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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2010 r.
(2010/2138(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 sprawozdanie Komisji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie równości kobiet 
i mężczyzn - 2010 (COM(2009)0694),

– uwzględniając sprawozdania roczne Komisji w sprawie równości kobiet i mężczyzn w 
Unii Europejskiej za lata 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 oraz 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 wprowadzenia w życie zasady równych szans oraz równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przekształcona)
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 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 komunikat Komisji z dnia 21 września 2010 r. pt. „Równość kobiet 
i mężczyzn – rok 2010” (COM(2010)0491),

– uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet (konwencja CEDAW) przyjętą w 1979 r.,

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

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

                                               
1 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23.
2 Dz.U. C 301E z 13.12.2007, s. 56.
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– uwzględniając opinię komitetu doradczego ds. równości szans kobiet i mężczyzn w 
sprawie różnic płacowych między kobietami i mężczyznami, przyjętą w dniu 22 marca 
2007 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 września 2008 r. w sprawie równości kobiet 
i mężczyzn – 20081,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 listopada 2008 r. zawierającą zalecenia dla 
Komisji dotyczące stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet2,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz opinię 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że równość między mężczyznami i kobietami stanowi jedną z 
podstawowych zasad Unii Europejskiej, uznaną w traktacie o Unii Europejskiej oraz w 
Karcie prawa podstawowych, a także mając na uwadze, że utrzymują się liczne przypadki 
nierównego traktowania mężczyzn i kobiet,

B. mając na uwadze, że kryzys gospodarczy i finansowy nie oszczędził Unii Europejskiej i 
okazał się w takim samym stopniu niszczycielski dla zatrudnienia zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn, a w perspektywie długoterminowej dotknie bardziej kobiety,

C. mając na uwadze, że konieczne są dane statystyczne z podziałem na płeć, żeby porównać 
skutki kryzysu dla kobiet i dla mężczyzn; mając także na uwadze, że Europejski Instytut 
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn ma w tym zakresie duże możliwości,

D. mając na uwadze, że wskaźnik bezrobocia kobiet jest często zaniżony z powodu 
niegromadzenia danych dotyczących wskaźników bezrobocia kobiet (2/3 z 63 mln 
bezrobotnych w wieku 25-64 lata) oraz wskaźników bezrobocia wynikającego z pracy w 
ograniczonym wymiarze godzin, które są jednak wysokie,

E. mając na uwadze, że kobiety zajmują na rynku pracy gorszą pozycję, spowodowaną 
niedobrowolnymi umowami o pracę w ograniczonym wymiarze godzin oraz umowami na 
czas określony, a także niższym wynagrodzeniem w porównaniu z mężczyznami; mając 
na uwadze, że stanowi to ryzyko większego zagrożenia ubóstwem dla kobiet niż dla 
mężczyzn,

F. mając na uwadze, że różnice w wynagrodzeniu nadal istnieją oraz że pomimo dokonanych 
działań i postępów jeszcze obecnie wynoszą one średnio 18% w Unii Europejskiej, a w 
niektórych krajach przekraczają nawet 25%,

G. mając na uwadze, że macierzyństwo nie powinno być hamulcem dla kariery kobiet oraz 
że dane statystyczne jasno pokazują, iż kobiety mające dzieci poświęcają mniej czasu na 
pracę niż te, które ich nie mają, w przeciwieństwie do ojców rodzin, którzy pracują więcej 
niż mężczyźni bezdzietni,

                                               
1 Dz.U. C 295 E z 4.12.2009, s. 35.
2 Dz.U. C 16E z 22.1.2010 r., s. 21.
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H. mając na uwadze, że podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Barcelonie w marcu 2002 
r. państwa członkowskie zostały wezwane do ustanowienia do 2010 r. placówek opieki 
nad dziećmi dla przynajmniej 90% dzieci od trzech lat do wieku szkolnego oraz dla 
przynajmniej 33% dzieci do trzeciego roku życia, lecz liczba tych ośrodków jest nadal 
niewystarczająca w wielu krajach,

I. mając na uwadze, że wskaźnik zatrudnienia kobiet jest związany z ich obowiązkami 
rodzinnymi mając na uwadze, że ponad 20 mln Europejczyków (z czego dwie trzecie 
stanowią kobiety) zapewnia opiekę nad dorosłymi osobami zależnymi, co uniemożliwia 
im podejmowanie pracy w pełnym wymiarze godzin; mając na uwadze, że zjawisko to 
nasili się wraz ze starzeniem się ludności,

