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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie eliminowania stereotypów dotyczących płci w UE
(2012/2116(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając deklarację pekińską i pekińską platformę działania przyjęte na IV 
Światowej Konferencji w sprawie Kobiet w dniu 15 września 1995 r. oraz rezolucje 
Parlamentu z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie realizacji pekińskiej platformy działania1, z 
dnia 10 marca 2005 r. w sprawie wniosków z IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet 
– Platformy Działania (Pekin + 10)2i z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie realizacji 
pekińskiej platformy działania (Pekin + 15)3,

– uwzględniając Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 
przyjętą przez ONZ w 1979 r.,

– uwzględniając art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, podkreślający wartości wspólne 
państwom członkowskim takie, jak: pluralizm, niedyskryminacja, tolerancja, 
sprawiedliwość, solidarność oraz równość kobiet i mężczyzn,

– uwzględniając art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), odnoszący 
się do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 2 grudnia 1998 r., w których ustalono, że coroczna 
ocena realizacji pekińskiej platformy działania będzie obejmować ilościowe i jakościowe 
wskaźniki oraz poziomy odniesienia,

– uwzględniając wspólną deklarację ministrów państw członkowskich UE ds. równości płci 
przyjętą w dniu 4 lutego 2005 r. w ramach przeglądu pekińskiej platformy działania po 10 
latach, w której to deklaracji m.in. potwierdzili oni swoje zdecydowane poparcie i 
zaangażowanie na rzecz pełnej i skutecznej realizacji deklaracji pekińskiej oraz pekińskiej 
platformy działania,

– uwzględniając konkluzje Rady z dni 2–3 czerwca 2005 r., w których zachęcono państwa 
członkowskie i Komisję do wzmocnienia mechanizmów instytucjonalnych służących 
wspieraniu równości płci i stworzenia ram umożliwiających ocenę realizacji pekińskiej 
platformy działania, aby móc śledzić postępy w bardziej spójny i systematyczny sposób,

– uwzględniając europejski pakt na rzecz równości płci (2011–2020) przyjęty przez Radę 
Europejską w marcu 2011 r.4,

– uwzględniając strategię Komisji na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010–2015 
przedstawioną przez Komisję w dniu 21 września 2010 r. i towarzyszący strategii 

                                               
1Dz.U. C 59 z 23.2.2001, s. 258.
2Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, s. 247.
3Dz.U. C 348 E z 21.12.2010, s. 11.
4Załącznik do konkluzji Rady z dnia 7 marca 2011 r.
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dokument roboczy służb Komisji w sprawie działań umożliwiających realizację strategii1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wpływu marketingu i 
reklamy na równość kobiet i mężczyzn2,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze art. 8 TFUE, który stanowi, że we wszystkich swoich działaniach Unia 
zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet;

B. mając na uwadze, że stereotypy wciąż istnieją na wszystkich szczeblach społeczeństwa i 
we wszystkich przedziałach wiekowych, mając wpływ na to, jak postrzegamy siebie 
nawzajem, odwołując się do nadmiernie uproszczonych założeń opartych na 
uwarunkowanych społecznie normach, praktykach i przekonaniach, które mają nierzadko 
podłoże kulturowe i religijne, których siła tkwi często w religii i które są wyrazem ukrytej 
dystrybucji władzy, oraz mając na uwadze, że należy wyeliminować wszelkie pośrednie i 
bezpośrednie przejawy dyskryminacji ze względu na płeć, aby zagwarantować kobietom 
prawo do równego traktowania i zmienić wizerunek kulturowy kobiet jako istot pod 
wieloma względami biernych lub gorszych od mężczyzn;

Media i edukacja

C. mając na uwadze, że dyskryminacja ze względu na płeć w mediach i reklamie jest nadal 
częstym zjawiskiem i sprzyja powielaniu stereotypów dotyczących płci;

D. mając na uwadze, że dzieci w bardzo młodym wieku mają styczność ze stereotypami 
dotyczącymi płci za pośrednictwem seriali telewizyjnych, reklam telewizyjnych, 
materiałów do nauki i programów edukacyjnych, co wpływa na sposób postrzegania przez 
dzieci norm postępowania kobiet i mężczyzn;

