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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej - 2009
(2009/2101(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając artykuły 2, 3 ust.2 oraz 141 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 27 lutego 2009 w sprawie równości kobiet i 
mężczyzn - 2009 (COM(2009)0077),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 7 czerwca 2000 r. zatytułowany: „W kierunku 
wspólnotowej strategii ramowej w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn (2001-2005)” 
(COM(2000)0335) oraz  roczne sprawozdania Komisji w sprawie równości kobiet i 
mężczyzn w Unii Europejskiej za lata  2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008 
(odpowiednio: COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, 
COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 i COM(2008)0010),

– uwzględniając dyrektywę 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie wprowadzania w życie zasady równych szans oraz równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja 
przeredagowana)1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 października 2008 r. zatytułowany: „Większa 
równowaga między pracą a rodziną: ułatwianie godzenia życia zawodowego, prywatnego 
i rodzinnego”(COM(2008)0635), 

– uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na 
własny rachunek oraz uchylającej dyrektywę 86/613/EWG, (COM(2008)0636) 
przedstawiony przez Komisję dnia 3 października 2008 r.,

– uwzględniając wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
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 (COM(2008)0637), 
przedstawiony przez Komisję dnia 3 października 2008 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 3 października 2008 r. zatytułowane: 
„Realizacja celów barcelońskich w zakresie struktur opieki nad dziećmi do osiągnięcia 
wieku obowiązku szkolnego” (COM(2008)0638),

– uwzględniając stan ratyfikacji konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko 
handlowi ludźmi (CETS nr 197),

                                               
1 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23.
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– uwzględniając ramy działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn przyjęte przez 
europejskich partnerów społecznych w dniu 22 marca 2005 r.,

– uwzględniając Europejski pakt na rzecz równości płci przyjęty przez Radę Europejską w 
dniach 23-24 marca 2006 r.,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 24 października 2006 r. w sprawie imigracji 
kobiet: roli i miejsca imigrantek w Unii Europejskiej1,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie planu działań na 
rzecz równości kobiet i mężczyzn (2006-2010)2,

– uwzględniając komitet doradczy ds. równości szans dla kobiet i mężczyzn oraz jego 
opinię w sprawie różnic płacowych między kobietami i mężczyznami wydaną w dniu 22 
marca 2007 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 września 2008 r. w sprawie równości kobiet 
i mężczyzn – 20083,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 listopada 2008 r. zawierającą zalecenia dla 
Komisji dotyczące stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet4,

– uwzględniając art. 48 i art. 119 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0000/2009),
A. mając na uwadze, że Unia Europejska jest obecnie pogrążona w poważnym kryzysie 

gospodarczym, finansowym i społecznym, który w szczególny sposób wpływa na 
sytuację kobiet na rynku pracy i w życiu prywatnym,

B. mając na uwadze, że z uwagi na segregację zawodową i sektorową oraz zgodnie z 
dostępnymi danymi, kryzys dotknął bardziej mężczyzn niż kobiety;  mając jednak na 
uwadze, że dostępne dane nie uwzględniają pracy w niepełnym wymiarze godzin, podczas 
gdy w takiej formie pracuje 31,1% zatrudnionych kobiet, a tylko 7,9% zatrudnionych 
mężczyzn; mając na uwadze, że to kobiety są większością w sektorze usług publicznych i 
stanowią dwie trzecie zatrudnionych w sektorze edukacji, zdrowia i pomocy społecznej; 
mając na uwadze, iż należy się spodziewać, że w przypadku przyszłych ograniczeń 
budżetowych kryzys dotknie kobiety w dwójnasób z powodu możliwego ujemnego 
wpływu na ofertę usług publicznych,

C. mając na uwadze, że tradycyjnie kobiety są w większym stopniu zagrożone ubóstwem, 
szczególnie samotne matki i kobiety, które przekroczyły 65 rok życia, oraz że w obliczu 
kryzysu ich sytuacja może się pogorszyć,

D. mając na uwadze, że poziom zatrudnienia kobiet wyniósł w 2008 r. 59,1%, że stały wzrost 
poziomu zatrudnienia od 2000 r. nie przyniósł poprawy warunków zatrudnienia kobiet 
oraz że są one nadal ofiarami segregacji zawodowej i sektorowej,

