
PL    PL 

PL



PL    PL 

 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Bruksela, dnia 11.02.2011 
SEC(2011) 193 wersja ostateczna 

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI 

POSTĘPY W DĄŻENIU DO RÓWNOŚCI KOBIET I MĘŻCZYZN  
SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA ROK 2010 



PL 2   PL 

SPIS TREŚCI 

1. Wprowadzenie.............................................................................................................. 3 

2. Równa niezależność ekonomiczna............................................................................... 3 

3. Równa płaca za tę samą pracę i pracę o równej wartości ............................................ 7 

4. Równość w procesach decyzyjnych........................................................................... 10 

5. Godność, integralność i eliminacja przemocy uwarunkowanej płcią ........................ 12 

6. Równość płci poza Unią............................................................................................. 13 

7. Zarządzanie problematyką równości płci................................................................... 14 

8. Wnioski ...................................................................................................................... 15 



EN 3   EN 

1. WPROWADZENIE 

Równość płci jest podstawowym prawem gwarantowanym przez art. 23 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Ponadto art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowi: „We wszystkich swoich działaniach Unia zmierza do zniesienia 
nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet”. Komisja potwierdziła swoje 
zaangażowanie na rzecz równości płci poprzez przyjęcie Karty kobiet1 i przyjęcie Strategii na 
rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-20152.  

Osiągnięcie równości płci ma również decydujące znaczenie dla celów UE w zakresie 
wzrostu, zatrudnienia i spójności społecznej. Zasadniczym celem strategii „Europa 2020” — 
najważniejszego dokumentu unijnego na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu — jest podniesienie stopy zatrudnienia kobiet i 
mężczyzn w wieku 20-64 lat do 75 % do roku 2020. W związku z tym, że stopa zatrudnienia 
kobiet wynosi obecnie 62,5 %3, zatrudnienie kobiet powinno wzrosnąć zarówno pod 
względem ilości, jak i jakości.  

Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym rocznym sprawozdaniem przedstawionym po 
przyjęciu strategii „Europa 2020” i nowej strategii Komisji na rzecz równości kobiet i 
mężczyzn. Opisano w nim niedawne zmiany w zakresie równości płci w UE oraz 
przedstawiono statystyki dotyczące wszystkich uwzględnionych dziedzin i najnowsze zmiany 
w państwach członkowskich. W sprawozdaniu ustalono aktualny stan pięciu obszarów 
priorytetowych Karty kobiet i wspomnianej strategii, mianowicie: równej niezależności 
ekonomicznej; równej płacy za tę samą pracę i pracę o równej wartości; równości w 
procesach decyzyjnych; godności, integralności i eliminacji przemocy uwarunkowanej płcią; 
oraz równości płci poza Unią. Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie EPSCO w marcu 
2011 r. i będzie stanowiło podstawę dyskusji podczas dialogu na temat równości kobiet i 
mężczyzn. 

2. RÓWNA NIEZALEŻNOŚĆ EKONOMICZNA 

Zrównoważone uczestnictwo w rynku pracy wzmocni niezależność ekonomiczną kobiet przez 
całe życie i umożliwi im otrzymywanie odpowiedniej emerytury. W latach 2009-20104 
różnica między stopami zatrudnienia kobiet i mężczyzn zmniejszyła się o 0,4 punktu 
procentowego z 13,3 do 12,9. Na szczeblu krajowym w całej UE istnieją znaczne różnice. 
Malta, Włochy i Grecja mają najniższe stopy w przypadku kobiet, natomiast Litwa, Estonia i 
Łotwa mają najniższe stopy w przypadku mężczyzn. Stopy bezrobocia mężczyzn i kobiet 
wzrosły od 2009 r. w wyniku kryzysu i obecnie5 są równe (9,6 % zarówno w przypadku 
kobiet, jak i mężczyzn).  

Jednak jakąkolwiek pozytywną ocenę tendencji w zatrudnieniu kobiet równoważy fakt, że tak 
wiele z nich pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. W 2009 r. w niepełnym wymiarze 

                                                 
1 COM(2010) 78. 
2 COM(2010) 491. 
3 Grupa wiekowa 20-64, 2009 r. Jeżeli nie podano innego źródła, dane w sprawozdaniu pochodzą z 

Eurostatu. 
4 Wskaźniki za drugi kwartał 2009 r. i za 2010 r. 
5 Październik 2010 r. 
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czasu pracy pracowało w Europie 31,4 % kobiet i 8,1 % mężczyzn. Znaczący jest fakt, że 
kraje, w których pracuje blisko 75 % kobiet (Dania, Niderlandy i Szwecja), mają jedne z 
najwyższych stóp zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Stopa zatrudnienia i stopa bezrobocia (kobiety i mężczyźni w wieku 20 - 64 lat) w państwach 
członkowskich UE- 2000-2009 r.
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Źródło:  Eurostat, badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), przeciętne wartości roczne. 