J. mając na uwadze, że należy zwalczać stereotypy, z powodu których dzieci często 
zwracają się ku zawodom tradycyjnie uznawanym za kobiece lub męskie oraz że ważne 
jest zagwarantowanie różnorodności w wyborze zawodu,

K. mając na uwadze, że zbyt mało dziewcząt wybiera zawody naukowe, co skutkuje nasiloną 
segregacją sektorową,

L. mając na uwadze, że kobiety na ogół mają więcej dyplomów niż mężczyźni (58,9% 
uzyskanych dyplomów uniwersyteckich), lecz nadal są mniejszością na stanowiskach 
kierowniczych w przedsiębiorstwach, administracji i organach politycznych,

M. mając na uwadze, że Europejska sieć kobiet zajmujących kierownicze stanowiska w 
gospodarce i polityce, utworzona w czerwcu 2008 r., może przyczynić się do uzyskania 
równowagi mężczyźni-kobiety na stanowiskach kierowniczych,

N. mając na uwadze, że osiągnięcie równouprawnienia między mężczyznami i kobietami w 
naszych społeczeństwach zależy od większej reprezentatywności politycznej kobiet na 
szczeblach zarówno europejskim, jak i krajowym, regionalnym i lokalnym; mając na 
uwadze, że w niektórych państwach członkowskich odsetek kobiet w parlamentach 
krajowych nie przekracza 15%, 

O. mając na uwadze, że kobietom bardziej niż mężczyznom zagraża ubóstwo z powodu 
przerywanych ścieżek kariery zawodowej, a także niższego poziomu wynagrodzenia i 
emerytury; mając na uwadze, że w kontekście Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem nie 
rozważono wystarczająco głęboko zakorzenionych przyczyn ubóstwa,

P. mając na uwadze, że rok 2011 będzie poświęcony wolontariatowi oraz podkreślając 
pozytywną rolę, jaką mogłoby odegrać propagowanie zasady równości mężczyźni-kobiety 
w programach wolontariatu,

Q. mając na uwadze, że kobiety z mniejszości, a zwłaszcza kobiety romskie, regularnie są 
ofiarami dyskryminacji oraz że ryzyko wykluczenia jest szczególnie wysokie w ich 
przypadku,

R. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet stanowi naruszenie ich praw podstawowych i 
jest pogwałceniem równości; mając na uwadze, że 20%-25% kobiet w Europie pada ofiarą 
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przemocy fizycznej w trakcie swojego życia; mając na uwadze, że przemoc 
psychologiczna jest tak samo niszczycielska, jak przemoc fizyczna,

1. przypomina, że sektorami najpierw dotkniętymi przez kryzys były sektory w większości 
męskie, takie jak budownictwo i przemysł, ale że kryzys rozciągnął się na inne sektory, w 
których obecność obu płci jest większa, i podniósł w ten sposób wskaźnik bezrobocia 
wśród kobiet; 

2. domaga się, żeby skutki kryzysu dla kobiet zostały zilustrowane liczbami i zmierzone 
dzięki opracowaniu dokładnych danych statystycznych, których wskaźniki – z podziałem 
na płeć – będą regularnie aktualizowane i poddawane ponownej ocenie; dodaje, że dane te 
powinny umożliwić lepsze określenie problemów koniunkturalnych, ale także 
strukturalnych, żeby ułatwić wychodzenie z kryzysu i propagować rozpowszechnianie 
dobrych praktyk;

3. przypomina, że nadal utrzymuje się nierówność między kobietami i mężczyznami, 
pomimo rosnącego udziału kobiet w rynku pracy; podkreśla, że kryzys gospodarczy i 
finansowy musi być postrzegany jako okazja do przedstawienia nowych, innowacyjnych 
propozycji w zakresie wskaźnika zatrudnienia, poziomu wynagrodzenia, czasu pracy oraz 
zajmowania stanowisk kierowniczych;

4. przypomina, że pojawienie się nowych sektorów, potencjalnie bogatych z punktu 
widzenia tworzenia miejsc pracy, takich jak ekologia, ochrona środowiska czy nowe 
technologie, powinno być uwzględnione przy opracowywaniu polityki zatrudnienia;
podkreśla w związku z tym, że kobiety mają do odegrania ważną rolę w tych sektorach;
wzywa państwa członkowskie do zachęcania dziewcząt do wybierania tych zawodów;
wzywa Komisję Europejską do zapewnienia ciągłej komunikacji na temat tych nowych 
perspektyw;