                                               
1 Dz.U. C 313 E z 20.12.2006, s. 118.
2 Dz.U. C 301 E z 13.12.07, s. 56.
3 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2008)0399.
4 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2008)0544.
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E. mając na uwadze, że od 2000 r. różnice w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn utrzymują 
się nadal na tym samym poziomie (14-17,4%) pomimo licznych środków wprowadzonych 
przez Komisję i zobowiązań podjętych przez państwa członkowskie,

F. mając na uwadze, że obecny art. 141 (dawny art. 119) Traktatu WE stanowi, że „każde 
państwo członkowskie zapewnia stosowanie zasady równości wynagrodzeń dla 
pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości” 
oraz że zasada ta została potwierdzona przez utrwalone orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich,

G. mając na uwadze, że we wspomnianej wyżej rezolucji z dnia 18 listopada 2008 r. 
Parlament Europejski zwraca się do Komisji o przedstawienie mu  do dnia 31 grudnia 
2009 r. wniosku legislacyjnego w sprawie zmiany obowiązującego prawodawstwa w 
dziedzinie stosowania zasady równości wynagradzania kobiet i mężczyzn,

H. mając na uwadze, że mężczyźni są również poszkodowani z powodu segregacji 
zawodowej i sektorowej oraz stereotypów dotyczących płci, 

I. mając na uwadze, że podział obowiązków rodzinnych i domowych między kobiety i 
mężczyzn, między innymi dzięki większemu korzystaniu z urlopów rodzinnych i 
ojcowskich, jest warunkiem niezbędnym w dążeniu do osiągnięcia równości płci,

J. mając na uwadze, że podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Barcelonie w dniach 15-
16 marca 2002 r. państwa członkowskie zostały wezwane do ustanowienia do 2010 r. 
placówek opieki nad dziećmi dla przynajmniej 90% dzieci w wieku od trzech lat do wieku 
szkolnego oraz dla przynajmniej 33% dzieci do trzeciego roku życia, lecz ponad połowa 
tych państw jest nadal daleka od osiągnięcia wyznaczonych celów,

K. mając na uwadze, że kobiety otrzymały 58,9% dyplomów uniwersyteckich w Unii 
Europejskiej, że stanowią większość studentów na wydziałach handlu, zarządzania i 
prawa, lecz nadal pozostają w mniejszości na stanowiskach decyzyjnych w 
przedsiębiorstwach i w organach politycznych; mając na uwadze, że niewielka liczba 
absolwentek informatyki, inżynierii i fizyki, która stanowi o niewystarczającej liczbie 
kobiet w sektorze prywatnym, jest decydująca dla ożywienia gospodarczego,

L. mając na uwadze, że odsetek posłanek do Parlamentu Europejskiego wzrósł z 32,1% w 
kadencji 2004-2009 do 35% w następstwie wyborów europejskich z dnia 7 czerwca 
2009 r., że liczba przewodniczących komisji parlamentarnych wzrosła z 25% do 41%, a 
także że odsetek wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego zwiększył się z 28,5% 
do 42,8%, 

M.mając na uwadze, że imigrujące kobiety cierpią w dwójnasób z powodu dyskryminacji na 
rynku pracy: z powodu płci oraz statutu imigrantek; mając na uwadze, że wśród wysoko 
wykwalifikowanych imigrantek co piąta wykonuje pracę nie wymagającą kwalifikacji oraz 
zwracając uwagę na wyjątkowo niekorzystną pozycję zajmowaną przez imigrantki 
pracujące w sektorze socjalnym i wykonujących prace w gospodarstwach domowych,

N. mając na uwadze, że wspomniana wcześniej rezolucja z dnia 3 września 2008 r. nawołuje 
państwa członkowskie do niezwłocznego ratyfikowania konwencji Rady Europy w 
sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi,  lecz do tej pory jedynie 16 państw 
członkowskich dokonało jej ratyfikacji, 

O. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet we wszystkich swoich przejawach stanowi 
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palący problem w Unii Europejskiej, jako że blisko 20-25% kobiet to ofiary przemocy 
fizycznej w dorosłym życiu, zaś ponad 10% kobiet ulega przemocy seksualnej; mając 
także na uwadze, że przyszła prezydencja hiszpańska Rady ustanowiła walkę z przemocą 
wobec kobiet jednym ze swoich priorytetów, 

P. mając na uwadze, że pod pojęciem zdrowia seksualnego i rozrodczego rozumiemy ogólne 
dobre samopoczucie, zarówno fizyczne, psychiczne, jak i społeczne człowieka, we 
wszystkim co dotyczy narządów rozrodczych, ich funkcji i działania, a nie jedynie brak 
chorób i niepełnosprawności,

Q. mając na uwadze, że Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn został 
oficjalnie powołany do życia w 2006 r. i powinien rozpocząć swoją działalność nie 
później niż w dniu 19 stycznia 2008 r., co nie miało miejsca, 

1. wyraża wdzięczność Komisji, że we wspomnianym sprawozdaniu w sprawie równości 
kobiet i mężczyzn za rok 2009 położyła tak duży nacisk na znaczenie wzmożenia polityki 
równości płci w kontekście poważnych przemian gospodarczych;

2. podkreśla konieczność włączenia polityki równości kobiet i mężczyzn do europejskich, 
krajowych i międzynarodowych planów wychodzenia z kryzysu;

3. zwraca uwagę, że kryzys gospodarczy, społeczny i finansowy stanowi szansę, by uczynić 
z Unii bardziej wydajną i innowacyjną gospodarkę oraz wprowadzić większy egalitaryzm 
społeczny, uwzględniając w większej mierze równość kobiet i mężczyzn;

4. prosi Komisję o przedstawienie szczegółowych statystyk dotyczących skutków kryzysu 
dla kobiet i mężczyzn, z uwzględnieniem poziomu bezrobocia, przeobrażeń w dziedzinie 
zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin oraz umów bezterminowych i na czas 
określony, a także efektów polityki antykryzysowej na usługi publiczne;

5. zwraca się do państw członkowskich o przeprowadzenie przed przystąpieniem do 
realizacji restrykcyjnej polityki budżetowej analizy wpływu tej polityki na każdą z płci , 
aby uniknąć sytuacji, w której kobiety byłyby nadmiernie poszkodowane; nawołuje także 
Komisję i państwa członkowskie, by na podstawie tych statystyk i analiz wpływu 
opracowały politykę pobudzenia gospodarczego uwzględniającą specyficzne potrzeby i 
sytuacje kobiet i mężczyzn, między innymi poprzez politykę zintegrowanego podejścia do 
zagadnień dotyczących równości kobiet i mężczyzn (gender mainstreaming) oraz analizę 
budżetową uwzględniającą problematykę równości kobiet i mężczyzn (gender budgeting); 

6. wyraża zadowolenie, że wyznaczony przez Radę Europejską w Lizbonie w dniach 23-24 
marca 2000 r. cel osiągnięcia poziomu zatrudnienia kobiet w wysokości 60% do roku 
2010 zostanie niedługo zrealizowany;  wyraża jednak żal z powodu rozbieżności między 
państwami członkowskimi, w których poziom ten wynosi od 37,4% w przypadku Malty 
do 74,3% w Danii; w związku z tym prosi państwa członkowskie o podjęcie działań 
niezbędnych do skutecznego stosowania dyrektywy 2006/54/WE;

7. stwierdza, że nadal istnieje duża rozbieżność w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn, a także 
że w dalszym ciągu występują znaczne różnice między państwami członkowskimi; 
dlatego nalega, by państwa członkowskie stosowały postanowienia dyrektywy 
2006/54/WE, a w szczególności promowały zasadę równego wynagrodzenia za tę samą 
pracę; 

8. wyraża żal, że w odpowiedzi na wspomnianą rezolucję Parlamentu z dnia 18 listopada 
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2008 r. Komisja nie przedstawiła do tej pory wniosku legislacyjnego w sprawie przeglądu 
obowiązującego prawodawstwa dotyczącego stosowania zasady równego wynagrodzenia 
kobiet i mężczyzn; nawołuje Komisję do jak najszybszego przedstawienia takiego 
wniosku legislacyjnego; 

