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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie oceny wyników planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2006-
2010 oraz zaleceń na przyszłość
(2009/2242 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2 oraz art. 3 ust. 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)
i art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając art. 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Plan działań na rzecz równości kobiet
i mężczyzn 2006-2010” (COM(2006)0092)1,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 18 grudnia 2009 w sprawie równości kobiet
i mężczyzn - 2010 (COM(2009)0694),

– 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) oraz za rok 
2009 (COM(2009)0077),

– uwzględniając akty prawne ONZ w dziedzinie praw człowieka, zwłaszcza praw kobiet,
w szczególności Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet,
a także pozostałe akty ONZ dotyczące walki z przemocą wobec kobiet, takie jak 
Deklaracja Wiedeńska i Program Działań, uchwalone na Światowej Konferencji Praw 
Człowieka, rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 48/104 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie eliminacji przemocy wobec kobiet, rezolucję nr 58/147 z dnia 19 lutego 
2004 r. w sprawie eliminacji przemocy domowej wobec kobiet, rezolucję nr 57/179
z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie eliminacji zbrodni przeciw kobietom popełnianych
w imię honoru i rezolucję nr 52/86 z dnia 2 lutego 1998 r. w sprawie środków 
przeciwdziałania przestępczości i środków prawa karnego mających na celu eliminację 
przemocy wobec kobiet,

– uwzględniając platformę działania przyjętą podczas IV. Światowej Konferencji na temat 
Kobiet, która odbyła się w dniu 15 września 1995 r. w Pekinie, a także rezolucje 
Parlamentu: z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie skutków przyjęcia platformy działania
z Pekinu2 oraz z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie wniosków z IV. Światowej Konferencji 
na temat Kobiet – Platforma działania (Pekin + 10)3,

– uwzględniając raport Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych
                                               
1 Dz.U. C 104 z 3.5.2006, s. 19.
2 Dz.U. C 59 z 23.02.2001, s. 258.
3 Dz.U. C 320 E, z 15.12.2005, s. 247.
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z dnia 9 października 2006 r. na temat wszelkich form przemocy wobec kobiet,

– uwzględniając końcowe sprawozdanie Komisji ds. Statusu Kobiet przyjęte w marcu 
2005 r. na 49. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ,

– uwzględniając Protokół w sprawie Praw Kobiet w Afryce, znany również jako „Protokół
z Maputo”, który wszedł w życie w dniu 26 października 2005 r. i w którym mowa m.in.
o zakazie wszelkich form okaleczania narządów płciowych,

– uwzględniając rezolucję nr 1325 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 31 października 
2000 r. w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, która przewiduje większy udział 
kobiet w zapobieganiu konfliktom zbrojnym i budowaniu pokoju,

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

– 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 sprawozdanie komitetu konsultacyjnego Komisji Europejskiej ds. równych 
szans dla kobiet i mężczyzn z maja 2003 r., dotyczące finansowania uwzględniającego 
kwestie równości kobiet i mężczyzn,

– 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 17 stycznia 2006 r. w sprawie strategii zapobiegania 
handlowi kobietami i dziećmi, narażonymi na wykorzystywanie seksualne2,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 24 października 2006 r. w sprawie imigracji 

                                               
1 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23.
2 Dz.U. C 287 E z 24.11.2006, s. 75.
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kobiet: roli i miejsca imigrantek w Unii Europejskiej1,

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

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

– uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie roli kobiet
w przemyśle3,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 3 września 2008 r. w sprawie równości kobiet
i mężczyzn – 20084,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 18 listopada 2008 r. zawierającą zalecenia dla 
Komisji dotyczące stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet5,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki 
społecznej6,

– uwzględniając własną rezolucję z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie eliminacji 
przemocy wobec kobiet7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie zapobiegania handlowi 
ludźmi8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 20099,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

