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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

na temat aspektu płci w spadku koniunktury i kryzysie finansowym

(2009/2204 (INI))

Parlament Europejski,

– 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 komunikat Komisji z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie europejskiego 
planu naprawy gospodarczej (COM(2008)0800),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 4 marca 2009 r. na wiosenny szczyt Rady 
Europejskiej w sprawie realizacji europejskiego planu naprawy (COM(2009)0114),

– uwzględniając dokument roboczy Komisji w sprawie konsultacji dotyczących przyszłej 
strategii „UE 2020” z dnia 24 listopada 2009 r. (COM(2009)0647),

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

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 18 grudnia 2008 w sprawie równości kobiet 
i mężczyzn – rok 2010 (COM(2009)694),

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

– 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.,

                                               
1 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23.
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– 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 stan ratyfikacji konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko 
handlowi ludźmi (CETS nr 197),

– uwzględniając ramy działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn, przyjęte przez 
europejskich partnerów społecznych w dniu 22 marca 2005 r.,

– uwzględniając wniosek zalecenia Rady Europy w sprawie wpływu kryzysu 
gospodarczego i finansowego na kobiety, Doc 11891 z 4 maja 2009 r.,

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

– 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 własną rezolucję z dnia 24 października 2006 r. w sprawie imigracji kobiet: 
rola i miejsce imigrantek w Unii Europejskiej1,

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

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

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

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie aktywnej integracji osób 
wykluczonych z rynku pracy5,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wpływu 
światowego kryzysu finansowego i gospodarczego na kraje rozwijające się oraz na 
współpracę na rzecz rozwoju6,

                                               
1 Dz.U. C 313E z 20.12.2006, s. 118
2 Dz.U. C 301 E z 13.12.2007, s. 56.
3 Dz.U. C 292 E z 4.12.2009, s. 35.
4 Dz.U. C 306 z 22.1.2010, s. 21.
5 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0371.
6 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0029
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– uwzględniając publikację Eurostatu Statistics in forcus 53/2009 zatytułowaną „Sharp 
increase in unemployment in the EU” („Gwałtowny wzrost bezrobocia w UE”), 

– uwzględniając publikację Eurostatu Statistics in focus 97/2009 zatytułowaną „Recession 
in the EU-27: length and depth of the downturn varies across activities and countries” 
(„Recesja w UE-27: różnice czasu trwania i zasięgu spadku koniunktury w zależności od 
kraju i rodzaju podejmowanych działań”)

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że gospodarka światowa stoi w obliczu najpoważniejszej recesji od 
czasów wielkiego kryzysu, której konsekwencje odczuwalne są na całym terytorium 
UE, a także poza nią; mając na uwadze, że kryzys gospodarczy i finansowych w 
Europie wywiera szczególnie szkodliwy wpływ na kobiety, której to kwestii Rada, 
Komisja i państwa członkowskie dotąd nie poświęciły uwagi, na jaką zasługuje,

B. mając na uwadze, że dużą uwagę skupia się na zdominowanym przez mężczyzn 
przemyśle budowlanym i samochodowym, zaś znacznie mniejszą na sektorach równie 
silnie dotkniętych kryzysem, jak sprzedaż detaliczna, usługi i turystyka; mając na 
uwadze, że sprawą pilną jest zajęcie się wymiarem płciowym wpływu kryzysu 
gospodarczego i socjalnego oraz znalezienie rozwiązania w krajowych i europejskich 
planach naprawy,

C. mając na uwadze, że ekonomiści głównego nurtu zwracają uwagę, że zapaść kredytowa, 
która zapoczątkowała recesję, była katastrofą spowodowaną działalnością mężczyzn; 
mając na uwadze, że reakcje na kryzys na szczeblu państwowym i międzynarodowym -
z których żadna nie uwzględniała aspektów płci - także w przeważającej mierze były 
wynikiem decyzji podejmowanych przez mężczyzn; mając na uwadze, że ważne jest 
pełne włączenie kobiet w proces decyzyjny w sferze politycznej, gospodarczej i 
finansowej,

D. mając na uwadze, że badania z zakresu kulturowej tożsamości płci wskazały, że w 
zarządzaniu kobiety skupiają się na unikaniu ryzyka oraz w większym stopniu skupiają 
się na perspektywie długoterminowej, 

E. mając na uwadze, że spowolnienie gospodarcze najprawdopodobniej dotknie kobiety w 
większym stopniu niż mężczyzn; mając na uwadze istnienie ryzyka, że obecna recesja 
gospodarcza opóźni rozwój lub nawet zaprzepaści postęp, niosąc ze sobą 
długoterminowe konsekwencje dla systemów zabezpieczenia socjalnego, integracji 
społecznej i demografii,

F. mając na uwadze, że środki na rzecz równouprawnienia płci zostały anulowane lub 
opóźnione, a możliwe przyszłe cięcia w budżetach publicznych mogą mieć negatywny 
wpływ na zatrudnienie kobiet i propagowanie równości, mając na uwadze, że coraz 
większego znaczenia nabiera właściwe wdrożenie wcześniej wspomnianej dyrektywy 
2006/54/WE,
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G. mając na uwadze, że nie należy wykorzystywać pogorszenia koniunktury gospodarczej 
jako powodu do spowolnienia postępu w zakresie polityki zapewniającej godzenie życia 
zawodowego i rodzinnego oraz dokonywania cięć w budżetach przeznaczonych na 
usługi opieki i urlopy, wpływając tym samym zwłaszcza na dostęp kobiet do rynku 
pracy,