5. przypomina, że przedsiębiorstwa gospodarki społecznej (fundacje, ubezpieczenia 
wzajemne, spółdzielnie) mogą odegrać zasadniczą rolę w odnowie gospodarczej oraz że 
ich pracownikami są w większości kobiety; zachęca państwa członkowskie do poważnego 
rozważenia tego typu działalności przy opracowywaniu polityki odnowy;

6. nalega na fakt, że walka z nierównością wynagrodzeń stanowi priorytet; wyraża w 
związku z tym ubolewanie, że Komisja Europejska nie rozpoczęła w wystarczającym 
stopniu debaty na szczeblu europejskim, np. dokonując przeglądu obowiązującego 
prawodawstwa dotyczącego stosowania zasady równości wynagrodzeń między kobietami 
i mężczyznami, o co Parlament Europejski wystąpił w swojej rezolucji z dnia 18 listopada 
2009 r.;

7. wzywa Radę i Komisję Europejską do surowszego egzekwowania poszanowania równości 
między mężczyznami i kobietami w strategii Europa 2020 oraz do zapewnienia jej 
rzeczywistego stosowania w poszczególnych rozdziałach strategii;

8. domaga się, aby wobec wciąż istniejącej nierówności między mężczyznami i kobietami 
rozpocząć refleksję o zasięgu europejskim, mającą na celu zwalczanie stereotypów 
związanych z rolami odpowiednio mężczyzn i kobiet;
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9. domaga się, aby poczynione zostały konkretne propozycje mające na celu godzenie życia 
zawodowego z prywatnym, szczególnie w dziedzinie opieki nad osobami zależnymi oraz 
nad dziećmi;

10. wzywa Komisję Europejską o czuwanie nad tym, żeby europejskie przepisy dotyczące 
godzenia życia zawodowego i prywatnego były odpowiednio transponowane przez 
państwa członkowskie;

11. zachęca państwa członkowskie do tworzenia i/lub doskonalenia struktur opieki nad 
dziećmi, takich jak żłobki czy świetlice, żeby stały się przystępne, wysokiej jakości i 
dostępne dla jak największej liczby osób; jest zdania, że struktury te stanowią niemałe 
wsparcie dla rodziców i powinny umożliwić im dostęp do rynku pracy;

12. nalega na fakt, że wychowanie odgrywa zasadniczą rolę we wpajaniu dzieciom już od 
najmłodszych lat pojęcia równości między mężczyznami i kobietami; zachęca państwa 
członkowskie do prowadzenia przez cały czas trwania nauki szkolnej programów 
informacyjnych i uwrażliwiających mających na celu propagowanie wartości zawartych a 
Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a zwłaszcza jej art. 23;

13. podkreśla konieczność pozostawienia młodym ludziom możliwości dokonywania wyboru 
ich drogi zawodowej; przypomina w związku z tym, że ważne jest, aby nauczyciele nie 
kierowali automatycznie swoich uczniów na ścieżki zawodowe w oparciu o seksistowskie 
stereotypy;

14. zachęca państwa członkowskie do podejmowania środków przeciwdziałających 
automatycznemu kierowaniu się dziewcząt w stronę zawodów i karier tradycyjnie 
kobiecych;

15. wyraża uznanie dla podejmowanych na szczeblu europejskim wysiłków zmierzających do 
zwiększenia obecności kobiet w sferach politycznych; w związku z tym popiera 
zatrudnianie kobiet we wszystkich instytucjach europejskich, zwłaszcza na stanowiskach 
kierowniczych; podkreśla jednakże, że należy podejmować dodatkowe wysiłki na 
szczeblach krajowych, regionalnych i gminnych;

16. przypomina, że jedynie w 3% dużych przedsiębiorstw kobieta stoi na czele najwyższego 
organu decyzyjnego; zachęca państwa członkowskie do podejmowania działań 
zapewniających większą reprezentatywność kobiet w dużych, notowanych na giełdzie 
przedsiębiorstwach oraz generalnie w radach nadzorczych;

17. wzywa państwa członkowskie do zidentyfikowania przedsiębiorstw, które propagują 
równość między mężczyznami i kobietami oraz godzenie życia zawodowego i 
prywatnego, a także do szerokiego rozpowszechniania najlepszych praktyk, m.in. za 
pośrednictwem izb przemysłowo-handlowych;