9. popiera Komisję w działaniach związanych z postępowaniem w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego w zakresie transpozycji obowiązujących 
dyrektyw; uważa, że państwa członkowskie są zobowiązane do jak najszybszego 
przełożenia na prawo krajowe dyrektyw dotyczących równości kobiet i mężczyzn; 

10. opowiada się za jak najszybszym opracowaniem europejskiej karty praw kobiet, aby 
poprawić egzekwowanie praw kobiet w całej Unii Europejskiej oraz ustanowić 
mechanizmy zapewniające równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego, gospodarczego i politycznego;

11. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o przeprowadzenie kampanii 
uświadamiającej w szkołach i w miejscach pracy w celu zwalczania nadal istniejących 
stereotypów dotyczących płci, a zwłaszcza kampanii podkreślających rolę mężczyzn w 
równym dzieleniu się obowiązkami rodzinnymi oraz w godzeniu życia zawodowego i 
prywatnego;

12. podkreśla wagę istnienia placówek opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym dla 
zapewnienia lepszej harmonii między życiem zawodowym a prywatnym; popiera 
działania Komisji zmierzające do opracowania porównywalnych statystyk dobrej jakości, 
dostępnych we właściwym czasie oraz do przedstawienia odpowiednich zaleceń 
poszczególnym państwom członkowskim; nawołuje państwa członkowskie do podjęcia 
wszelkich kroków zmierzających do osiągnięcia wspomnianych wyżej celów Rady 
Europejskiej w Barcelonie w zakresie placówek opieki nad dziećmi w wieku 
przedszkolnym; 

13. gratuluje Komisji podjętych działań, zwłaszcza wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy 
92/85/EWG w sprawie urlopu macierzyńskiego oraz dyrektywy 86/613/EWG w sprawie 
osób pracujących na własny rachunek i małżonków pomagających w przedsiębiorstwach 
rodzinnych; raz jeszcze podkreśla konieczność pochylenia się nad kwestią urlopów 
ojcowskich i w związku z tym zwraca się do Komisji o wsparcie wszelkich kroków 
zmierzających do ustanowienia urlopu ojcowskiego na poziomie europejskim;

14. nawołuje państwa członkowskie do podjęcia skutecznych działań, zwłaszcza
legislacyjnych, które sprzyjają zrównoważonej obecności kobiet i mężczyzn na 
decyzyjnych stanowiskach w przedsiębiorstwach i organach politycznych; 

15. wyraża zadowolenie z faktu, że zwiększyła się liczba kobiet na stanowiskach 
przewodniczących komisji parlamentarnych i wiceprzewodniczących Parlamentu 
Europejskiego, a także, może nie w sposób tak znaczący, ale niezaprzeczalny, liczby 
posłanek do Parlamentu Europejskiego w następstwie wyborów europejskich z czerwca 
2009 r.;

16. nawołuje państwa członkowskie do uważnego przeanalizowania polityki migracyjnej, aby 
jak najlepiej wykorzystać kompetencje wysoko wykwalifikowanych imigrantek oraz 
zapewnić lepszą ochronę kobietom zatrudnionym w sektorze socjalnym i gospodarstwach 
domowych, a także by wspierać ich integrację poprzez zapewnienie dostępu do edukacji, 
a zwłaszcza kształcenia zawodowego i nauki języka państwa przyjmującego; 
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17. wzywa Republikę Czeską, Niemcy, Estonię, Irlandię, Grecję, Włochy, Litwę, Węgry, 
Holandię, Finlandię i Szwecję do niezwłocznego podpisania konwencji Rady Europy w 
sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi;

18. przypomina, że przemoc wobec kobiet jest nadal poważnym problemem, któremu należy 
zaradzić wszelkimi środkami na poziomie wspólnotowym i krajowym; zwraca się do 
nowej Komisji o ustanowienie w okresie najbliższych pięciu lat europejskiego dnia 
zwalczania przemocy wobec kobiet; wyraża zadowolenie, że przyszła prezydencja 
hiszpańska Rady uczyniła walkę w przemocą wobec kobiet swoim priorytetem i zachęca 
do podobnych kroków następne prezydencje; 