Rynek pracy 

E. mając na uwadze, że w 2011 r. za jednakową pracę kobiety wciąż zarabiały o 16,4% 
mniej niż mężczyźni;

F. mając na uwadze, że w kontekście godzenia pracy z życiem prywatnym kobiety na ogół 
nieproporcjonalnie często korzystają z „elastycznego czasu pracy”, co wskazuje, że 
obecnie nadal obowiązuje tradycyjne przekonanie, zgodnie z którym kobiety ponoszą 
główną odpowiedzialność za opiekę nad rodziną, w związku z czym są zmuszone 
zatrudniać się w niepełnym wymiarze godzin i mają mniejsze szanse na rynku pracy;

G. mając na uwadze, że stereotypy dotyczące płci skutkują mniejszymi szansami na rynku 
pracy, zwłaszcza dla kobiet, w szczególnych branżach zdominowanych przez mężczyzn, 
takich jak pożarnictwo i budownictwo;

                                               
1COM(2010)0491, SEC(2010)1080.
2Dz.U. C 295 E z 4.12.2009, s. 43.
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Podejmowanie decyzji gospodarczych i politycznych 

H. mając na uwadze ekspertyzę Komisji z 2011 r. pokazującą, że w 2012 r. w Unii 
Europejskiej kobiety stanowiły 14% członków zarządów największych spółek 
giełdowych, co wskazuje na istnienie tzw. szklanego sufitu, który utrudnia kobietom 
zajmowanie najwyższych stanowisk kierowniczych;

I. mając na uwadze, że pomimo poprawy sytuacji w ciągu minionych kilku lat kobiety nie są 
jeszcze dostatecznie reprezentowane wśród decydentów politycznych na szczeblu 
zarówno krajowym, jak i unijnym; mając na uwadze, że reprezentacja kobiet w rządach i 
parlamentach krajowych zwiększyła się z 21% w 2004 r. do 23% w 2009 r., zaś 
reprezentacja kobiet w Parlamencie Europejskim zwiększyła się z 30% w 2004 r. do 35% 
w 2009 r.;

J. mając na uwadze, że konieczne jest wyeliminowanie stereotypów dotyczących płci, 
ponieważ hamują one aspiracje młodych kobiet i zniechęcają kobiety do ubiegania się o 
najwyższe stanowiska kierownicze wiążące się z podejmowaniem decyzji finansowych, 
gospodarczych i politycznych w sferze zarówno publicznej, jak i prywatnej;

Działania UE

1. zwraca uwagę na wyraźny brak postępu w wypełnianiu zobowiązań podjętych w ramach 
pekińskiej platformy działania, jak również podkreśla konieczność opracowania nowych 
wskaźników w dziedzinie stereotypów dotyczących płci i sprawozdań analitycznych na 
szczeblu UE oraz zachęca Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn do zajęcia 
się tym problemem;

2. zwraca uwagę, że pomimo zaangażowania UE na rzecz równości kobiet i mężczyzn wciąż 
występuje luka w prawie przewidującym niedyskryminację kobiet i równość płci w 
dziedzinach zabezpieczenia społecznego, edukacji i mediów, oraz podkreśla konieczność 
opracowania nowych przepisów w tych dziedzinach i wzywa Komisję do uwzględnienia 
problematyki równości płci we wszystkich obszarach polityki; 

3. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wykorzystania Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) do przeciwdziałania stereotypom dotyczącym płci w różnych 
zawodach za pośrednictwem działań pozytywnych, uczenia się przez całe życie i 
zachęcania dziewcząt do podejmowania studiów w dziedzinach, których tradycyjnie nie 
postrzega się jako „kobiecych”;

Edukacja i media

4. podkreśla konieczność opracowania specjalnych kursów doradztwa zawodowego w 
szkołach podstawowych i średnich oraz instytucjach szkolnictwa wyższego w celu 
informowania osób młodych o niekorzystnym wpływie stereotypów dotyczących płci oraz 
zachęcania młodzieży do podejmowania nauki i pracy w dziedzinach, które niegdyś 
uważano za typowo „męskie” lub „kobiece”; zwraca się o udzielenie wsparcia dla 
wszelkich działań mających na celu zmniejszenie występowania stereotypów dotyczących 
płci wśród małych dzieci;
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5. zauważa, że stereotypy dotyczące płci w reklamie podczas dziecięcych programów 
telewizyjnych stanowią szczególny problem ze względu na swoje potencjalne 
oddziaływanie na socjalizację płci, a co za tym idzie – opinie dzieci o sobie, członkach 
swojej rodziny i świecie zewnętrznym, oraz podkreśla znaczenie ograniczenia kontaktu 
dzieci ze stereotypami dotyczącymi płci od możliwie najmłodszego wieku;