Cel strategii „Europa 2020" w odniesieniu do stopy zatrudnienia

 

W strategii „Europa 2020” zaproponowanej przez Komisję w marcu 2010 r. przedstawiono 
wizję Europy za 10 lat: inteligentnej i zrównoważonej gospodarki sprzyjającej włączeniu 
społecznemu, zapewniającej wysokie zatrudnienie i wysoką wydajność oraz większą spójność 
społeczną. Obecne rozbieżności poziomu zatrudnienia między mężczyznami i kobietami 
wyraźnie wskazują na potrzebę sprzyjania większemu zaangażowaniu kobiet, jeżeli UE ma 
osiągnąć cel strategii „Europa 2020”, tj. stopę zatrudnienia w wysokości 75 %. Ogólna stopa 
zatrudnienia kobiet w Europie wynosi rzeczywiście 62,5 %, a w przypadku niektórych 
określonych grup kobiet osiągnięcie celów strategii „Europa 2020” jest szczególnie dalekie. 
Na przykład stopy zatrudnienia kobiet z państw nienależących do UE wynoszą poniżej 50 %, 
a kobiety romskie są bezrobotne cztery razy częściej niż populacja kobiet ogółem6.  

                                                 
6 „Ethnic minority and Roma women in Europe: A case for gender equality? Synthesis report by the 

expert group on gender equality, social inclusion, health and long-term care” (Mniejszości etniczne i 
kobiety romskie w Europie: kwestia równości płci. Sprawozdanie podsumowujące grupy ekspertów nt. 
równości płci, włączenia społecznego oraz opieki zdrowotnej i długoterminowej), 2010. 
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Stopa zatrudnienia ze względu na przynależność państwową (kobiety i mężczyźni w wieku 20 - 64 
lat) w państwach członkowskich UE- 2005-2009 r.
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Źródło: Eurostat, badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), przeciętne wartości roczne. 

Cel strategii „Europa 2020" w odniesieniu do stopy 
zatrudnienia

Głównym powodem niskich stóp zatrudnienia kobiet jest wyzwanie polegające na godzeniu 
pracy z życiem rodzinnym i prywatnym. Udział w rynku pracy matek jest niższy o 11,5 
punktu procentowego niż udział kobiet bez dzieci, natomiast stopa zatrudnienia w przypadku 
ojców jest wyższa o 8,5 punktu procentowego niż w przypadku mężczyzn bez dzieci. Ponadto 
źle zaprojektowane systemy ulg podatkowych i świadczeń, w szczególności wspólne 
opodatkowanie, mogą – w połączeniu z brakiem placówek opieki nad dziećmi w przystępnej 
cenie i o wysokiej jakości – stanowić czynniki zniechęcające osoby zapewniające drugie 
źródło dochodów w rodzinie do podjęcia pracy.  

Wpływ rodzicielstwa na stopę zatrudnienia kobiet jest ograniczony w Portugalii i Słowenii, 
ale jest wysoki w Estonii, Republice Czeskiej oraz na Węgrzech i Słowacji. W przypadku 
zatrudnienia mężczyzn wpływ posiadania dzieci jest pozytywny i waha się od 1,9 punktu 
procentowego w Danii do 13,3 punktu procentowego na Litwie. Niektóre państwa 
członkowskie wprowadzają środki prawodawcze, aby ułatwić godzenie obowiązków 
zawodowych z życiem rodzinnym. W Niemczech dzięki nowym przepisom rodzice uzyskali 
elastyczność w zakresie pomocy szkoleniowej: mogą swobodnie decydować, kiedy chcą 
wychowywać dzieci, przechodzić szkolenie czy podjąć pracę. W Szwecji wypłaca się premie 
na rzecz równości, aby zachęcić matki i ojców do dzielenia się urlopem rodzicielskim w 
bardziej zrównoważony sposób. 

Zapewnienie wystarczającej liczby dostępnych placówek opieki nad dziećmi, w przystępnej 
cenie i o wysokiej jakości, jest decydującym krokiem w oferowaniu rodzicom, w szczególności 
kobietom, prawdziwego wyboru w kwestii podjęcia pracy. Na przykład w Polsce obecnie 
znajduje się w sejmie projekt ustawy o opiece dziennej. „Cele barcelońskie”, które 
ustanowiono w 2002 r. z myślą o zapewnieniu lepszej opieki nad dziećmi do 2010 r., nie zostały 
jednak osiągnięte w większości państw członkowskich7. 