H. mając na uwadze, że we wnioskach z dnia 30 listopada 2009 r.1 wysuniętych w trakcie 
szwedzkiego przewodnictwa Rada wezwała państwa członkowskie i Komisję do 
wzmocnienia wymiaru płci strategii EU2020; mając na uwadze, że dokument 
konsultacyjny Komisji dotyczący EU2020 nie uwzględnia tego aspektu, a także nie 
zawarto w nim jakiejkolwiek wzmianki na temat kwestii równouprawnienia płci; mając 
jednak na uwadze, że kwestią podstawowej wagi jest włączenie perspektywy płci do 
nowej architektury i polityki finansowej i gospodarczej, a także zagwarantowanie, że 
plany naprawy i programy dostosowania strukturalnego zostaną poddane ocenie 
wpływu na kwestie równouprawnienia płci oraz że kwestie te zostaną w nich 
uwzględnione,

I. mając na uwadze, że szczególnie w czasie recesji gospodarczej osoby znajdujące się uż 
na skraju ubóstwa stają się jeszcze bardziej na nie podatne; mając na uwadze, że wysiłki 
i gotowe rozwiązania dotyczące walki z ubóstwem uzgodnione przez Radę Europejską 
w Lizbonie już w 2000 r. stały się kwestią bardzo pilną; mając na uwadze, że należy 
zwracać szczególną uwagę na ochronę grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji z 
wielu przyczyn i zagwarantować ich integrację społeczną,

J. mając na uwadze, że wysokiej jakości zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy jest 
najlepszą gwarancją ochrony przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym; mając na 
uwadze, że ważne jest konstruowanie i wdrażanie strategii politycznych, w tym strategii 
gwarantujących łatwy dostęp do usług opieki dostępnych dla każdej kieszeni, które 
stanowią odpowiedź zarówno na potrzeby kobiet, jak i mężczyzn,

K. mając na uwadze badania dowodzące, że przemoc wobec kobiet nasila się w sytuacjach, 
w których mężczyźni doświadczają przeniesienia i pozbawienia na skutek kryzysu 
gospodarczego; mając na uwadze, że stres prowadzi często do częstszych, bardziej 
agresywnych i niebezpiecznych nadużyć,

1. zwraca uwagę, że równouprawnienie mężczyzn i kobiet jest jednym z celów UE i 
dlatego stanowi podstawową zasadę każdej reakcji politycznej na kryzys gospodarczy i 
finansowy, a także przejścia na długoterminową całościową wersję epoki pokryzysowej; 
podkreśla, że równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest samo w sobie celem, a nie tylko 
narzędziem osiągnięcia wzrostu gospodarczego;

2. podkreśla ustalenia Komisji, że panujący obecnie kryzys gospodarczy wzbudził obawy, 
czy osiągnięcia w zakresie równouprawnienia płci nie są zagrożone oraz czy skutki 

                                               
1 Wnioski Rady w sprawie równouprawnienia płci: wzmocnienie wzrostu i zatrudnienia - wkład w strategię 
lizbońską po roku 2010, posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Socjalnej, Zdrowia i Spraw 
Konsumenckich, Bruksela, 30czerwca 2009 r.
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recesji w większym stopniu nie odcisną się na sytuacji kobiet; podkreśla fakt, że 
przyczyny i skutki kryzysu gospodarczego i finansowego są uwarunkowane płcią;

3. zwraca uwagę, że integracja kobiet w miejscu pracy w ciągu ostatnich dziesięcioleci nie 
oznacza jedynie większego bezpośredniego wpływu kryzysu na same kobiety, ale także 
na gospodarstwa domowe, których dochody zostaną znacznie uszczuplone wskutek 
utraty pracy przez kobiety; wzywa instytucje Unii Europejskiej oraz państwa 
członkowskie do uwzględnienia ukrytych kosztów kryzysu, w tym różnych i często nie 
uwzględnianych konsekwencji związanych z aspektem płci;

4. zwraca uwagę, że polityka makroekonomiczna jest w głównej mierze związana z 
większym podziałem rynku pracy ze względu na płeć, destabilizacją zatrudnienia kobiet 
w wyniku podzlecania, wzrostem dysproporcji pomiędzy wysokością zarobków kobiet i 
mężczyzn, ograniczeniem dostępu kobiet do opieki zdrowotnej i oświaty z uwagi na 
prywatyzację usług państwowych, rosnący brak równości w dostępie do kredytów, 
gruntów i własności oraz pogłębiającą się feminizacją ubóstwa;