6. podkreśla konieczność przeprowadzenia specjalnych kursów na temat stereotypów 
dotyczących płci w mediach dla krajowych komisji etyki reklamy i organów 
samoregulujących, aby podniosła się świadomość niekorzystnego wpływu obrazów 
świadczących o dyskryminacji ze względu na płeć w telewizji oraz kampaniach 
marketingowych i reklamowych;

Rynek pracy

7. zauważa coraz większe zaniepokojenie niekorzystnym wpływem stereotypów 
dotyczących płci na zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć wynoszące 16,4% 
oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzięcia pod uwagę tego problemu 
podczas opracowywania nowej polityki;

8. podkreśla konieczność realizacji działań uświadamiających celem poinformowania 
pracodawców i pracowników o związku pomiędzy stereotypami dotyczącymi płci a 
zróżnicowaniem wynagrodzenia ze względu na płeć, poinformowania innych 
zainteresowanych podmiotów w społeczeństwie o tym, że stereotypy dotyczące płci 
powodują zmniejszenie szans kobiet zarówno na rynku pracy, jak i w życiu prywatnym, 
oraz zachęcenia do przejrzystości w publicznych i prywatnych przedsiębiorstwach i 
agencjach;

9. wzywa Komisję do wsparcia parytetu w zawodach tradycyjnie uznawanych za „męskie”, 
zważywszy że stereotypy wynikają także z niedoboru kobiet na niektórych stanowiskach; 
zwraca uwagę, że obecność większej liczby kobiet w tradycyjnie „męskich” zawodach 
doprowadzi tym sposobem do osłabienia wpływu takich stereotypów;

10. przypomina Komisji, że zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć wywiera 
szczególny wpływ na starsze kobiety, zwiększając ryzyko skrajnego i trwałego ubóstwa 
po osiągnięciu przez kobiety wieku emerytalnego;

11. zwraca uwagę, że wskutek nowych unijnych przepisów emerytalnych wzrośnie 
prawdopodobieństwo ubóstwa wśród starszych kobiet po osiągnięciu wieku 
emerytalnego; podkreśla zatem znaczenie braku poparcia dla jakichkolwiek poprawek w 
białej księdze pogłębiających zróżnicowanie emerytury kobiet i mężczyzn;

Podejmowanie decyzji gospodarczych i politycznych

12. zauważa, że reprezentacja kobiet w rządach krajowych wynosiła 23% w 2009 r., oraz z 
zadowoleniem przyjmuje pomysł wprowadzenia parytetu w celu zwiększenia liczby 
kobiet w rządach i parlamentach krajowych oraz instytucjach UE;

Inne działania
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13. wzywa państwa członkowskie do analizy przyjętych przez siebie założeń dotyczących 
kobiet i mężczyzn na rynku pracy, jako że stereotypy mogą prowadzić do większej 
segregacji rynku pracy i większego zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć;

14. wzywa Komisję i rządy krajowe państw członkowskich do wsparcia bardziej 
intensywnych badań nad stereotypami dotyczącymi płci i zebrania na ich temat dalszych 
danych przez opracowanie w tym zakresie większej liczby wskaźników;

15. wzywa Komisję do zaapelowania do państw członkowskich o dotrzymanie zobowiązań 
podjętych w europejskim pakcie na rzecz równości płci;

16. zachęca Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn oraz różne krajowe instytuty 
ds. równości płci do wsparcia dalszych badań nad źródłami stereotypów dotyczących płci 
i wpływem stereotypów na równość płci, jak również podkreśla znaczenie wymiany 
nowych pomysłów i badań odnoszących się do najlepszych praktyk w celu 
wyeliminowania stereotypów dotyczących płci w państwach członkowskich i instytucjach 
UE;

17. przypomina Komisji o rezolucji Parlamentu z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wpływu 
marketingu i reklamy na równość kobiet i mężczyzn oraz wzywa Komisję do wdrożenia 
zaleceń sformułowanych w rezolucji;

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

W dniu 15 września 1995 r. odbyła się w Pekinie IV Światowa Konferencja w sprawie 
Kobiet, na której przyjęto deklarację pekińską i pekińską platformę działania. Celem 
konferencji było zniesienie wszelkich przeszkód na drodze do czynnego uczestnictwa kobiet 
we wszystkich sferach życia publicznego i prywatnego za sprawą pełnego i równego udziału 
w procesie podejmowania decyzji gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych. 
W dokumencie stanowiącym podstawę wszelkich prac na rzecz równości płci na szczeblu 
międzynarodowym zauważono, że równouprawnienie płci zalicza się do praw człowieka oraz 
warunkuje równość, rozwój i pokój. Unia Europejska co roku dokonuje przeglądu postępu w 
osiąganiu celów wyznaczonych w 1995 r.