                                                 
7 W 2002 r. Rada Europejska w Barcelonie uzgodniła cel zapewnienia do 2010 r. opieki nad dziećmi dla 

przynajmniej 90 % dzieci w wieku od trzech lat do obowiązkowego wieku szkolnego oraz dla 
przynajmniej 33 % dzieci do trzeciego roku życia. 



EN 6   EN 

Stopa zatrudnienia kobiet i mężczyzn (w wieku 25-49 lat) 
w zależności od tego, czy mają dzieci w wieku poniżej 12 lat

UE 27 - 2009 r.
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Źródło: Eurostat, badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), przeciętne wartości roczne. 
Uwagi: brak danych dotyczących SE. 

Cel strategii „Europa 2020" w odniesieniu do stopy 
zatrudnienia

Ponadto w związku ze starzeniem się społeczeństwa coraz większym wyzwaniem dla 
społeczeństwa jako całości, a w szczególności dla kobiet, staje się opieka nad osobami w 
podeszłym wieku i niepełnosprawnymi. Matki często zajmują się zarówno dziećmi, jak i 
starszymi krewnymi, czasem jednocześnie. W UE ok. 30 % kobiet odpowiedzialnych za 
opiekę nad dziećmi i starszymi mówi, że nie pracuje lub pracuje w niepełnym wymiarze czasu 
pracy ze względu na brak usług opieki nad dziećmi i innymi osobami wymagającymi opieki. 
Wskaźnik ten wynosi poniżej 10 % w Niderlandach, Finlandii i Szwecji, ale przekracza 80 % 
na Łotwie i w Rumunii.  

Zmienioną dyrektywą o urlopie rodzicielskim8 wdrażającą porozumienie z europejskimi 
partnerami społecznymi zwiększono uprawnienie do urlopu każdego pracującego rodzica z 
trzech do czterech miesięcy, z których co najmniej jeden nie może zostać przeniesiony na 
drugiego rodzica. Oznacza to, że każdy niewykorzystany miesiąc zostaje utracony, co stanowi 
wyraźną zachętę dla ojców, aby korzystali z uprawnienia do urlopu. W 2010 r. przyjęto 
dyrektywę w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn 
prowadzących działalność na własny rachunek9. Były to pierwsze przepisy na szczeblu UE 
dotyczące zasiłku macierzyńskiego dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i 
ich małżonków lub partnerów życiowych. 

Kobiety i ubóstwo są jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania w pekińskiej 
platformie działania, a w strategii „Europa 2020” ustalono zasadniczy cel wydobycia z 
zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem co najmniej 20 mln osób. Osiągnięcie tego celu 
zmieni życie wielu mężczyzn i kobiet: zasadniczo mężczyzn najbardziej dotyka poważna 
deprywacja mieszkaniowa, ale w przypadku osób powyżej 65. roku życia wskaźnik 
zagrożenia ubóstwem jest znacznie wyższy dla kobiet niż mężczyzn (21 % w porównaniu z 16 
% w 2008 r.). Rozbieżność wynosi 10 punktów procentowych w Bułgarii, Finlandii, Szwecji i 
na Cyprze oraz 15 punktów w Estonii, Słowenii i na Litwie. W odniesieniu do kwestii 

                                                 
8 Dyrektywa 2010/18/EU. 
9 Dyrektywa 2010/41/EU. 
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starzenia się społeczeństwa Komisja przygotowuje Europejskie partnerstwo na rzecz 
innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu. Poprawa zdrowia i 
jakości życia osób starszych oraz opracowywanie innowacyjnych produktów, urządzeń i 
usług pomaga przywrócić kobiety na rynek pracy i tworzy możliwości rozwoju 
gospodarczego, który prowadzi do zwiększonej konkurencyjności i zwiększonego wzrostu. 

Rok 2010 był Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, a na 
tym temacie skoncentrowano się w ramach szeregu działań, w tym w zielonej księdze w 
sprawie emerytur10, podkreślającej znaczenie rozwiązania kwestii różnic w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn.  

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem po transferach socjalnych w odniesieniu do osób starszych 
(kobiet i mężczyzn w wieku 65 lat i starszych) 1998-2008 r.
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Źródło:  Eurostat, badanie dochodów i warunków życia (SILC), przeciętne wartości roczne.
1998-2004: UE 25, 2005-2008: UE 27
Brak danych dotyczących 2002 r.