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

                                               
1 Dz.U. C 313 E z 20.12.2006, s. 118.
2 Dz.U. C 301 E z 13.12.2007, s. 56.
3 Dz.U. C 41 E z 19.2.2009, s. 73.
4 Dz.U. C 295 E z 4.12.2009, s. 35. 
5 Dz.U. C 16 E z 22.1.2010, s. 21. 
6 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0062.
7 Teksty przyjęte, P7_TA(2009)0098.
8 Tekst przyjęte, P7_TAPROV(2010)0018.
9 Tekst przyjęte, P7_TAPROV(2010)0021.
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A. mając na uwadze, że równość kobiet i mężczyzn stanowi powszechne prawo 
człowieka, jest podstawową zasadą Unii Europejskiej i od dawna jest umocowane
w traktatach, to mimo tego nadal występują znaczne nierówności w kontekście 
politycznym i w życiu kobiet, 

B. mając na uwadze, że równouprawnienie i równość szans dla kobiet i mężczyzn 
powinny być realizowane w drodze postępu społecznego obejmującego wszystkich,
a nie w postaci kroków wstecz,

C. mając na uwadze, że w planie działań na rzecz równości płci na lata 2006–2010 
zwrócono wprawdzie uwagę na znaczenie podstawowych aspektów równości kobiet
i mężczyzn, lecz że nie osiągnięto jednak żadnych istotnych postępów,

D. mając na uwadze, że obecny kryzys gospodarczy i społeczny wyjątkowo dotkliwie 
dotyka kobiety, prowadząc do pogłębienia się nierówności i nasilenia dyskryminacji,

E. mając na uwadze, że większość z ponad 85 milionów osób żyjących w ubóstwie
w Unii Europejskiej to kobiety i że sytuacja ta wynika z bezrobocia, niepewności 
zatrudnienia, niskich zarobków, rent i emerytur niższych niż minimalne wynagrodzenie 
oraz trudności w dostępie do wysokiej jakości usług publicznych w różnorodnych 
dziedzinach,

F. mając na uwadze, że pogłębia się rozbieżność pomiędzy średnimi płacami kobiet
i mężczyzn, przekraczająca na poziomie UE średnio 17%, a ponadto częściej dochodzi 
do dyskryminacji pośredniej związanej ze wzrostem bezrobocia wśród kobiet
i dziewcząt,

G. mając na uwadze liczne przypadki dyskryminacji, na którą narażone są szczególne 
grupy kobiet, przede wszystkim kobiety starsze, kobiety z osobami na utrzymaniu, 
imigrantki, kobiety należące do mniejszości, kobiety niepełnosprawne, więźniarki itd.

H. mając na uwadze, że należy dążyć do zagwarantowania równego dostępu do zasobów, 
do praw i władzy, co wiąże się ze zamianami strukturalnymi i kulturowymi, 
wyeliminowaniem stereotypów oraz wspieraniem równości,

I. mając na uwadze, że obecne wyzwania oraz nabyte doświadczenia pokazują, że 
konieczna jest lepsza koordynacja, rozpowszechnianie i wspieranie praw kobiet
z uwzględnieniem różnych sytuacji,

J. mając na uwadze rezolucje przyjęte w związku z obchodami 15-lecia istnienia 
platformy działań z Pekinu, a także drogę, którą jeszcze trzeba przejść, aby została ona 
zrealizowana,

K. mając na uwadze, że bieżący rok ogłoszono Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem, 
co powinno znaleźć odzwierciedlenie w polityce i działaniach mających na celu 
rzeczywistą zmianę obecnej sytuacji, 
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L. mając na uwadze uroczystości upamiętniające 100-lecie ustanowienia dnia 8 marca 
Międzynarodowym Dniem Kobiet oraz znaczenie, jakie ma włącznie kobiet i ich 
organizacji w promowanie równości i w zwalczanie przejawów dyskryminacji
i nierówności, 

Na szczeblu instytucjonalnym

1. proponuje, aby nowa strategia na rzecz równości płci w Unii Europejskiej była 
programem działań i kompromisem politycznym opartym na pekińskiej platformie 
działania, uwzględniając fakt, że prawa kobiet i dziewcząt stanowią niezbywalną, 
integralną i nieodłączną część powszechnych praw człowieka;

