowadzania takich środków; 

Układy zbiorowe i partnerzy społeczni 

14. podkreśla, że zapewnienie równowagi płci w zespołach negocjujących układy zbiorowe 

jest kluczowe dla zagwarantowania zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn, w 

związku z czym uważa, że związki zawodowe powinny wzmocnić pozycję kobiet w 

strukturze partnerstwa społecznego, w szczególności w rolach związanych z 

podejmowaniem decyzji, oraz że powinny negocjować plany na rzecz równości płci na 

szczeblu przedsiębiorstw i na szczeblu sektorowym; 

15. apeluje do Komisji o bliską współpracę z partnerami społecznymi w celu wsparcia ich 

w pełnieniu kluczowego zadania, jakim jest wykrywanie niewidocznych przypadków 

nierównego traktowania ze względu na płeć przy ustalaniu skali wynagrodzeń oraz 

dokonywanie oceny stanowisk wolnej od dyskryminacji ze względu na płeć; 

III. Zalecenia dotyczące wzmocnienia w większej mierze pozycji gospodarczej kobiet 

16. uważa, że obecne modele i praktyki gospodarcze nie uwzględniają różnic w traktowaniu 

związanych z płcią i nie przewidują środków w kwestii niwelowania różnic w sytuacji 

kobiet i mężczyzn; w związku z powyższym uważa, że należy ponownie przemyśleć 

politykę podatkową i priorytety w zakresie wydatkowania w okresie kryzysu, tak by 

uwzględnić kobiety jako podmioty gospodarki; 

17. zwraca się o ponowne rozważenie czynników makroekonomicznych, tak by priorytety 

w zakresie wydatków publicznych zostały ponownie ocenione i by zarówno kobiety, jak 

i mężczyźni mogli odnieść korzyści z inwestycji w infrastrukturę społeczną; 

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 

Komisji. 
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UZASADNIENIE 

 

Europa jest bezsprzecznie jednym ze światowych liderów w zakresie praw kobiet i 

równouprawnienia płci. Jednak warunkiem wstępnym zapewnienia wzorcowej równości i 

wzmocnienia pozycji kobiet jest równy udział kobiet w rynku pracy i w podejmowaniu 

decyzji dotyczących gospodarki.  

Najnowsze statystyki wskazują, że UE jest dopiero w połowie drogi do osiągnięcia 

równouprawnienia płci. Wskaźnik równouprawnienia płci EIGE z 2015 r. świadczył o niemal 

zupełnym braku postępu w UE z nieznaczną tendencją zwyżkową.  

 

W wielu państwach głównymi przeszkodami na drodze do wzmocnienia pozycji gospodarczej 

kobiet są liczne normy społeczne lub dyskryminujące akty prawne. Pomimo że kobiety 

osiągają średnio wyższy poziom wykształcenia niż mężczyźni, różnice w wynagrodzeniu 

mężczyzn i kobiet w UE nadal utrzymują się na poziomie 16,1 %, podobnie jak różnice w 

świadczeniach emerytalnych i rentowych – kształtujące się na alarmującym poziomie 40,2 % 

– choć występują w tym zakresie duże różnice między państwami członkowskimi. Bardziej 

równomierny podział niepłatnej pracy w gospodarstwie domowym jest również konieczny, by 

umożliwić kobietom obecność na rynku pracy w takiej samej mierze jak mężczyznom. Gdy 

niepłatna praca w gospodarstwie domowym jest wykonywana równocześnie i staje się 

obowiązkiem dzielonym na równi, a także gdy realizowane są cele wyznaczone w Barcelonie, 

wówczas istnieją lepsze podstawy do zapewnienia większej równowagi między życiem 

zawodowym i prywatnym, co pozwoli kobietom konkurować z mężczyznami na równych 

warunkach.  