5. ubolewa nad faktem, że wiele kobiet już straciło miejsca pracy, a wiele z nich dopiero je 
straci, zwłaszcza kobiety pracujące w sektorze handlu detalicznego, usług i turystyki, a 
także kobiety pracujące na pół etatu i mającej niepewne warunki zatrudnienia; 
podkreśla, że jednocześnie oczekuje się, że spadek podaży mikrokredytów przyczyni się 
do obniżenia wynagrodzeń kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą; 
podkreśla, że bezrobocie wśród kobiet może nieproporcjonalnie wzrosnąć z uwagi na 
ogłoszone cięcia budżetów w sektorze publicznym, ponieważ większość pracowników 
służb oświatowych, ochrony zdrowia i socjalnych to kobiety; 

6. z zadowoleniem przyjmuje statystyki Eurostatu w rozbiciu na płci; jest jednak 
przekonany, że powinno się zwracać większą uwagę na bezrobocie pracowników 
pracujących na pół etatu (dziedzina często nieuwzględniana w statystykach dotyczących 
bezrobocia); zwraca uwagę, że długotrwałe bezrobocie, niższe wynagrodzenie i krótszy 
przeciętny czas pracy wywrą głęboki wpływ zwłaszcza na wynagrodzenie i świadczenia 
socjalne kobiet, a na dłuższą metę na ich świadczenia emerytalne;

7. zwraca uwagę, że pracownicy migrujący zostali także dotknięci kryzysem, podobnie jak 
ich rodziny, które pozostały w kraju; zwraca uwagę, że zbyt mało mówi się o skali 
migracji kobiet, a co za tym idzie o jej wpływie na rodziny, których byt zależy od 
zarobków tych kobiet, w związku z czym kobiety mogą znaleźć się w jeszcze słabszej 
pozycji po powrocie do domu, odrzucone przez wspólnoty i rodziny;

8. podkreśla, że interwencje i rozwiązania wymagają kontekstowego zrozumienia kryzysu 
oraz uznania, że nie istnieje tylko jedno uniwersalne rozwiązanie pozwalające na 
wyjście z niego; podkreśla jednocześnie, że recesję należy wykorzystać jako wyjątkową 
szansę stworzenia polityki gospodarczej i społecznej bardziej ukierunkowanej na 
kwestie płci oraz na przejście w kierunku utworzenia społeczeństwa, w którym kobiety i 
mężczyźni zajmują bardziej wyrównane pozycje;

9. ubolewa nad faktem, że reakcje polityczne na kryzys, w tym pakiety naprawy nie 
uwzględniają i nie analizują wpływu kryzysu na płeć i nie przewidują naprawy skutków 
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tego wpływu; krytykuje fakt, że strategia polizbońskia praktycznie nie uwzględnia 
aspektu płci; wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do włączenia do 
wytycznych dotyczących zatrudnienia i makroekonomii oraz do strategii EU2020 
rozdziału poświęconego płci, a także konstruowanie budżetów dotyczących wszystkich 
strategii politycznych z uwzględnieniem kwestii płci;

10. wzywa Radę, Komisję, państwa członkowskie, a zwłaszcza Komisję Specjalną ds. 
Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego Parlamentu Europejskiego do 
zagwarantowania, że programy naprawy i programy dostosowania strukturalnego 
zostaną poddane ocenie wpływu na kwestie równouprawnienia płci (ocena ex-post w 
przypadkach, gdzie ocena taka nie została przeprowadzona ex-ante) i będą zawierać 
perspektywę płci, w tym dane i statystyki zagregowane według płci;

11. domaga się od Rady, Komisji i państw członkowskich zagwarantowania, że regresja i 
cięcia finansowe nie będą dotyczyły polityki i funkcjonowania struktur mających na 
celu osiągnięcie równości pomiędzy kobietami i mężczyznami na wszystkich 
szczeblach sektora rządowego i pozarządowego; ubolewa nad faktem, że takie cięcia 
finansowe miały już miejsce w niektórych krajach;

12. zwraca uwagę na brak polityki w zakresie opieki oraz brak infrastruktury, które 
przyczyniły się do wypełnienia tych luk przez imigrantki zatrudnione jako pomoc 
domowa bez dostępu do ochrony socjalnej i związanej z pracą, a także do odnośnych 
świadczeń;  wzywa państwa członkowskie do pilnego włączenia pracowników 
migrujących do systemów zabezpieczenia socjalnego i ochrony zdrowia;

13. wzywa Radę, Komisje i państwa członkowskie do przeanalizowania negatywnych 
skutków cięć podatkowych i redukcji wydatków publicznych i świadczeń socjalnych i 
przeciwdziałania im, zwłaszcza w kontekście wydatków publicznych na szczeblu 
lokalnym w celu dołożenia starań, że kobiety nie pozostaną nieproporcjonalnie 
obciążone opieką (dzieci, osoby starsze, osoby pozostające na utrzymaniu) oraz w 
przypadkach, gdy zamknięcia szpitali lub skrócone pobyty w szpitalu przeniosą ciężar 
opieki nad pacjentami na gospodarstwa domowe i kobiety, co potencjalne pogłębia 
nierówność pomiędzy kobietami i mężczyznami;

14. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia ogólnie dostępnych, wysokiej jakości i 
przystępnych usług opieki dla dzieci i innych osób pozostających na utrzymaniu 
gospodarstw domowych zgodnie z celami europejskimi; podkreśla fakt, że należy w 
pełni wykorzystać potencjał funduszy strukturalnych oraz Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie finansowania wysokiej 
jakości usług; nalega, aby Komisja wysunęła wniosek w sprawie dyrektywy dotyczącej 
ojcostwa, adopcji oraz urlopów na opiekę nad rodzicami; 

15. zwraca uwagę, że zjawisko przemocy wobec kobiet nasila się w czasach przemian 
gospodarczych; dlatego też nalega, aby państwa członkowskie poprawiły krajowe 
przepisy prawne i politykę tak, aby stanowiły one ochronę przeciwko wszelkim formom 
przemocy uwarunkowanej płcią oraz z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę stworzenia 
obserwatorium ds. przemocy wobec kobiet wysuniętą przez Hiszpanię przewodniczącą 
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aktualnie Radzie; również przychylnie odnosi się do inicjatywy Rady dotyczącego 
ogólnego instrumentu ochrony ofiar (europejski nakaz ochrony); 

16. nawołuje instytucje europejskie oraz państwa członkowskie do podjęcia skutecznych 
działań, zwłaszcza legislacyjnych, które sprzyjać będą zrównoważonej obecności kobiet 
i mężczyzn na decyzyjnych stanowiskach w przedsiębiorstwach i organach 
politycznych; w związku z tym wzywa do określenia wiążących celów gwarantujących 
równą reprezentację kobiet i mężczyzn;

17. podkreśla, że zbyt mało kobiet zaangażowanych jest w procesy decyzyjne w dziedzinie 
finansów, kobiety stanowią jedną z grup aktualnie wyłączonych z podejmowania 
decyzji w kwestiach finansowych, na które ryzyko finansowe wywiera negatywny 
wpływ; wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do rozszerzenia obecności 
kobiet na wszystkich poziomach procesu decyzyjnego, zwłaszcza w dziedzinie ustaleń 
budżetowych i organizacyjnych dotyczących europejskich systemów finansowych, w 
tym Europejskiego Banku Centralnego;

18. z zadowoleniem odnosi się do decyzji rządu norweskiego o podwyższeniu liczby kobiet 
zasiadających w zarządach spółek akcyjnych do min. 40%; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do potraktowania inicjatywy norweskiej jako dobrego przykładu i 
podjęcia działań w tym samym kierunku;

19. zwraca uwagę, że inwestycje w infrastrukturę społeczną to szansa zmodernizowania 
Europy i wspierania równości i mogą być postrzegane jako strategia równoległa do 
inwestycji w przyjazne środowisku technologie modernizujące fizyczną infrastrukturę; 
uważa, że równouprawnienie płci powinno być zatem priorytetem politycznym oraz 
podstawowym narzędziem;

20. podkreśla fakt, że „ekologiczne miejsca pracy” mogą potencjalnie stać się kluczowym 
segmentem wzrostu przyszłego europejskiego rynku pracy, że obecnie ponad 20 mln 
miejsc pracy w Unii Europejskiej może być uznawanych za ekologiczne oraz że według 
najnowszych danych liczba stanowisk pracy w sektorze energii odnawialnej może 
podwoić się i osiągnąć liczbę 2,8 mln do 2020 r.;

21. zwraca uwagę, że ekologiczna konwersja gospodarki oraz przejście na gospodarkę 
niskowęglową stworzy ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych 
pracowników; odnosi się do faktu, że w sektorze odnawialnych źródeł energii zatrudnia 
się bardzo niewiele kobiet, zwłaszcza w dziedzinach intensywnie wykorzystujących 
badania naukowe i technologię; zwraca się do Rady, Komisji oraz państw 
członkowskich o dołożenie starań, aby pracownice były włączane w realizację 
projektów i programów szkoleniowych dotyczących transformacji ekologicznej, tzn. w 
sektorze odnawialnych źródeł energii oraz w dziedzinach intensywnie 
wykorzystujących badania naukowe i technologię;

22. wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do zagwarantowania pełnego wdrożenia 
na szczeblu krajowym europejskich funduszy strukturalnych w celu przeciwdziałania 
skutkom recesji poprzez inicjatywy w dziedzinie przekwalifikowania pracowników i 
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doskonalenia ich umiejętności w oparciu o art. 16 rozporządzenia ogólnego1 oraz art. 6 
obu rozporządzeń w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego2 oraz Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego3;

23. zachęca Radę, Komisję i państwa członkowskie do utworzenia rezerwy finansowej w 
każdym z funduszy przeznaczonej na działania w dziedzinie równych szans oraz 
zagwarantowanie dodatkowego wsparcia dla programów o charakterze ogólnym oraz 
innych inicjatyw specjalnych finansowanych oddzielnie w ramach pomocy technicznej; 
wzywa państwa członkowskie do wypracowania mechanizmów zarządzania 
„równościowego” w celu włączenia wiedzy fachowej na temat problematyki płci do 
departamentów rządowych i innych agencji wdrażających środki w ramach funduszu 
spójności i funduszy strukturalnych oraz propagujących organizacje i sieci kobiet;

24. zachęca Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn do podjęcia analizy 
wpływu kryzysu gospodarczego na poszczególne płci oraz wzywa pozostałe instytucje 
europejskie, takie jak Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 
do uwzględnienia kwestii płci w prowadzonych przez nie pracach;

25. wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do uznania, jaki społeczeństwo 
obywatelskie może wnieść w walkę z kryzysem finansowym i gospodarczym i do 
udzielenia mu wsparcia w tej kwestii, zwłaszcza w świetle faktu, że rok bieżący 
ogłoszony został Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 
Społecznym;

26. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, rządom państw członkowskich, partnerom społecznym oraz odnośnym 
organizacjom pozarządowym.