W szczególności kobiety należące do mniejszości etnicznych i kobiety romskie są bardziej 
narażone na zagrożenie ubóstwem niż inne kobiety. W komunikacie „Integracja społeczna i 
gospodarcza Romów w Europie”11 podkreślono wspólną odpowiedzialność UE i państw 
członkowskich za włączenie społeczne Romów i podkreślono znaczenie uwzględniania 
aspektu płci. 

3. RÓWNA PŁACA ZA TĘ SAMĄ PRACĘ I PRACĘ O RÓWNEJ WARTOŚCI 

Ponad 50 lat po podpisaniu traktatu rzymskiego, w którym potwierdzono zasadę równości 
wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub za pracę o równej wartości, 
kobiety w całej UE zarabiają średnio o 17,5 % mniej niż mężczyźni, a w ciągu ostatnich lat 
nie nastąpiło żadne zmniejszenie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Waha się 
ono od blisko 31 % w Estonii do poniżej 5 % we Włoszech. W obszarze badań naukowych 

                                                 
10 COM(2010) 365. 
11 COM(2010) 133. 
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zróżnicowanie w UE wynosi średnio12 25 %. Niewielkie zróżnicowanie wynagrodzenia ze 
względu na płeć można wyjaśnić faktem, że stopa zatrudnienia kobiet jest niska i że te 
kobiety, które pracują, zarabiają więcej (poziom wykształcenia, zawód)13. Państwa 
członkowskie w pełni transponowały prawodawstwo UE dotyczące równej płacy, ale mało 
prawdopodobne jest, aby same środki prawne rozwiązały problem zróżnicowania 
wynagrodzenia. Przyczyny takiej sytuacji są liczne i złożone i odzwierciedlają nie tylko 
dyskryminację ze względu na płeć, ale również nierówności wynikające z wykształcenia, 
segregacji poziomej i pionowej rynku pracy, trudności w godzeniu pracy, życia rodzinnego i 
prywatnego, nierównego podziału obowiązków rodzinnych i domowych, braku przejrzystości 
wynagrodzeń i wpływu podziału ról ze względu na płeć na wybór ścieżki kształcenia i kursów 
doskonalenia zawodowego. Konkluzje Rady przyjęte w ramach belgijskiej prezydencji w 
Radzie w sprawie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć stanowią zatem ważny 
krok14.  

Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć w postaci niewyrównanej w państwach członkowskich UE - 2008 r.
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Źródło: Eurostat,  niewyrównane zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć (GPG) stanowi różnicę między średnim wynagrodzeniem brutto za godzinę pracy 
pracowników-mężczyzn a średnim wynagrodzeniem brutto za godzinę pracy pracowników-kobiet wyrażoną jako odsetek średniego wynagrodzenia brutto za godzinę 
pracy pracowników-mężczyzn. EE oraz IE: dane za 2007 r.

(Różnica między średnim wynagrodzeniem brutto za godzinę pracy mężczyzn i kobiet wyrażona jako odsetek średniego wynagrodzenia brutto za godzinę pracy mężczyzn) 

 

Komisja chce zwiększać świadomość przyczyn utrzymującego się zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć i sposobów rozwiązania tego problemu. Zorganizowana w 
2010 r. przez UE kampania dotycząca zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć była 
reklamowana w środkach transportu publicznego w 27 stolicach państw UE i w prasie 
miejscowej i krajowej. Rozpowszechnianiem kampanii zajmuje się blisko 300 punktów 

                                                 
12 Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych, „She Figures 2009. Statistics and 

Indicators on Gender Equality in Science” (Dane dotyczące kobiet – 2009 r. Statystyka i wskaźniki 
dotyczące równości płci w nauce). 

13 „The gender pay gap in the Member States of the European Union: quantitative and qualitative 
indicators” (Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć w państwach członkowskich UE: 
wskaźniki ilościowe i jakościowe), sprawozdanie prezydencji belgijskiej za 2010 r. 

14 W swoich konkluzjach Rada zachęca państwa członkowskie, by przyjęły lub stosowały wszechstronny 
zestaw środków odpowiadających wszystkim przyczynom różnic w poziomie wynagrodzenia mężczyzn 
i kobiet powiązanych z nierówną sytuacją mężczyzn i kobiet na rynku pracy. 
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kontaktowych15 w 27 państwach członkowskich. Opracowano również kalkulator 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Wiosną 2011 r. Komisja zorganizuje 
pierwszy Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń, w oparciu o powyższą kampanię i 
zainspirowana przez wiele państw członkowskich, które z powodzeniem ustanowiły dni 
mające na celu zwiększenie świadomości w zakresie kwestii, o ile dłużej muszą pracować 
kobiety, aby zarabiać tyle samo co mężczyźni. 