19. podkreśla, że kobiety muszą mieć kontrolę nad swoimi prawami seksualnymi i 
rozrodczymi, szczególnie dzięki zapewnieniu łatwego dostępu do środków 
antykoncepcyjnych i możliwości aborcji; w związku z tym wyraża, jak uczynił to we 
wspomnianej rezolucji z dnia 3 września 2008 r., poparcie dla środków i działań 
służących poprawie dostępu kobiet do usług związanych ze zdrowiem seksualnym i 
rozrodczym oraz podnoszeniu świadomości kobiet na temat ich praw i dostępnych usług;  
nawołuje państwa członkowskie i Komisję do ustanowienia środków i działań 
uświadamiających mężczyzn co do ich odpowiedzialności w kwestiach seksualnych i 
reprodukcyjnych;

20. zauważa, że proces tworzenia Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
nie został jeszcze zakończony i z niecierpliwością oczekuje dnia, w którym instytut stanie 
się w pełni operacyjny;

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom państw członkowskich. 
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UZASADNIENIE
Kryzys gospodarczy, finansowy i społeczny, który wstrząsnął światem, ma z pewnością 
wpływ na kobiety, warunki ich zatrudnienia, ich miejsce w społeczeństwie oraz równe 
traktowanie kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej. Dlatego rezolucja Parlamentu 
Europejskiego w sprawie równości kobiet i mężczyzn za rok 2009 przyjęta w następstwie 
sprawozdania Komisji Europejskiej jest niezwykle ważna. 

W swoim sprawozdaniu sprawozdawca pragnie zwrócić uwagę na wpływ kryzysu na sytuację 
kobiet. Przede wszystkim w dziedzinie zatrudnienia należy zwrócić uwagę na zmiany w 
zakresie zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin, warunków zatrudniania oraz 
wynagrodzeń. Mając na uwadze, że kobiety są reprezentowane w większej mierze w sektorze 
usług publicznych, edukacji, zdrowia i pomocy społecznej, to nie one ucierpiały w 
największym stopniu, gdy rozpoczął się kryzys. Jednak z powodu tej segregacji zawodowej, 
to one mogą ponieść w nadchodzących miesiącach w jeszcze większym stopniu 
konsekwencje kryzysu. Kobietom zatrudnionym w tych sektorach może grozić utrata pracy w 
sytuacji redukcji zatrudnienia, zaś kobiety dotychczas korzystające z tych usług będą musiały 
w takiej sytuacji zrezygnować z zatrudniania, aby zapewnić między innymi opiekę nad 
dziećmi, ale również osobami starszymi, czy dziećmi w wieku szkolnym. Jest zatem 
niezwykle ważne, by rządy państw członkowskich wzięły pod uwagę potencjalny wpływ 
prowadzonej przez nie restrykcyjnej polityki budżetowej na sytuację kobiet. W żadnym 
przypadku działania nie mogą być prowadzone kosztem kobiet i niezależnie od sytuacji 
polityka równości kobiet i mężczyzn nie może zostać zaprzepaszczona.

Kryzys kryje w sobie również ogromny potencjał: rządy i Unia Europejska muszą zastanowić 
się nad sposobem prowadzenia polityki. Możliwe jest zbudowanie nowego społeczeństwa, 
któremu będzie przyświecał ideał równości. Unia Europejska i rządy muszą zrozumieć, że 
włączenie zasady równości kobiet i mężczyzn do wszystkich polityk jest obecnie niezbędne. 
Kobiety winny odegrać tu kluczową rolę. Przykładowo rząd islandzki powołał dwie kobiety 
na stanowiska prezesów banków, których upadek przyczynił się do ruiny gospodarki 
państwowej. Podobnie badania przeprowadzone przez obserwatorium feminizacji 
przedsiębiorstw Ceram Business School pokazują, że firmy, w których na stanowiskach 
kierowniczych pracuje więcej kobiet, odnotowały w tym roku mniejszy spadek na giełdzie. 
Nie ma oczywiście mowy o zastąpieniu mężczyzn kobietami, lecz o zapewnieniu większego 
udziału kobiet w przedsiębiorstwach i całym społeczeństwie, aby nie popełnić błędów z 
przeszłości. 
Należyu wyrazić zadowolenie z wzrostu zatrudnienia kobiet w Unii Europejskiej: jesteśmy 
bliscy realizacji celów barcelońskich i możemy być z tego dumni. Praca kobiet zapewnia im 
niezależność finansową, status i udział w społeczeństwie, który z całą pewnością jest dla nich 
korzystny. Niemniej jednak należy wyrazić żal, że temu wzrostowi poziomu zatrudnienia nie 
towarzyszy poprawa warunków pracy: kobiety pracują bowiem częściej w niepełnym 
wymiarze godzin, na podstawie umów na czas określony i zajmują najczęściej stanowiska 
słabo opłacane. 