2. podkreśla znaczenie, jakie ma przyjęcie przez Radę, po uzyskaniu opinii Parlamentu 
Europejskiego, nowego wniosku Komisji Europejskiej w sprawie strategii na rzecz 
równości w celu zwiększenia jej znaczenia politycznego i zapewnienia nowego 
impulsu w polityce równości;

3. proponuje organizowanie corocznego posiedzenia trójstronnego z udziałem Rady, 
Komisji i Parlamentu Europejskiego, którego celem byłaby dyskusja na temat 
postępów strategii na rzecz równości płci w Unii Europejskiej;

4. podkreśla znaczenie zorganizowania dorocznej konferencji poświęconej równości płci
z udziałem organizacji zrzeszających kobiety oraz związków zawodowych z różnych 
państw członkowskich, posłów do Parlamentu Europejskiego, członków Komisji 
Europejskiej, Rady i parlamentów krajowych, która co roku byłaby poświęcona 
wcześniej ustalonej tematyce;

5. nalega, aby Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzna rozpoczął 
niezwłocznie pełną działalność i aby opracowano wszystkie wskaźniki dotyczące płci, 
co pozwoli na monitorowanie kwestii równości płci we wszystkich dziedzinach;

6. uważa, że we wnioskach politycznych Komisji i Rady, w których dokonuje się oceny 
skutków społecznych, uwzględnia się również skutki dla równości płci;

7. nalega na konieczność stworzenia przez Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej 
mechanizmów koordynacji umożliwiających stałe monito rowanie  polityki 
równouprawnienia i równości szans dla kobiet i mężczyzn w najróżniejszych 
dziedzinach;

8. podkreśla znaczenie polityki uwzględniania w sposób zintegrowany kwestii równości 
płci w różnych dziedzinach, w szczególności w dziedzinie gospodarczej, finansowej, 
handlowej, społecznej i budżetowej; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
upowszechniania przykładów dobrej praktyki;

9. nalega wobec Komisji i państw członkowskich na potrzebę podwójnej strategii, 
uwzględniającej w sposób zintegrowany kwestie równości płci oraz kontynuującej 
szczegółowe działania, w tym działania legislacyjne, działania w ramach linii
i środków budżetowych, przy jednoczesnym prowadzeniu działań monitorujących
i kontrolnych w celu zapewnienia jej realizacji;   
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10. podkreśla, że niezbędne jest, aby również w Parlamencie Europejskim,
w najróżniejszych komisjach i delegacjach parlamentarnych, kładziono szczególny 
nacisk na kwestie dotyczące płci;

Dziedziny polityczne – cele

11. podkreśla wagę kontynuowania analizy platformy pekińskiej (Pekin + 15) 
przeprowadzonej podczas prezydencji szwedzkiej, tak aby nie tylko rozwijać 
odpowiednie wskaźniki, ale również określić cele i podjąć niezbędne działania
w dwunastu przewidzianych tam dziedzinach:
– kobiety a ubóstwo
– edukacja kobiet
– kobiety i zdrowie
– przemoc wobec kobiet
– kobiety a konflikt zbrojny
– kobiety i gospodarka
– kobiety u władzy i biorące udział w procesach decyzyjnych
– mechanizmy instytucjonalne na rzecz podnoszenia statusu kobiet
– prawa kobiet jako prawa człowieka
– kobiety i media 
– kobiety i środowisko naturalne
– dziewczęta;

12. stawia na pierwszym miejscu walkę z ubóstwem poprzez zmianę polityki 
makroekonomicznej, pieniężnej, społecznej i pracy, powodującej to ubóstwo, w celu 
zapewnienia sprawiedliwego traktowania kobiet na planie gospodarczym
i społecznym, rozwój strategii promujących sprawiedliwy podział dochodów, 
gwarantujących godziwe minimalne wynagrodzenie, zarobki i emerytury, tworzących 
więcej miejsc pracy dla kobiet, które zagwarantują im odpowiednie prawa 
pracownicze, zapewniających dostęp do wysokiej jakości usług publicznych dla 
wszystkich kobiet i dziewcząt, podwyższających poziom opieki społecznej
i odpowiednich usług lokalnych, takich jak żłobki, przedszkola, świetlice i domy 
kultury oferujące zajęcia w czasie wolnym i udzielające wsparcia rodzinom, do 
których dostęp będą miały wszystkie kobiety, dzieci i osoby starsze;