Osoby przedwcześnie kończące naukę i szkolenie oraz osoby posiadające wykształcenie wyższe 
UE 27 - 2000-2009 r.
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Źródło:  Eurostat, badanie aktywności ekonomicznej ludności 
(BAEL), przeciętne wartości roczne. 

Jednymi z głównych powodów nierównych wynagrodzeń są wybory ścieżki kształcenia i 
ścieżki zawodowej kobiet i mężczyzn16. W strategii „Europa 2020” określono cele posiadania 
wyższego wykształcenia przez co najmniej 40 % młodszego pokolenia i zmniejszenia odsetka 
osób przedwcześnie kończących naukę do poniżej 10 %. Obecnie więcej chłopców 
przedwcześnie kończy naukę, a młode kobiety osiągają wyższy poziom wykształcenia niż 
mężczyźni w prawie wszystkich państwach członkowskich. W 2009 r. 35,7 % kobiet i 28,9 % 
mężczyzn w wieku 30-34 lat zdobyło wykształcenie wyższe. Kobiety stanowią 60 % nowych 
absolwentów uniwersytetów. Kobiety kształcą się jednak w dziedzinach charakteryzujących 
się często niższymi wynagrodzeniami (służba zdrowia i usługi opiekuńcze, kształcenie itd.), 
natomiast ponad 64 % absolwentów studiów informatycznych i inżynierskich stanowią 
mężczyźni. W rezultacie segregacja zawodowa jest nadal wysoka. Niektóre państwa 
członkowskie wdrożyły politykę mającą na celu zwalczanie segregacji płciowej, ale tylko 
nieliczne skupiają się na wyborach edukacyjnych chłopców i mężczyzn. Na przykład w 
Niemczech istnieje program mający na celu zwiększenie liczby wykwalifikowanych 
pracowników wśród mężczyzn w placówkach opieki dziennej nad dziećmi17. 

                                                 
15 Obejmują one partnerów społecznych, ministerstwa pracy/spraw społecznych/równości, organizacje 

pozarządowe w dziedzinie równości płci oraz agencje zatrudnienia zarówno prywatne, jak i publiczne. 
16 Zob. przypis 13. 
17 Zob. inne środki w „Gender Differences in Education Outcomes” (Różnice w wynikach nauczania w 

zależności od płci) (www.eurydice.org). 
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4. RÓWNOŚĆ W PROCESACH DECYZYJNYCH  

Im wyższe stanowisko w hierarchii, tym mniej kobiet je obejmuje. Odsetek kobiet na 
najważniejszych stanowiskach w polityce i gospodarce jest zasadniczo taki sam jak w 
zeszłym roku. W 2010 r. kobiety przewodziły rządom trzech państw członkowskich UE 
(Finlandii, Niemiec i Słowacji), a średni odsetek sprawowanych przez kobiety mandatów w 
parlamentach krajowych (jednoizbowych lub w izbach niższych) wynosił 24 %, o jeden punkt 
procentowy więcej niż w 2005 r. Odsetek ten wynosi ponad 40 % w Niderlandach i Szwecji i 
poniżej 10 % na Malcie i Węgrzech. Wśród ministrów rządów krajowych18 udział kobiet 
zwiększył się z 22 % w 2005 r. do 27 % w 2010 r. Ponieważ jest on nadal niski, kraje 
zaczynają działać. Na przykład wspólny komitet Oireachtas (izb parlamentu irlandzkiego) ds. 
konstytucji zalecił ostatnio, aby partie polityczne podjęły pozytywne działania w celu 
promowania równości płci wśród swoich członków, w tym w selekcji kandydatów w 
wyborach. W Grecji przed ostatnimi wyborami regionalnymi i gminnymi zorganizowano 
kampanię informacyjną i podnoszącą świadomość na temat kobiet w polityce. W Polsce i 
Hiszpanii istnieje obowiązkowa zrównoważona reprezentacja na listach wyborczych. 

Udział kobiet i mężczyzn zajmujących stanowiska decyzyjne - 2010 r.
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Źródło: Eurostat oraz baza danych Komisji Europejskiej dotycząca udziału kobiet i mężczyzn w  procesie podejmowania decyzji
Nb.: termin "szefowie przedsiębiorstw" obejmuje kategorie 121 (dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich zastępcy) oraz 13 (kierownicy 
małych przedsiębiorstw)  ISCO (międzynarodowej standardowej klasyfikacji zawodów).  