W ramach platformy działania ustalono priorytety obejmujące następujących dwanaście 
dziedzin: ubóstwo, kształcenie i szkolenie, zdrowie, przemoc, konflikty zbrojne, gospodarkę, 
władzę i podejmowanie decyzji, mechanizmy instytucjonalne, prawa człowieka, media, 
środowisko i dzieci płci żeńskiej. W celu zawężenia problemu w sprawozdaniu skupiono się 
na przyczynach stereotypów dotyczących płci w dziedzinach edukacji, mediów, reklamy, 
rynku pracy i podejmowania decyzji.

Od 1995 r. w ramach działań następczych w związku z konferencją Parlament Europejski 
przyjął trzy rezolucje poświęcone prawom kobiet. W 2000 r. przyjął rezolucję w sprawie 
realizacji pekińskiej platformy działania1, w 2005 r. przyjął rezolucję w sprawie Pekinu 10 lat 
później2, a w 2010 r. przyjął rezolucję w sprawie Pekinu 15 lat później3. Ponadto w dniu 3 
września 2008 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie wpływu marketingu i reklamy na 
równość kobiet i mężczyzn4. 

Dodatkowo należy pamiętać, że równość płci stanowi podstawowe prawo człowieka. Zgodnie 
z art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „we wszystkich swoich działaniach 
Unia zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet”.

Od konferencji minęło jednak ponad 15 lat, a stereotypy dotyczące płci i nierówność płci to 
wciąż powszechne problemy w dzisiejszej Unii Europejskiej. Stereotypowe założenia 
dotyczące kobiet na rynku pracy prowadzą do segregacji rynku pracy i zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć. O wadze problemu świadczy poziom zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć, który w 2010 r. wynosił 16,4%. Poza tym kobiety są 
często niedostatecznie reprezentowane lub niewidoczne w mediach, lub reprezentowane w 
mediach w rolach tradycyjnie uważanych za „kobiece”, co sprzyja większej dyskryminacji ze 
względu na płeć w różnych obszarach społeczeństwa i we wszystkich przedziałach 
wiekowych. 

Występowanie niekorzystnych stereotypów dotyczących płci opartych na przekonaniach i 
postawach społecznych wywiera wpływ na kobiety oraz ogranicza ich szanse i wybory w 
sferze społecznej, gospodarczej i politycznej. W celu rozwiązania problemu, jakim jest brak 
                                               
1Dz.U. C 59 z 23.2.2001, s. 258.
2Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, s. 247.
3Dz.U. C 348 E z 21.12.2010, s. 11.
4Dz.U. C 295 E z 4.12.2009, s. 43.
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kobiet na wyższych szczeblach procesu podejmowania decyzji gospodarczych i politycznych, 
konieczne jest przeciwdziałanie stereotypom dotyczącym płci utrzymującym się na 
wszystkich szczeblach społeczeństwa. 

Niniejsze sprawozdanie ma więc na celu zmniejszenie występowania niekorzystnych 
stereotypów dotyczących płci w UE, które skutkują mniejszymi szansami dla mężczyzn, ale 
jeszcze mniejszymi dla kobiet. Nowe unijne ramy polityczne i przepisy prawa są niezbędne 
do zaradzenia stereotypom dotyczącym płci w dziedzinach edukacji, mediów i reklamy, rynku 
pracy oraz podejmowania decyzji gospodarczych i politycznych. 
W celu zwiększenia uczestnictwa kobiet na rynku pracy oraz w procesie podejmowania 
decyzji gospodarczych i politycznych konieczne jest zwrócenie uwagi na następujące kwestie:

 Stereotypy dotyczące płci w szkołach podstawowych i średnich wpływają na sposób 
postrzegania przez małe dzieci i młodzież norm postępowania kobiet i mężczyzn. 
Należy zatem wprowadzić specjalne programy edukacyjne i materiały do nauki, w 
których kobiety i mężczyźni nie pojawiają się już w przykładach w swoich 
„tradycyjnych rolach”: mężczyzna utrzymujący rodzinę, a kobieta opiekująca się 
dziećmi;