13.  kładzie nacisk na konieczność zastosowania pilnych środków do walki
z dyskryminacją w zakresie płac, czy to poprzez zmianę istniejącej dyrektywy, czy 
opracowanie wieloetapowych planów sektorowych z precyzyjnie wyznaczonymi 
celami, tak aby wyeliminować dyskryminację bezpośrednią i pośrednią, czy też 
poprzez wspieranie układów zbiorowych, kształcenie doradców ds. równości oraz 
opracowanie planów dotyczących równości w przedsiębiorstwach i innych miejscach 
pracy;

14. domaga się intensywniejszego działania, większego uczulania i większej kontroli 
miejsc pracy w celu zagwarantowania kobietom lepszych warunków pracy poprzez 
zwracanie większej uwagi na czas pracy, poszanowanie praw macierzyńskich
i ojcowskich, godzenie pracy z życiem rodzinnym i prywatnym, oraz wzywa do 
podwyższenia i wypłacania całej kwoty przynależnej z tytułu urlopów macierzyńskich
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i rodzicielskich, do wprowadzenia płatnego urlopu ojcowskiego oraz do walki
z działaniami, które mogą ograniczyć te prawa;

15. popiera politykę i działania, które eliminują przemoc wobec kobiet we wszystkich 
dziedzinach, jednocześnie wspierając prawa kobiet jako prawa człowieka, zwalczając 
stereotypy związane z płcią i wszelkiego typu dyskryminację w społeczeństwie
i rodzinie, włącznie z dyskryminacją w edukacji, kształceniu, komunikacji społecznej
i życiu politycznym, a także kładzie nacisk na politykę edukacji i promowania 
równości;

16. podkreśla potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na wyjątkowo niepewną,
w porównaniu do mężczyzn, sytuację kobiet pracujących ze współmałżonkami
w takich dziedzinach, jak rolnictwo, rzemiosło, handel i rybołówstwo oraz w małych 
przedsiębiorstwach rodzinnych, w celu ustanowienia nowych środków ochrony 
macierzyństwa, eliminowania dyskryminacji pośredniej, zapewnienia ochrony i opieki 
społecznej oraz poszanowania innych praw kobiet, włącznie z prawami kobiet 
prowadzących działalność na własny rachunek; 

17.  podkreśla znaczenie zapewnienia wszystkim kobietom możliwości kontroli nad 
swoimi prawami seksualnymi i rozrodczymi, w szczególności poprzez dostęp do 
antykoncepcji i aborcji, bezpłatnych konsultacji w sprawie aborcji oraz do informacji
o przysługujących im prawach i dostępnych usługach; zwraca uwagę na znacznie 
działań mających na celu uczulenie mężczyzn na spoczywającą na nich 
odpowiedzialność w kwestiach seksualnych i rozrodczych;

18. uważa, że należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie rozwoju, budowania pokoju
i solidarności z kobietami z całego świata, przede wszystkim z ofiarami 
niesprawiedliwości, dyskryminacji, głodu, nędzy, handlu ludźmi i wszelkich form 
przemocy;

19. nalega na respektowanie najnowszych rezolucji Parlamentu Europejskiego
z 10 lutego, a mianowicie rezolucji nr 18/2010 w sprawie zapobiegania handlowi 
ludźmi oraz nr 21/2010 w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej;

20. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji 
oraz rządom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Wstęp

W tym roku kończy się plan działań na rzecz równości płci na lata 2006–2010 i Komisja 
Europejska poinformowała już o pracach nad nową strategią na rzecz równości płci. 
Ponieważ obecnie zmagamy się z poważnym kryzysem gospodarczym i społecznym 
niosącym poważne konsekwencje dla kobiet, musimy uważać, żeby nie czynić kroków wstecz
i wypełniać treścią Europejski Rok Walki z Ubóstwem. 