 

W dziedzinie gospodarki również brakuje równości płci. Biorąc pod uwagę większy udział 
kobiet na rynku pracy i w kształceniu, można by oczekiwać podobnej poprawy w zakresie 
skutecznego wykorzystywania talentów kobiet. Nadal jednak w zaledwie 3 % największych 
przedsiębiorstw notowanych na giełdzie kobiety zajmują kierownicze stanowiska w 
najwyższych organach decyzyjnych19. Występują również znaczne zróżnicowania w całej 
Europie: w Szwecji i Finlandii ponad 25 % członków zarządów to kobiety, natomiast w 
Luksemburgu, Włoszech, na Cyprze i Malcie ten udział jest mniejszy niż 5 %. Jeśli chodzi o 

                                                 
18 Ministrowie – członkowie gabinetu. 
19 Dane zgromadzone latem 2010 r. dotyczące przedsiębiorstw wchodzących w danym państwie 

(zarejestrowanych w tymże państwie zgodnie z kodem ISIN) w skład indeksu wiodących spółek (tzw. 
„blue chip”) prowadzonego przez giełdę w każdym państwie. 
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przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie, kobiety nadal stanowią jedynie jedną trzecią 
szefów przedsiębiorstw unijnych20, a w wielu państwach udział ten jest jeszcze niższy.  

Szefowie przedsiębiorstw w podziale na płeć w 2009 r.
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Źródło: Eurostat, BAEL w UE. Nb.: termin "szefowie przedsiębiorstw" obejmuje kategorie 121 (dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich zastępcy) oraz 
13 (kierownicy małych przedsiębiorstw)  ISCO (międzynarodowej standardowej klasyfikacji zawodów)
W odniesieniu do MT oraz CY: dane nie są wiarygodne z uwagi na niewielki rozmiar próby.
FR: dane nie uwzględniają dyrektorów oraz dyrektorów generalnych.

 

Kobiety stanowią jednak większość populacji i ich udział w procesach decyzyjnych może 
przyczynić się do bardziej ukierunkowanych działań politycznych oraz działać na rzecz 
silniejszych i bardziej zasobnych systemów demokratycznych. Argumenty ekonomiczne za 
zajmowaniem przez kobiety stanowisk kierowniczych znajdują poparcie w niezależnych 
badaniach21 sugerujących istnienie korelacji między przedsiębiorstwami, w których kobiety 
zajmują stanowiska decyzyjne, a dobrymi wynikami. Wydaje się również, że różnorodność 
płci przynosi zarządom wiele istotnych korzyści, takich jak wyższe zyski, lepsze ogólne 
wyniki, lepsze zarządzanie ryzykiem i bardziej efektywne wykorzystanie kobiecych talentów.  

                                                 
20 Dyrektorzy generalni, wykonawczy, prezesi i ich zastępcy oraz kierownicy małych przedsiębiorstw. 
21 „Does Female Leadership Boost Firm Profitability?” Kotiranta, Kovalainen i Rouvinen, 2007, „The 

Bottom Line: Corporate Performance and Women’s Representation on Boards”, Catalyst 2007, „Why 
Women Mean Business, Understanding the Emergence of our next economic revolution”, Wittenberg-
Cox i Maitland 2007, „The Business Case for Diversity: How Companies Benefit from Re-evaluating 
the Male Competitive Model”, Sylvia Ann Hewlett 2007. 
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Udział kobiet w najwyższych organach decyzyjnych 
największych przedsiębiorstw w każdym państwie, 2004-2010 r.
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Źródło: Komisja Europejska, DG EMPL, baza danych dotycząca kobiet i mężczyzn. Za największe notowane na giełdzie przedsiębiorstwa w każdym państwie 
uznaje się zarejestrowane w danym państwie spółki (maks. 50) wchodzące w skład głównego indeksu wiodących spółek na giełdzie w każdym państwie. 
Indeksy wiodących spółek obejmują przedsiębiorstwa największe pod względem kapitalizacji rynkowej lub przepływów handlowych. LT, CZ, PL, MT: brak 
danych za 2003 r.  

W związku z tym, że wiele przedsiębiorstw nie spieszy się z wyrównaniem nierównowagi 
między płciami, niektóre rządy w Europie uchwaliły przepisy, aby wymusić zmiany. 
Pierwszy system kwotowy na rzecz równości płci w zarządach wprowadzono w Norwegii w 
2006 r. Bezpośrednio w wyniku przepisów dotyczących systemu kwotowego udział kobiet w 
zarządach dużych norweskich przedsiębiorstw wzrósł z 22 % w 2004 r. do 42 % w 2009 r. 
Ostatnio za przykładem Norwegii poszła Hiszpania, która wprowadziła przepisy w sprawie 
zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w zarządach spółek, a we Francji dyskutuje się 
nad ustawą w tej sprawie. W tych dwóch państwach już widać poprawę równowagi liczebnej 
między płciami od 2004 r., co wskazuje, że skutki przynosi już sama dyskusja na temat 
zarządów zrównoważonych pod względem płci. W niektórych państwach istnieją również 
kodeksy ładu korporacyjnego podkreślające znaczenie różnorodności i równości płci. 
Kodeksy spółek zawierają czasem specjalne przepisy dotyczące przejrzystości w odniesieniu 
do składu zarządu. Zasadniczo w państwach, w których wprowadzono tego rodzaju kodeksy, 
również występuje większy odsetek kobiet na szczeblu zarządu — na przykład w Szwecji i 
Finlandii.  