 

Możliwość konkurowania na tych samych warunkach jest nie tylko prawem człowieka, ale 

również nie powinna trafiać na opór, gdyż każda osoba, niezależnie od tego, kim jest lub jaka 

jest jej płeć biologiczna, ma takie same prawa i nie powinna być dyskryminowana. Oprócz 

tego, że równy rynek pracy jest prawem człowieka, płyną korzyści z jego istnienia. Kobiety 

częściej niż mężczyźni pracują w niepełnym wymiarze godzin, co nie wynika z ich woli i 

łączy się z różnicą w wynagrodzeniu, która niesie państwom członkowskim ogromne straty w 

przychodzie podatkowym. Według danych Eurofound łączny roczny koszt niższej stopy 

zatrudnienia kobiet odpowiada 2,8 % PKB UE1, podczas gdy koszt wykluczenia kobiet z 

rynku pracy jest szacowany na 1,2–2 mln EUR, w zależności od ich poziomu wykształcenia.  

 

Dostępne są różne narzędzia przydatne w dążeniu do osiągnięcia celu wzmocnienia pozycji 

gospodarczej kobiet. Istnienie różnicy w wynagrodzeniach powoduje podstawowy problem 

związany z równym wynagrodzeniem za taką samą pracę i za pracę o tej samej wartości. Aby 

osiągnąć równe wynagrodzenie za taką samą pracę, należy prowadzić regularne badania, aby 

upewnić się, że zarówno sektor publiczny, jak i prywatny przestrzegają tej zasady.  

 

Aby zmierzyć się z niewystarczająco mocną pozycją gospodarczą kobiet w UE, zawody 

wykonywane tradycyjnie przez kobiety muszą być doceniane na równi z typowymi zawodami 

męskimi. Będzie to wymagało, by sektory, których to dotyczy, tradycyjnie zdominowane 

przez kobiety, lepiej wynagradzały swoich pracowników.  

 

                                                 
1 W roku 2013 – „The gender employment gap: challenges and solutions” [Różnice w poziomie zatrudnienia ze 

względu na płeć – wyzwania i rozwiązania]. 
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Jak już wspomniano, zwiększenie obecności kobiet na rynku pracy przyniesie wyłącznie 

korzystne skutki. W odniesieniu do zarządów przedsiębiorstw oraz sektora publicznego, gdzie 

podejmowane są decyzje na wysokim szczeblu, doświadczenia z włączenia w ten proces 

kobiet przyniosły pozytywne wyniki. Apelujemy do Rady, by szybko przyjęła dyrektywę w 

sprawie równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek giełdowych (dyrektywa 

w sprawie kobiet w zarządach). Dokonano postępów w tej dziedzinie, są one jednak zbyt 

powolne. Największe postępy odnotowano w krajach, które przyjęły wiążące przepisy w 

sprawie parytetu. Ważnym czynnikiem jest również dawanie przykładu. W UE obecnie 

bardzo niewiele kobiet zajmuje wysokie rangą / kierownicze stanowiska w instytucjach 

unijnych i w tym zakresie potrzebna jest radykalna zmiana.  

 

Plany na rzecz równości płci są narzędziem, które przeciwdziała nierówności w miejscu pracy 

na wiele różnych sposobów, w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia, rozwoju kariery, 

szkolenia oraz godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym. Ponadto plany na rzecz 

równości płci mogą również przyczyniać się do zapobiegania molestowaniu seksualnemu. W 

32 % przypadków w UE kobiety są ofiarami molestowania seksualnego w miejscu pracy, a 

doświadczając takiej przemocy, wiele kobiet zmienia zachowanie, unikając pozostawania sam 

na sam z kolegami lub przełożonymi. Nie możemy tolerować molestowania i wszyscy, w tym 

również kobiety, muszą czuć się bezpiecznie w swoim środowisku pracy.  

 

Do 2020 r. pozostały tylko trzy lata i mamy jeszcze do osiągnięcia bardzo ambitne cele, które 

sami sobie wyznaczyliśmy. Nie możemy zaakceptować porażki i musimy dążyć do 

osiągnięcia tych celów w zakresie wzmocnienia pozycji kobiet i zapewnienia ich obecności 

na rynku pracy. Musimy objąć przywództwo, zajmując zdecydowane stanowisko, zgodnie z 

którym nie będziemy tolerować nierówności, oraz że oczekujemy, że sektory publiczny i 

prywatny przejmą odpowiedzialność za nierówność, do której nadal się przyczyniają w 

związku z problemami przedstawionymi w niniejszym sprawozdaniu. 

 