Sprawozdawca pragnie przypomnieć, że zasada równego wynagrodzenia za taką samą pracę 
istnieje w traktatach wspólnotowych od 1957 r. Unia Europejska była prekursorem w tej 
dziedzinie. Jednakże po 52 latach z przykrością stwierdzamy, że zasada ta nie jest wszędzie 
jednolicie stosowana.   Ponadto od 2000 r. pomimo wprowadzenia szeregu przepisów 
europejskich utrzymuje się znaczna różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. Liczby są 
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znamienne (od 14% co 175% według różnych metod wyliczania Komisji Europejskiej, od 
2000 r.), ale bardziej szokujący jest realny obraz: aby otrzymać roczne wynagrodzenie 
mężczyzny, kobieta musi pracować do 22 lutego (to znaczy 418 dni kalendarzowych). 
Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie 
stosowania zasady równego wynagradzania kobiet i mężczyzn, aby znaleźć wyjście z tej 
niedopuszczalnej sytuacji, państwa członkowskie muszą stosować i egzekwować stosowanie 
wielu obowiązujących aktów prawnych, wśród których dyrektywy 2006/54/WE w sprawie 
wprowadzania w życie zasady równych szans i równego traktowania mężczyzn i kobiet w 
sprawach zatrudnienia i zawodowych. 
Rozbieżność w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, segregacja zawodowa i stereotypy 
dotyczące płci odnoszą się również do mężczyzn.W społeczeństwie, które ulega ciągłym 
przeobrażeniom mężczyźni powinni móc znaleźć swoje miejsce. Dlatego też oprócz licznych 
kampanii uświadamiających skierowanych do ogółu społeczeństwa, stosowne jest 
opracowanie specyficznych kampanii przeznaczonych dla mężczyzn, które ukazywałyby na 
przykład mężczyzn zajmujących stanowiska lub wykonujących zadania tradycyjnie 
przypisywane kobietom. Musimy utrwalić w pamięci ogółu takie sceny, które stanowią 
zaprzeczenie stereotypów dotyczących płci, tak by nikogo już nie dziwiło, że kobieta jest 
kierowcą autobusu, a mężczyzna robi pranie. Kobiety i mężczyźni mogą wyłącznie skorzystać 
w bardziej egalitarnym społeczeństwie, wolnym od stereotypów dotyczących płci. 
Pomimo że Komisja nie wspomniała o tym w swoim sprawozdaniu, przemoc wobec kobiet 
jest problemem, który sprawozdawca pragnie podkreślić w niniejszym sprawozdaniu. 
Przyszła prezydencja hiszpańska Rady umieściła walkę z przemocą wobec kobiet na czele 
swoich priorytetów. Jest to walka szczególnie ważna dla całego społeczeństwa i dlatego inne 
prezydencje powinny również zmierzyć się z tym problemem.

Musimy również poświęcić szczególną uwagę problemowi imigrantek: podwójnie 
dyskryminowane, aby włączyć się do społeczeństwa, muszą stawić czoła wielu trudnościom. 
Musimy więc dokonać wszelkich starań, by ułatwić im integrację, w szczególności poprzez 
jasne i dokładne informowanie ich o przysługujących im prawach, a przede wszystkim 
poprzez nauczenie ich języka państwa przejmującego. Znajomość języka kraju, w którym 
żyjemy, pozwala nam otworzyć się na innych, uczestniczyć w pełni w społeczeństwie i 
rozwijać się. 