Inne środki mające na celu poprawę równowagi płci obejmują dobrowolne zobowiązania. 
Dania i Niderlandy posiadają karty na rzecz promowania kobiet w zarządzaniu. Zjednoczone 
Królestwo przeprowadza przegląd sposobów pozwalających usunąć przeszkody w celu 
umożliwienia kobietom dostępu do zarządów. Komisja ustanowi bezpośredni dialog z 
przemysłem i zachęca przedsiębiorstwa prywatne do podejmowania szczególnych wysiłków 
w celu rozwiązania problemu trwałego braku równowagi na stanowiskach kierowniczych 
wymagających podejmowania decyzji.  

5. GODNOŚĆ, INTEGRALNOŚĆ I ELIMINACJA PRZEMOCY UWARUNKOWANEJ PŁCIĄ 

Średnie trwanie życia wzrosło przez ostatnie 20 lat, a europejskie dzieci urodzone w 2007 r. 
mogą oczekiwać, że dożyją prawie 80 lat. Związane z płcią nierówności w zakresie zdrowia 
są jednak powszechne w UE. 40 % mężczyzn biernych zawodowo w wieku 25-49 lat jako 
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główną przyczynę nieszukania zatrudnienia podaje chorobę lub niepełnosprawność. Odsetek 
ten osiągnął 63 % w Estonii i na Słowacji, a w Republice Czeskiej, Rumunii i we Włoszech 
wynosi poniżej 20 %. Jedynie 13 % kobiet biernych zawodowo w UE podaje ten sam powód 
nieszukania zatrudnienia. W znacznej większości państw członkowskich więcej kobiet niż 
mężczyzn uważa jednak, że mają problemy zdrowotne. Kobiety również częściej niż 
mężczyźni korzystają z opieki zdrowotnej. Średnie trwanie życia jest jednak o sześć lat 
krótsze w przypadku mężczyzn niż w przypadku kobiet. Kobiety mogą oczekiwać życia 
dłuższego o ponad dziesięć lat niż mężczyźni na Litwie, Łotwie i w Estonii i o cztery lata w 
Szwecji, Zjednoczonym Królestwie, Danii, Niderlandach i na Cyprze.  

Informacje dotyczące zdrowia w przypadku każdej płci są niewystarczające na szczeblu UE. 
W sprawozdaniu opublikowanym przez Komisję22 zaleca się „wdrożenie standardowego 
gromadzenia danych w podziale na płeć, a także poprawę jakości danych w obszarach, w 
których obecne dane albo nie istnieją, albo nie są zróżnicowane według płci, w tym w 
obszarach obejmujących dostęp do opieki zdrowotnej, wydatki na opiekę zdrowotną i koszty 
tej opieki, szczególne zaburzenia odżywiania, ból i migrenę, spożywanie alkoholu, palenie 
oraz nadużywanie i niewłaściwe stosowanie prawnie dozwolonych leków”. 

Zwalczanie wszystkich form przemocy wobec kobiet jest jednym z głównych priorytetów 
obecnych trzech prezydencji (Hiszpanii, Belgii i Węgier) i Komisji Europejskiej, ale nadal 
brak jest aktualnych, wiarygodnych, dokładnych i porównywalnych danych zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i UE. Istnieje kilka przyczyn braku danych. Po pierwsze zjawiska te 
są z definicji ukryte; po drugie, jedynie kilka państw członkowskich gromadzi te dane; a 
ponadto w UE istnieją rozbieżności w metodyce gromadzenia danych.  