Na ten rok przypadają obchody dwóch rocznic: 15-lecie zorganizowania Konferencji 
Pekińskiej i 100-lecie ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet. Były to niezwykle 
ważne wydarzenia w procesie emancypacji kobiet, do których doszło w wyniku mniej lub 
bardziej walecznego zaangażowania, które nasilało się w XIX i XX wieku.  

Podczas szwedzkiej prezydencji Rady przygotowano dokument w sprawie stosowania na 
szczeblu Unii Europejskiej dokumentu przyjętego przez Czwartą Światową Konferencję 
Kobiet, która odbyła się w Pekinie w 1995 r. zatytułowanego „Deklaracja Pekińska i Plan 
działania na rzecz równości, rozwoju i pokoju”.

W związku z tym Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego
w ramach sporządzania niniejszego sprawozdania zorganizowała w dniu 28 stycznia 2010 r.
w Brukseli wysłuchanie publiczne na temat strategii na rzecz równości z udziałem wielu 
ekspertów i organizacji kobiecych z Unii Europejskiej, na którym podkreślono potrzebę 
nasilenia działań w celu osiągnięcia równości płci oraz konieczność ochrony i promowania 
praw kobiet jako podstawowych praw człowieka. 

Krótki opis walki o prawa kobiet – 100-lecie Międzynarodowego Dnia Kobiet i piętnasta 
rocznica Konferencji Pekińskiej 

W 1910 r. na Drugiej Międzynarodowej Konferencji Kobiet w Kopenhadze na wniosek 
wybitnej niemieckiej działaczki rewolucyjnej Klary Zetkin zatwierdzono wprowadzenie 
Międzynarodowego Dnia Kobiety Pracującej, który miał służyć do manifestowania poparcia 
dla emancypacji kobiet pracujących i powszechnego prawa do głosowania. Manifestacje te 
były punktem kulminacyjnym dla coraz odważniej zgłaszanych przez kobiety postulatów
o lepsze warunki pracy i wprowadzały walkę o prawa kobiet na płaszczyznę polityki. Z tą 
symboliczną datą powiązano projekt zmobilizowania pracownic na całym świecie na rzecz 
własnej emancypacji gospodarczej, społecznej i politycznej.

Jednak od ustanowienia Międzynarodowego Dnia Kobiet (1910) do jego 
zinstytucjonalizowania przez ONZ minęło wiele lat.

W marcu 1972 r. deputowana fińskiej partii komunistycznej i druga przewodnicząca 
Międzynarodowej Demokratycznej Federacji Kobiet Hertta Kuusinen zaproponowała komisji 
ds. statusu kobiet, aby ONZ uchwaliła obchody „Międzynarodowego Dnia Kobiet” w celu
zwrócenia uwagi Narodów Zjednoczonych i świata na sytuację kobiet i ich szczególną 
sytuację. Propozycja ta została poparta przez inne organizacje kobiece i komisja ds. statusu 
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kobiet zaleciła Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ ogłoszenie roku 1975 Międzynarodowym 
Rokiem Kobiety, co zostało uchwalone w grudniu 1972 r. 

Decyzje o Międzynarodowym Roku Kobiet (1975) i Dekadzie ONZ na rzecz Kobiet (1975–
1985) stały się siłą napędową działań na całym świecie.

W 1995 r. zorganizowano w Pekinie Czwartą Światową Konferencję Kobiet, na której 
przyjęto dokument zatytułowany „Deklaracja Pekińska i Plan działania na rzecz równości, 
rozwoju i pokoju”.