                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 czerwca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).
2 Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 12).
3 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 1).
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Gospodarka światowa nadal znajduje się w najgłębszej recesji od czasów wielkiego kryzysu,
a skala światowego kryzysu finansowego tylko się rozszerzyła. Światowy system finansowy 
uległ załamaniu, pękły„bańki spekulacyjne” oraz nastąpiły radykalne wahania cen 
nieruchomości, papierów wartościowych, żywności i energii. „Przefinansowanie” gospodarki 
przyczyniło się do braku stabilności, doprowadziło wiele banków i innych dużych instytucji 
finansowych do bankructwa lub na jego skraj. Niedostarczanie kredytów „realnej gospodarce” 
wywarło bardzo negatywny wpływ na realną gospodarkę i na jakość życia obywateli1. Setki 
milionów ludzi straciło pracę, źródło dochodów, oszczędności i swe domy. Choć najgorsze 
już za nami, eksperci są zgodni co do tego, że konsekwencje społeczne kryzysu utrzymają się 
znacznie dłużej niż potrwa samo wyjście z niego. 

Brak równouprawnienia płci przyczyną i skutkiem kryzysu finansowego i 
gospodarczego 

Natura i skutki kryzysów finansowych i gospodarczych są nacechowane płciowo. Wszystkie 
kategorie polityki naprawy są nacechowane płciowo: reforma zarządzania finansowego, 
wsparcie sektorów przemysłowych i przedsiębiorstw, wsparcie rynków pracy, wsparcie 
inwestycji, a także wspieranie siły nabywczej gospodarstw domowych. 

Artykuły prasowe skupiają się na zdominowanych przez mężczyzn gałęziach przemysłu, na 
zamykaniu zakładów produkcyjnych oraz bankierach tracących premie. Kobiety nie są 
uwzględniane w ogólnym obrazie sytuacji, brak szczegółowych analiz wymiaru kobiecego 
oraz różnego wpływu kryzysu na kobiety. Jakie jest przykładowo rozbicie pod względem płci 
zatrudnienia w sektorze przemysłu i w przedsiębiorstwach otrzymujących wsparcie 
finansowe? Kwestia ta ma znaczenie, ponieważ wspieranie w przyszłości zatrudnienia 
mężczyzn, a nie kobiet, nie skutkuje większym równouprawnieniem, ale raczej je podważa.

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest jednym z celów Unii Europejskiej i musi ono stać 
się nieodłączną częścią wszystkich reakcji politycznych oraz krajowych i międzynarodowych 
planów naprawy, musi stać się również elementem przejścia w epokę pokryzysową. W 
początkowej fazie kryzysu, a także w będących jego wynikiem planach naprawy 
opracowywanych na szczeblu europejskim, krajowym i międzynarodowym (G20), nie 
uwzględniono jednak płciowego charakteru skutków kryzysu, nie zrozumiano go, nie 
przeanalizowano i nie znaleziono możliwości zapobieżenia mu. 

Zbyt mało kobiet jest zaangażowanych w procesy decyzyjne w dziedzinie finansów. 
Sprawozdanie Komisji Europejskiej z 2009 r. na temat równouprawnienia kobiet i mężczyzn 
„Report on equality between women and men” wskazuje, że na czele banków centralnych 
wszystkich państw członkowskich stali mężczyźni. Ponadto według sprawozdania Komisji z 
2007 r. w najwyższych organach decyzyjnych banków centralnych UE zasiada średnio jedna 
kobieta na pięciu mężczyzn. Na szczeblu europejskim na czele wszystkich trzech instytucji 
                                               
1 Sylvia Walby, „Gender and the Financial Crisis”, kwiecień 2009 r., str. 3
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finansowych (Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz 
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego) stoją mężczyźni, a w najwyższych organach 
decyzyjnych tych instytucji zasiada wyłącznie 16% kobiet.1

Włączenie kobiet do procesów decyzyjnych w dziedzinie finansów to sposób realizacji innych 
priorytetów i praktyk, które potencjalnie mogą przynieść pozytywne wyniki nie tylko 
kobietom, ale również ogółowi społeczeństwa. Jedną z tych praktyk jest podejście do 
podejmowania ryzyka. Wśród innych wymienić można preferencje w stosunku do 
świadczenia usług edukacyjnych i zdrowotnych przez sektor państwowy, w którym wspiera 
się nie tylko równouprawnienie płci, ale także długoterminowy rozwój kapitału ludzkiego2.