18. zachęca do regularnej wymiany informacji i doświadczeń między podmiotami 
propagującymi równość między mężczyznami i kobietami w celu wspierania stosowania 
dobrych praktyk na wszystkich szczeblach: europejskim, krajowym, regionalnym i 
lokalnym oraz w sektorach publiczny i prywatnym;
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19. wzywa państwa członkowskie i Komisję Europejską do zwrócenia szczególnej uwagi na 
grupy kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji: kobiety niepełnosprawne, kobiety 
starsze, migrantki czy też kobiety należące do mniejszości reprezentują szczególne grupy 
wymagające wprowadzenia środków dostosowanych do ich sytuacji; wzywa Komisję do 
zapewnienia ciągłości, tak aby europejski rok 2011, poświęcony wolontariatowi, sprzyjał 
również promowaniu równości między mężczyznami i kobietami;

20. przypomina, że kobiety niepełnosprawne są często dyskryminowane w różnych obszarach 
życia społecznego, kulturalnego, politycznego i zawodowego; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wystąpienia z konkretnymi propozycjami mającymi na celu polepszenie 
ich sytuacji;

21. wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na 
kobiety romskie przy wdrażaniu europejskiej strategii na rzecz integracji Romów;

22. opowiada się za dostępem kobiet i mężczyzn do informacji dotyczących opieki nad 
zdrowiem reprodukcyjnym oraz za prawem kobiet do dostępu do usług w tej dziedzinie;

23. przypomina, że przemoc wobec kobiet jest główną przeszkodą w zapewnieniu równości 
między kobietami i mężczyznami; wzywa Komisję do podjęcia prac nad przygotowaniem 
projektu kompleksowej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania wszelkim formom 
przemocy – fizycznej, seksualnej czy psychologicznej – wobec kobiet, i zwalczania tej 
przemocy, w szczególności handlu kobietami;

24. wyraża zadowolenie z powodu podejmowanych na szczeblu wspólnotowym i krajowych 
działań zwalczających przemoc wobec kobiet, ale podkreśla, że zjawisko to pozostaje 
nadal dużym problemem bez rozwiązania; wyraża uznanie dla wszczęcia debaty nad tego 
rodzaju przemocą, owocującej m.in. ustanowieniem europejskiego nakazu ochrony;
zachęca kolejne prezydencje Unii do kontynuowania tej drogi;

25. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia lepszego szkolenia personelu policyjnego, 
sądowego i socjalnego oraz do tworzenia struktur przystosowanych do przypadków 
przemocy wobec kobiet, w tym przypadków ciężkich i rzadkich, jak np. oblewanie 
kwasem siarkowym;

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

Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny, który obecnie przeżywamy, ma niezwykle 
szkodliwy wpływ na wskaźniki bezrobocia, na warunki życia naszych współobywateli i na 
społeczeństwo w ogóle. Kryzys bardzo dotknął kobiety: jest to prawda w odniesieniu do ich 
warunków pracy, do ich dostępu do zatrudnienia, do ich miejsca w społeczeństwie w ogóle, a 
do równości między mężczyznami i kobietami w szczególności. Komisja Europejska w 
rocznym sprawozdaniu za 2010 r. słusznie podkreśliła wyzwania, jakie nas czekają w 
dziedzinie równości między mężczyznami i kobietami po zakończeniu tego kryzysu.

W swoim sprawozdaniu sprawozdawczyni chciała położyć nacisk na konieczność 
skoncentrowania się na rzeczywistych konsekwencjach kryzysu dla kobiet. Pierwsza 
konsekwencja jest związana z zatrudnieniem kobiet. W istocie, średnio zostały one dotknięte 
później niż mężczyźni, gdyż więcej kobiet pracuje w sektorach, które dłużej opierały się 
skutkom kryzysu (opieka zdrowotna, edukacja, pomoc socjalna itd.). Sektory te jednak mogą 
być dotknięte dłużej, co spowodowałoby długoterminową niestabilność dla kobiet w 
porównaniu z mężczyznami. Bez względu na to, czy chodzi o poziom dochodów, warunki 
pracy i zatrudnienia czy o dostęp do niego, kobiety zostały bardzo dotknięte, a ich sytuacja 
może się pogorszyć, jeżeli szybko nie podejmie się konkretnych środków. Kobiety, 
zatrudniane na stanowiskach o ograniczonym wymiarze godzin i na umowach na czas 
określony, otrzymujące często niewystarczające wynagrodzenie, zajmują na rynku pracy 
zdecydowanie gorszą pozycję. Równość kobiet i mężczyzn wobec zatrudnienia nie może już 
dłużej być celem, do którego się dąży, lecz musi stać się rzeczywistością. Z tego powodu 
wydaje się ważne, żeby rządy państw członkowskich i Komisja Europejska czuwały nad 
utrzymaniem zarówno polityki równouprawnienia mężczyzn i kobiet, jak i wysokości 
środków budżetowych na nią przeznaczonych.