W roku stuletniej rocznicy ogłoszenia Międzynarodowego Dnia Kobiet ONZ wybrała motto 
„Równe prawa, równe szanse: postęp dla wszystkich”. W centrum uwagi ma znaleźć się 
ocena platformy pekińskiej (Pekin + 15): „Równość płci, rozwój i pokój”, które było mottem 
Dekady ONZ na rzecz Kobiet.

W Unii Europejskiej równość kobiet i mężczyzn była umocowana w różnych traktatach jako 
podstawowa zasada Unii Europejskiej oraz powszechne prawo człowieka, lecz nadal 
występują znaczne nierówności w kontekście politycznym i w życiu kobiet, mimo że na 
przestrzeni lat uchwalono wiele dyrektyw i liczne rezolucje mające na celu zwalczanie 
dyskryminacji.

Plan działań na rzecz równości płci na lata 2006–2010 i obecna sytuacja

Choć w planie działań na rzecz równości płci na lata 2006–2010, podkreślono znaczenie 
podstawowych aspektów dotyczących równości kobiet i mężczyzn, brakowało wystarczającej 
siły politycznej, która pozwoliłaby na jego realizację, w związku z czym rzeczywisty postęp 
był niewielki. Wynika to również z rozbieżności w polityce wspólnotowej, które 
doprowadziły do sytuacji, w której ponad 85 milionów osób, w większości kobiet i dzieci, 
żyje w ubóstwie w wyniku bezrobocia, niepewności zatrudnienia, niskich zarobków, rent
i emerytur niższych niż minimalne wynagrodzenie oraz trudności w dostępie do wysokiej 
jakości usług publicznych.

Z drugiej strony, wyjątkowo poważne konsekwencje dla kobiet ma aktualny kryzys 
gospodarczy i społeczny, który dodatkowo pogłębia nierówności i dyskryminację. Pogłębiają 
się nierówności pomiędzy średnimi płacami kobiet i mężczyzn, przekraczające na poziomie 
UE średnio 17%, a ponadto częściej dochodzi do dyskryminacji pośredniej związanej ze 
wzrostem bezrobocia wśród kobiet i dziewcząt. 

Nawet miejsca pracy, które stworzono w ostatnich latach głównie z myślą o ludziach młodych
i kobietach, są niestabilne i źle wynagradzane, a przy tym nie przestrzega się w ich przypadku 
praw podstawowych, szczególnie w zakresie macierzyństwa, co także przyczyniło się do 
spadku liczby urodzeń. Wyjątkowo poważne są liczne przypadki dyskryminacji, na które 
narażone są szczególnie kobiety, przede wszystkim kobiety starsze, kobiety z osobami na 
utrzymaniu, imigrantki i kobiety należące do mniejszości oraz kobiety niepełnosprawne. 

Utrzymuje się wysoki poziom przemocy, a ponadto ubóstwo, bezrobocie i dyskryminacja 
przyczyniły się do utrzymania lub nasilenia handlu kobietami i dziećmi oraz prostytucji
w wielu krajach Unii Europejskiej, w związku z czym niezbędna jest natychmiastowa reakcja. 
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 Środki na szczeblu instytucjonalnym

Pomimo różnic w poziomie rozwoju polityki na rzecz równości w państwach członkowskich 
należy dążyć do zagwarantowania kobietom równego dostępu do zasobów, do praw i do 
władzy, co wiąże się ze zamianami strukturalnymi i kulturowymi, wyeliminowaniem 
stereotypów oraz wspieraniem równości, tak aby miał miejsce postęp a nie krok wstecz. 

Obecne wyzwania oraz nabyte doświadczenia pokazują, że konieczna jest lepsza koordynacja, 
rozpowszechnianie i wspieranie praw kobiet, co zakłada włączenie ich organizacji w walkę
z przejawami dyskryminacji i nierówności.

Dlatego też niezbędne jest, aby nowa strategia na rzecz równości płci w Unii Europejskiej 
była programem działań i kompromisem politycznym opartym na pekińskiej platformie 
działania, a także aby została przyjęta przez Radę po uzyskaniu opinii Parlamentu 
Europejskiego w celu zwiększenia jej znaczenia politycznego i zapewnienia nowego impulsu
w polityce równości, uwzględniając fakt, że prawa kobiet i dziewcząt stanowią niezbywalną, 
integralną i nieodłączną część powszechnych praw człowieka. 