Czy feminizacja kierownictwa zabezpiecza przed kryzysem? 

Czy zapaść kredytowa miałaby miejsce, gdyby firmą Lehman Brothers zarządzały kobiety? 
Zarówno ekonomiści feministyczni, jak i ci głównego nurtu zwracają uwagę, że zapaść 
kredytowa to wina mężczyzn. Kryzys dodał odwagi zwolennikom różnorodności wśród kadr 
kierowniczych, który twierdzą, że musimy w trybie pilnym wprowadzić więcej kobiet na 
szczyty instytucji finansowych. Porażka mężczyzn mogłaby być szansą dla kobiet przebicia 
szklanego sufitu3.

Islandia zajmuje czołową rolę w tym względzie. Od czasu upokarzającej zapaści gospodarczej 
naród zamieszkujący wyspę Atlantyku Północnego oddał główne stery finansów w ręce 
kobiet. Islandia ma teraz premiera-kobietę, kobiety stoją na czele dwóch głównych 
islandzkich banków, zastępując mężczyzn winionych za zrujnowanie tych instytucji 
lekkomyślnym brakiem umiaru.4

Profesor Michel Ferrary, profesor Ceram we Francji, jest zdania, że równowaga płci to klucz 
do poskromienia kultury podejmowania ryzyka, która zdominowała sektor finansowy w wielu 
krajach. Zdaniem Ferrary’ego banki, w których panuje większa równowaga pomiędzy 
płciami, znacznie lepiej poradziły sobie z sytuacją kryzysu niż banki, w których takiej 
równowagi nie ma. Szereg analiz gender dowodzi, że zachowanie kobiet i ich sposób 
zarządzania są różne niż u mężczyzn. Kobiety mają większą tendencję do unikania ryzyka w 
dłuższej perspektywie czasowej. Większy odsetek kobiet wśród kadry kierowniczej łagodzi 
zachowania charakteryzujące się podejmowaniem ryzyka, jakie wykazują ich koledzy-
mężczyźni5.

Brak równowagi pomiędzy płciami wśród kadr kierowniczych wciąż jest normą na całym 
świecie, gdzie mężczyźni w garniturach dominują zarówno w rolach wykonawczych, jak i 
niewykonawczych. W Norwegii przepisy prawne skutecznie regulują ten brak równowagi. W 
czerwcu 2003 r. rząd Norwegii przedstawił wniosek prawodawczy, którego celem było 

                                               
1 Sprawozdanie Komisji na temat równouprawnienia kobiet i mężczyzn – 2009
2 Sylvia Walby, „Auditing the gender implications of recovery policies for the financial and economic crisis”, 
kwiecień 2009, str. 7

3 Ruth Sunderland, The real victims of this credit crunch? Women. The Observer, niedziela, 18 stycznia 2009 r.
4 The Washington Post, ‘In Banking Crisis, Guys get the Blame’ autorstwa Kevina Sullivana i Mary Jordan, 10 
luty 2009 r.,
5 Ferrary w CERAM Business School Research, luty 2009 r.
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osiągnięcie 50% reprezentacji kobiet w zarządach wszystkich przedsiębiorstw publicznych i 
większych przedsiębiorstw prywatnych1. Dnia 1 stycznia 2006 r. w Norwegii weszły w życie 
przepisy na temat reprezentacji płci w zarządach przedsiębiorstw. Nowe przepisy stanowią, że 
w każdym zarządzie każda z płci powinna być reprezentowana w min. 40%. Hiszpania 
wprowadziła podobne prawo, w ciągu siedmiu lat przedsiębiorstwa publiczne muszą oddać 
cztery z 10 miejsc w zarządzie kobietom.

Segregacja na rynku pracy 

Obecny kryzys w niczym nie przypomina poprzednich recesji: spowolnienie gospodarcze 
odbije się prawdopodobniej bardziej na kobietach niż na mężczyznach. W przeciwieństwie do 
okresów spadku koniunktury w przeszłości, kobiety stanowią obecnie znacznie większą część 
rynku pracy. Integracja kobiet na rynku pracy oznacza, że kryzys będzie miał większy 
bezpośredni wpływ na same kobiety, ale także na gospodarstwa domowe, w których dochody 
znacznie uszczuplą się w wyniku utraty pracy przez kobiety. Mając na uwadze schematy 
zatrudnienia kształtowane przez rynki pracy podzielone według płci, różnice w 
wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet, wysoki odsetek kobiet pracujących na pół etatu i 
mających niepewne zatrudnienie, a także dużą koncentrację kobiet w tzw. szarej strefie 
gwarantującej niższe zarobki i bardziej ograniczoną ochronę socjalną, kobiety znajdują się w 
mało korzystnej sytuacji, aby móc poradzić sobie z kryzysem. 

Nie ma wątpliwości, że równouprawnienie płci powinno być kluczową zasadą leżącą u 
podstaw każdej reakcji politycznej. Biorąc pod uwagę różne role odgrywane przez kobiety, 
skutki kryzysu gospodarczego i finansowego wykraczają poza pozycję oraz status kobiet na 
rynku pracy i mają również wpływ na ogólną stabilność społeczeństwa. W czasach przemian 
gospodarczych kobiety często znacznie wcześniej odczuwają ich negatywne skutki i znacznie 
później cieszą się z korzyści wynikających z działań naprawczych. Jeszcze przed nastaniem 
kryzysu większość pracujących kobiet była już częścią nieformalnej gospodarki, otrzymując 
niższe zarobki i znacznie bardziej ograniczoną ochronę socjalną.