Nie należy jednakże patrzeć na kryzys tylko ze strony negatywnej. Trzeba go uważać za 
okazję, którą rządy mają wykorzystać, żeby sobie postawić odpowiednie pytania służące 
rozpatrzeniu ich polityki pod nowym kątem. Kryzys musi bowiem pozwolić nam na ponowne 
rozważenie roli mężczyzn i kobiet w naszym społeczeństwie; następuje to przez całkowite 
uznanie równości między kobietami i mężczyznami we wszystkich dziedzinach polityki. Ten 
ideał równości powinien zostać zrealizowany za pośrednictwem konkretnych i trwałych 
środków, m.in. w dziedzinie edukacji. Dzieci od najmłodszych lat muszą zaznajamiać się z 
zasadą równości płci, żeby uniknąć ciągłego trwania seksistowskich stereotypów. Czy to 
przez ciągłe informowanie, przez kampanie uwrażliwiające czy kierowanie chłopców i 
dziewcząt ku zawodom innym od tych, które tradycyjnie są zarezerwowane dla mężczyzn lub 
kobiet, edukacja i szkolenie młodzieży stanowią podstawę równości.

Sprawozdawczyni chciała także położyć nacisk na znaczenie, jakie mają kobiety w kręgach 
decyzyjnych, tradycyjnie zarezerwowanych dla mężczyzn. Kobiety muszą móc mieć dostęp 
do stanowisk odpowiadających ich kompetencjom, bez względu na to, czy chodzi o rady 
nadzorcze dużych, notowanych na giełdzie przedsiębiorstw, czy o reprezentację polityczną.
W istocie, często lepiej wykształcone niż mężczyźni, nie zawsze mają dostęp do stanowisk 
kierowniczych, co w rzeczywistości powoduje rozbieżność między ich poziomem 
wykształcenia a ich statusem.
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Z drugiej strony należy wspomnieć o wymiarze mężczyźni-kobiety, mówiąc o walce z 
ubóstwem. Ponieważ rok 2010 jest Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem, trzeba zwrócić 
szczególną uwagę na kobiety najbardziej narażone. Jeżeli ich trudna sytuacja wynika z 
niepełnosprawności, ze statusu migrantki czy z przynależności do mniejszości, powinno się 
podjąć środki zapobiegające ich pozostawaniu w warunkach niestabilności i sprzyjające ich 
integracji społecznej. Z tego tytułu sprawozdawczyni przypomina, że Komisja powinna 
poświęcić znaczną część swojej europejskiej strategii na rzecz integracji Romów na integrację 
kobiet romskich.

Propagowanie równości odbywa się także w drodze walki z przemocą wobec kobiet. Należy 
tu zauważyć, że wszelkie formy przemocy fizycznej, psychologicznej czy seksualnej, bez 
względu na ich powagę, muszą być zwalczane i potępiane. Zwalczanie przemocy 
seksistowskiej oznacza prowadzenie kampanii uwrażliwiających oraz edukację dzieci i 
młodzieży w zakresie niebezpieczeństw, jakie ona przedstawia. Potępienie przemocy 
seksistowskiej oznacza prawne określenie aktów przemocy opartej na płci, a także sankcji 
współmiernych do tych aktów. Tytułem przykładu, oblewanie kwasem siarkowym to akt 
przemocy, który niestety jest jeszcze praktykowany w niektórych państwach członkowskich.
W naszym społeczeństwie przetrwały dotychczas tabu związane z pewnymi rodzajami 
przemocy wobec kobiet. Z tego powodu przemoc ta nie jest powszechnie znana, czego 
konsekwencją jest minimalizowanie skutków fizycznych i psychicznych, które są jednakże 
znaczące.