Proponuje się także organizację dorocznego posiedzenia trójstronnego z udziałem Rady, 
Komisji i Parlamentu Europejskiego, którego celem byłaby dyskusja na temat postępów 
strategii na rzecz równości płci w Unii Europejskiej. Jednakże, uwzględniając potrzebę 
włączenia kobiet i ich organizacji w cały proces proponuje się organizację dorocznej 
konferencji poświęconej równości płci z udziałem organizacji zrzeszających kobiety oraz 
związków zawodowych z różnych państw członkowskich, posłów do Parlamentu 
Europejskiego, członków Komisji Europejskiej, Rady oraz parlamentów krajowych, przy 
czym główny temat każdej konferencji byłby odpowiednio wcześniej ustalany.

Domaga się, aby Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn rozpoczął niezwłocznie 
pełną działalność i aby opracowano wskaźniki dotyczące płci, co pozwoli na monitorowanie 
kwestii równości płci we wszystkich dziedzinach. Konieczne jest, aby Dyrekcje Generalne 
Komisji Europejskiej stworzyły mechanizmy koordynacji umożliwiające stałe monitorowanie 
polityki równouprawnienia i równości szans dla kobiet i mężczyzn.

Podkreśla się znaczenie polityki uwzględniania w sposób zintegrowany kwestii równości płci
w różnych dziedzinach, szczególnie gospodarczej, finansowej, handlowej, społecznej
i budżetowej. Wzywa się Komisję i państwa członkowskie do rozpowszechniania przykładów 
dobrej praktyki i do ujawniania przypadków systematycznego naruszania praw kobiet, przede 
wszystkim kobiet pracujących, w szczególności przyznawania premii za „wyniki”, „jakość”, 
„wydajność” lub „obecność”, które zawsze ograniczają prawa macierzyńskie i ojcowskie, 
oraz utrudniają udzielanie wsparcia dzieciom lub innym osobom będącym na utrzymaniu, nie 
wspominając o prawach uczestnictwa w związkach zawodowych i partiach politycznych.

Nie można zapomnieć o potrzebie stosowania podwójnej strategii, polegającej na 
podejmowaniu w sposób zintegrowany kwestii równości płci oraz kontynuowaniu 
szczegółowych działań, w tym działań legislacyjnych, budżetowych i kontrolnych, a także
o tym, że wnioski polityczne, w których dokonuje się oceny skutków społecznych, 
uwzględniają również skutki dla równouprawnienia.
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Także w różnorodnych dziedzinach działalności Parlamentu Europejskiego, w tym komisji
i delegacji parlamentarnych, należy położyć szczególny nacisk na kwestie dotyczące 
równości.

Dziedziny polityczne – cele

Równouprawnienie i równość szans dla kobiet i mężczyzn powinno być realizowane
w drodze postępu społecznego, a nie kroków wstecz. Dlatego ważne jest kontynuowanie 
analizy platformy pekińskiej (Pekin + 15) przeprowadzonej podczas prezydencji szwedzkiej, 
tak aby od tego momentu nie tylko rozwijać odpowiednie wskaźniki, ale również określić cele
i podjąć niezbędne działania w dwunastu przewidzianych tam dziedzinach.