 W odniesieniu do mediów i reklamy należy również zauważyć, że pogłębia się 
problem oglądania telewizji bez czyjegokolwiek nadzoru od bardzo młodego wieku 
przez dzieci i młodzież. Niekorzystne stereotypy dotyczące płci mogą więc wywierać 
znaczny wpływ na pewność siebie i poczucie własnej wartości młodych kobiet, 
zwłaszcza nastolatek, czego wynikiem jest ograniczenie ich aspiracji, wyborów i 
możliwości co do przyszłej drogi zawodowej. Biorąc pod uwagę, jak bardzo media 
wpływają na sposób postrzegania równości płci przez ludzi, konieczne są specjalne 
kursy doradcze, aby w komisjach etyki reklamy i organach samoregulujących 
podniosła się świadomość niekorzystnych skutków dyskryminacji ze względu na płeć 
i stereotypów dotyczących płci w mediach;

 Nieproporcjonalnie duża liczba kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin i 
zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć jasno pokazują, że stereotypy 
dotyczące płci prowadzą do dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy. 
Konieczne są więc kampanie uświadamiające, aby informować pracodawców, 
pracowników i zainteresowane strony o związku pomiędzy stereotypami dotyczącymi 
płci a zróżnicowaniem wynagrodzenia ze względu na płeć oraz pomiędzy pracą w 
niepełnym wymiarze godzin a ryzykiem niższej emerytury po osiągnięciu wieku 
emerytalnego;

 Podobnie zachodzi wyraźny związek pomiędzy stereotypami dotyczącymi płci a 
niedostateczną reprezentacją kobiet wśród decydentów politycznych i gospodarczych 
w sferze zarówno publicznej, jak i prywatnej, w tym w parlamentach i rządach 
krajowych państw członkowskich oraz instytucjach UE. Świadczy to nie tylko o 
„szklanym suficie”, który napotykają kobiety, lecz także o tym, że stereotypy działają 
hamująco na aspiracje zawodowe kobiet.

Zróżnicowanie wynagrodzenia za jednakową pracę na poziomie 16,4% nie tylko szkodzi 
kobietom na rynku pracy, lecz także wywiera ogromnie szkodliwy wpływ na ich prawo do 
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świadczeń emerytalnych. Stereotypy dotyczące płci przez całe życie zagrażają i kobietom, i 
mężczyznom: począwszy od oczekiwań co do postępowania chłopców i dziewczynek w 
szkołach podstawowych i średnich, a skończywszy na szczególnych oczekiwaniach w 
późniejszym życiu co do wyborów zawodowych czy ich reprezentacji na rynku pracy. 
Nadmierna liczba kobiet korzystających z elastycznego czasu pracy i zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze godzin wskazuje, że nadal obowiązuje obecnie tradycyjna koncepcja, 
zgodnie z którą odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi spoczywa na matce, co ogranicza jej 
szanse na rynku pracy. Za sprawą nowych unijnych planów złagodzenia procedur i 
ograniczeń w zakresie zwalniania i rozwiązywania stosunku pracy kobiety będą odtąd jeszcze 
bardziej poszkodowane i narażone na większą niestabilność.

Dodatkowo kulminacja niekorzystnego oddziaływania stereotypów dotyczących płci 
występuje po osiągnięciu przez kobiety wieku emerytalnego. Brak bezpieczeństwa 
spowodowany elastycznym czasem pracy w połączeniu ze zróżnicowaniem wynagrodzenia ze 
względu na płeć sprawia, że po osiągnięciu wieku emerytalnego kobiety są bardziej narażone 
na trwałe i skrajne ubóstwo. Nierówność pomiędzy kobietami a mężczyznami wynikająca ze 
stereotypów dotyczących płci ma tym samym charakter kumulacyjny: im bardziej kobiety 
narażone są na stereotypy, tym bardziej w późniejszym czasie narażone są na ubóstwo. Efekt 
ten zaostrzają nowe unijne plany polegające na zaoszczędzeniu na emeryturach wypłacanych 
z budżetu państwa i większym uregulowaniu funduszy emerytalnych drugiego filaru. 
Przesunięcie punktu ciężkości z emerytur wypłacanych z budżetu państwa na emerytury 
wypłacane z drugiego filaru – nie zmieniając pierwszych, ale podwyższając drugie – nie tylko 
zwiększy narażenie kobiet na ubóstwo, lecz także doprowadzi do większego zróżnicowania 
dochodu kobiet i mężczyzn w starszym wieku.