Skupienie kobiet w sektorze publicznym pomagało w przeszłości chronić je przed 
pierwotnym wpływem warunków recesji. Jednak jako pracownice sektora publicznego i 
beneficjentki usług takich jak opieka nad dziećmi, kobiety szczególnie dotkliwie odczuwają 
cięcia budżetowe w sytuacjach, gdy zaczyna być zauważalny spadek przychodów z 
podatków2. Należy również pamiętać, że w przeciągu następnych dziesięciu lat rządy muszą 
spłacić potężne deficyty.

Dochody i wydatki państwa są także nacechowane płciowo: mężczyźni z reguły w głównej 
mierze przyczyniają się do dochodów państwa pod względem opodatkowania z uwagi na 
wyższe zarobki, natomiast kobiety są głównymi beneficjentkami wydatków państwa w 
postaci usług również nacechowanych płciowo takich jak: opieka nad dziećmi, opieka nad 
osobami zależnymi, mieszkalnictwo, oświata i zdrowie.3 Dlatego też redukcje wydatków 
publicznych w większym stopniu wywrą bezpośredni wpływ na kobiety.

Redukcje wydatków publicznych zaskutkują również przeniesieniem takich usług jak opieka 

                                               
1 Dublin Foundation Eurofound, EIROnline, 2003/06 Government proposes gender quotas on company boards
2 Marc Smit, Analysis Note: Gender Equality and Recession, maj 2009 r., str. 6
3 EWL: Women, the Financial and Economic Crisis - the Urgency of a Gender Perspective, str. 3
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nad dziećmi na kobiety, które w ten sposób będą miały ograniczone możliwości 
uczestniczenia w społeczeństwie poza sferą domową. Podobnie w gospodarkach, w których 
sytuacja socjalno-ekonomiczna jest najmniej korzystna, wpływ cięć na usługi wsparcia 
skutkuje większym wykorzystaniem kobiet zarówno w rodzinie, jak i w społeczeństwie.1

Wpływ na pracę i zatrudnienie

Sytuacja kobiet na rynku pracy może być trudniejsza z uwagi na szereg czynników: większy 
odsetek niepewnych stosunków pracy, dobrowolne zajmowanie stanowisk o niepełnym 
wymiarze godzin, a także stale utrzymujące się niekorzystne dla kobiet różnice wynagrodzeń 
(w 2007 r. w UE średnia wynosiła 17,4%, zaś najwyższą różnicę 30,3% zanotowano w 
Estonii), co wpływa na zarobki kobiet w perspektywie całego ich życia zawodowego, a także 
na ochronę socjalną i emerytalną, a ponadto powoduje, że kobiety stanowią wyższy odsetek 
ludności zagrożonej ubóstwem, zwłaszcza w wieku emerytalnym. W 2007 r. kobiety 
stanowiły wyższy odsetek ludności zagrożonej ubóstwem (17%) niż mężczyźni (15%). 
Różnica ta była wyjątkowo duża w przypadku osób starszych (22% kobiet w porównaniu do 
17% mężczyzn) oraz samotnych rodziców (34%)2, głównie kobiet. 

Jednakże poziom bezrobocia niekoniecznie w pełni odzwierciedla wpływ zmieniających się 
warunków ekonomicznych tak na kobiety, jak i mężczyzn. Dane krajowe dowodzą bowiem, 
że spadającej stopie zatrudnienia w przypadku kobiet nie towarzyszy podobny wzrost stopy 
bezrobocia. Kobiety są często zatrudniane w niepełnym wymiarze godzin i nie są 
klasyfikowane jako bezrobotne, ale jako częściowo zatrudnione. Dlatego też bezrobocie 
wśród kobiet może być postrzegane jako zjawisko niedocenione w stosunku do bezrobocia 
wśród mężczyzn. Aby zmierzyć stopę bezrobocia wśród kobiet na równi ze stopą bezrobocia 
wśród mężczyzn, należy zwrócić większą uwagę na zatrudnienie w niepełnym wymiarze 
godzin, które powinno być traktowane i publikowane w ten sam kompleksowy sposób, co 
bezrobocie w pełnym wymiarze godzin. Można także kwestionować tendencje w zatrudnieniu 
oraz dane, na których tendencje te się opierają. W UE postanowiono, że postrzegane 
indywidualnie statystyczne gospodarstwo domowe będzie prezentowane w rozbiciu na płci. 
Jednak jest to dopiero pierwszy krok w kierunku uzyskania danych będących dokładnym 
obrazem różnic w zatrudnieniu pomiędzy mężczyznami a kobietami.3

Możliwości reakcji politycznych i plany naprawy

W grudniu 2009 r. szefowie rządów UE porozumieli się w sprawie pakietu naprawy 
gospodarczej wartego 200 mld euro, mającego na celu stymulację zatrudnienia za pomocą 
szeregu skoordynowanych krajowych i europejskich systemów wydatków4. 