W obecnej sytuacji kryzysu należy bezwzględnie postawić na pierwszym miejscu walkę
z ubóstwem, co niesie za sobą potrzebę przeglądu polityki makroekonomicznej, pieniężnej, 
społecznej i pracy, które to ubóstwo powodują, mając na celu zapewnienie sprawiedliwego 
traktowania kobiet na planie gospodarczym i społecznym, poprzez wprowadzenie strategii 
promujących sprawiedliwy podział dochodów, gwarantujących godziwe minimalne 
wynagrodzenie, zarobki i emerytury, tworzących więcej miejsc pracy dla kobiet, które będą 
im gwarantowały prawa pracownicze, zapewniających dostęp do wysokiej jakości usług 
publicznych dla wszystkich kobiet i dziewcząt, podwyższających poziom opieki społecznej
i odpowiednich usług lokalnych, takich jak żłobki, przedszkola, sale zabaw, świetlice i domy 
kultury oferujące zajęcia w czasie wolnym i udzielające wsparcia rodzinom, do których 
dostęp będą miały wszystkie kobiety, dzieci i osoby starsze. W ten sposób możliwe będzie 
utworzenie miejsc pracy dla kobiet, które będą im gwarantowały prawa pracownicze, co 
pozwoli na ich włączenie społeczne.

Należy położyć nacisk na konieczność zastosowania pilnych środków do walki
z dyskryminacją w dziedzinie płac i na potrzebę uznania wartości pracy, czy to poprzez 
zmianę istniejącej dyrektywy, czy opracowanie wieloetapowych planów sektorowych
z precyzyjnie wyznaczonymi celami, tak aby wyeliminować dyskryminację bezpośrednią
i pośrednią, czy też poprzez wspieranie układów zbiorowych, kształcenie doradców ds. 
równości oraz opracowanie planów dotyczących równości w przedsiębiorstwach i innych 
miejscach pracy.

Przedstawienie przez Komisję Europejską komunikatu, jak ten z lipca 2007 r. pt. „Znoszenie 
różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn”, nie jest rozwiązaniem wystarczającym. Nie 
wystarczy również ograniczenie się do jednej analizy dotyczącej przyczyn występowania 
różnic w wysokości wynagrodzenia. Należy pilnie przedstawić wyniki tej analizy w nadziei, 
że Komisja wyciągnie wnioski i bezzwłocznie poczyni kroki niezbędne do zniesienia różnic
w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn. 

Niezbędne są intensywniejsze działania, uwrażliwienie i kontrola miejsc pracy w celu 
zagwarantowania kobietom lepszych warunków pracy poprzez zwracanie większej uwagi na 
czas pracy, poszanowanie praw macierzyńskich i ojcowskich, ich funkcję społeczną, godzenie 
pracy z życiem rodzinnym i prywatnym, przy czym niezbędne jest także wezwanie do 
podwyższenia i wypłacania całej kwoty przynależnej z tytułu urlopów macierzyńskich
i rodzicielskich, do wprowadzenia płatnego urlopu ojcowskiego oraz do walki z działaniami, 
które mogą ograniczyć te prawa.
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Konieczne są polityka i działania, które wyeliminują przemoc wobec kobiet we wszystkich 
dziedzinach poprzez wspieranie praw kobiet, zwalczanie stereotypów związanych z płcią
i wszelkiego typu dyskryminacji w społeczeństwie i rodzinie, włącznie z dyskryminacją
w edukacji, kształceniu, komunikacji społecznej i życiu politycznym, przy czym nacisk 
należy położyć na politykę edukacji i promowania równości.

W celu ustanowienia nowych środków ochrony macierzyństwa, eliminowania dyskryminacji 
pośredniej, zapewnienia ochrony i opieki społecznej oraz poszanowania innych praw kobiet, 
włącznie z prawami kobiet prowadzących działalność na własny rachunek, należy zwrócić 
szczególną uwagę na wyjątkowo niepewną, w porównaniu do mężczyzn, sytuację kobiet 
pracujących ze współmałżonkami w takich dziedzinach, jak rolnictwo, rzemiosło, handel
i rybołówstwo oraz w małych przedsiębiorstwach rodzinnych.

Pomimo postępów w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego nadal istnieje wiele 
problemów, dlatego też należy zagwarantować kobietom możliwość kontroli nad ich prawami 
seksualnymi i rozrodczymi.

Należy położyć nacisk na poszanowanie kilku ważnych rezolucji PE, szczególnie rezolucji
z 10 lutego 2010 r.: nr 18/2010 w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi oraz nr 21/2010
w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej..