Komisja Europejska podkreśliła fakt, że „ekologiczne miejsca pracy” mogą potencjalnie stać 
się kluczowym segmentem wzrostu przyszłego europejskiego rynku pracy, że obecnie ponad 
20 mln miejsc pracy w Unii Europejskiej może być uznawanych za ekologiczne (10% 

                                               
1 EWL: Ibid.
2 Komisja Europejska, Sprawozdanie nt. równouprawnienia w 2010 r., str. 4
3 Marc Smith: Analysis Note: Gender Equality and Recession, str. 12
4 Komunikat Komisji do Rady Europejskiej „Europejski plan naprawy gospodarczej”, COM(2009) 800 wersja 
ostateczna.
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całkowitego zatrudnienia) oraz że według najnowszych danych liczba stanowisk pracy w 
sektorze energii odnawialnej może podwoić się i osiągnąć liczbę 2,8 mln w 2020 r.1. Wiemy, 
że ekologiczna konwersja gospodarki oraz przejście od branż, których okres świetności już 
minął, do gospodarki niskoemisyjnej stworzy duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych 
pracowników fizycznych i umysłowych. Obsadzenie ekologicznych miejsc pracy będzie 
wymagać odpowiednich programów szkoleniowych, programów zmiany kwalifikacji oraz 
programów nauczania.

Jednak analizując ogromną liczbę dostępnych badań konstatujemy, że ekologiczne miejsca 
pracy są prawie w całości zdominowane przez mężczyzn, zwłaszcza w dziedzinie 
alternatywnych źródeł energii. Zbyt mało kobiet pracuje w sektorze energii odnawialnych, a 
zwłaszcza w dziedzinach intensywnie wykorzystujących badania naukowe i technologię2. 
Jednak sprawiedliwa konwersja ekologiczna nie może odbyć się bez udziału kobiet w 
przejściu na gospodarkę ekologiczną, tzn. w niektórych zawodach, programach 
szkoleniowych i programach zmiany kwalifikacji. Komisja Europejska uznała również, że 
„potrzebujemy kobiet w takich samych zawodach, jakie są wykonywane przez mężczyzn”3. 

Jako, że równość obywateli jest jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej, mężczyźni 
i kobiety posiadający takie same umiejętności powinni mieć równy dostęp do wszystkich 
miejsc pracy, zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym. Istnieje również 
dodatkowy, bardzo pragmatyczny argument: potencjał kobiet jest niezbędny dla ekologicznej 
transformacji społeczeństwa. Europa nie może dłużej zaniedbywać kobiecych zasobów 
ludzkich poprzez traktowanie kobiet jako planu awaryjnego pozwalającego uzupełnić siły 
robocze, gdy wymagają tego warunki gospodarcze.

Reakcja na recesję na szczeblu europejskim i krajowym stanowi również możliwość i 
moment w transformacji pozwalający na propagowanie równouprawnienia płci, kryzys 
finansowy i gospodarczy oferuje nam również możliwość opracowywania reakcji i 
perspektyw, a także identyfikowania politycznych możliwości interwencji i alternatywnych 
rozwiązań. Analiza uwzględniająca aspekt płci ma w chwili obecnej także tę zaletę, że 
pozwoli uniknąć niezamierzonych konsekwencji nieskutecznych działań politycznych lub 
niezamierzonych rezultatów. Inwestycje w infrastrukturę społeczną powinny być postrzegane 
jako możliwość modernizowania Europy i propagowania równości, a także równoległej 
strategii inwestowania w ekologiczne technologie modernizujące naszą infrastrukturę 
fizyczną.4

W dokumencie roboczym dotyczącym konsultacji przyszłej strategii UE2020 Komisja 
Europejska podkreśliła, że równouprawnienie płci to główne wyzwanie. Bardzo ważne jest 
dołożenie starań, aby perspektywa płci została uwzględniona w przyszłej rewizji strategii 
lizbońskiej po roku 2010, a także w europejskiej strategii zatrudnienia oraz strategii 
makroekonomicznej, a także aby w tym kontekście uwzględniono zróżnicowany wpływ 

                                               
1 COM(2009) 257, s. 4
2 Michael Renner, Sean Sweeney, Jill Kubit (2008 r.) Green Jobs towards decent work in a sustainable, low-
carbon world, Nairobi, str. 309
3 New Europe, Green Economy, Green Jobs, wywiad z dyrektorem generalnym Nikolausem G. van der Pasem, 
16 czerwca 2008 r.
4 Marc Smith, Analysis Note: Gender Equality and Recession, str. 2
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kryzysu gospodarczego i finansowego na kobiety. Równie ważne jest także, aby Rada, 
Komisja i państwa członkowskie dołożyły starań, by proponowane działania polityczne 
podlegały rutynowej ocenie pod kątem wpływu na płeć, a także by inicjowały takie oceny w 
odniesieniu do środków aktualnie stosowanych w w ramach europejskiego planu naprawy 
gospodarczej, europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji i innych.