Niedawna ankieta Eurobarometru23 wydaje się ukazywać powszechny charakter przemocy 
domowej w całej UE: co czwarty respondent twierdzi, że zna wśród znajomych lub w kręgu 
rodziny kobietę, która była ofiarą przemocy domowej, a co piąty zna wśród znajomych lub w 
kręgu rodziny kogoś, kto dopuszcza się przemocy domowej. W 2010 r. Finlandia, Irlandia, 
Włochy, Dania, Estonia, Grecja, Litwa, Szwecja, Portugalia i Cypr wprowadziły nowe 
strategie lub plany działania w sprawie przemocy, a Polska znowelizowała ustawę o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Podczas „Szczytu kobiet ministrów dotyczącego przemocy wobec kobiet” zorganizowanego 
przez prezydencję belgijską podpisano deklarację w celu zachęcania do dalszych 
odpowiednich działań na szczeblu UE i ich wspierania. W 2011 r. Komisja przedstawi 
ambitny, ale realistyczny pakiet środków ustawodawczych i praktycznych mających na celu 
zmianę podejścia do ofiar i przyznania im centralnego miejsca w systemie sądownictwa 
karnego. Ten „pakiet dla ofiar” będzie obejmował również środki mające na celu bardziej 
skuteczne zwalczanie przemocy uwarunkowanej płcią. 

6. RÓWNOŚĆ PŁCI POZA UNIĄ 

Zaangażowanie Unii Europejskiej na rzecz równości płci wykracza poza jej granice dzięki 
włączeniu równości płci do polityki zewnętrznej UE i ukierunkowanych działań państw 

                                                 
22 Komisja Europejska „Data and information on women’s health in the EU” (Dane i informacje nt. 

zdrowia kobiet w UE). 
23 Eurobarometr 73.2, badanie specjalne 344 „Domestic Violence against Women” (Przemoc domowa 

wobec kobiet) (2010). 
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członkowskich. Na przykład równocześnie z objęciem przewodniczenia Wspólnocie 
Demokracji w kwietniu 2010 r. Litwa zainicjowała ustanowienie stałej grupy roboczej ds. 
równości płci, której współprzewodniczą Stany Zjednoczone i Litwa. Głównym celem jest 
ułatwienie projektów dwustronnych i wielostronnych na rzecz krajów rozwijających się oraz 
krajów w sytuacji pokonfliktowej.  

W ramach procesu rozszerzenia Komisja będzie nadal monitorowała transpozycję, wdrażanie 
i egzekwowanie prawodawstwa UE w obszarze równości płci w krajach kandydujących i u 
potencjalnych kandydatów w 2011 r. Zagadnienie równości płci jest również poruszane w 
dotyczących polityki społecznej i zatrudnienia negocjacjach w sprawie przystąpienia z Turcją 
i Islandią. 

W marcu 2010 r. UE i państwa członkowskie obchodziły 15. rocznicę pekińskiej platformy 
działania podczas Komisji ds. Statusu Kobiet (ONZ). W 2010 r. minęła również 10. rocznica 
deklaracji milenijnej i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 w sprawie kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa. UE i Belgia zorganizowały w Genewie, Nowym Jorku i Brukseli 
spotkania mające na celu ustalenie wniosków, jakie należy przedstawić Radzie 
Bezpieczeństwa w celu uczczenia rezolucji nr 1325; przyjęto również 17 wskaźników 
mających pomóc w monitorowaniu wdrażania „wszechstronnego podejścia UE do kwestii 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa”. Współpraca z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego 
i kobiecymi sieciami działającymi w tym obszarze oraz ich wspieranie nadal stanowią 
podstawowy cel polityki UE. W kilku państwach członkowskich również istnieją plany 
działania w celu wdrożenia rezolucji nr 1325. 

W 2010 r. ponad 130 delegatur UE w krajach nienależących do UE było czynnie 
zaangażowanych we wdrażanie wytycznych UE z 2008 r. w sprawie aktów przemocy wobec 
kobiet i zwalczania wszelkich form dyskryminacji kobiet. Zagadnienia równości płci 
omówiono również podczas szeregu dialogów i konsultacji dotyczących praw człowieka. 

UN WOMEN, nowa Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i 
Uwłasnowolnienia Kobiet, zaczęła działać w styczniu 2011 r., kiedy kilka organów połączyło 
się w celu stworzenia nowej, silniejszej jednostki ds. płci, co oznacza ważny etap w reformie 
ONZ. UN WOMEN łączy politykę i działania praktyczne ONZ w tym obszarze i poprawi 
promowanie skutecznego uwzględniania aspektu płci w całym systemie w ONZ. Współpraca 
między UE i UN WOMEN zwiększa promowanie równości płci poza Unią. 

W ramach swojej strategii mającej na celu osiągnięcie milenijnych celów rozwoju (MCR) 
Komisja przyjęła Plan działań UE w zakresie równości płci i wzmacniania pozycji kobiet w 
kontekście współpracy rozwojowej na okres do 2015 r. Nadrzędnym celem planu działania 
jest szybsze osiągnięcie MCR, w szczególności MCR 3 („Promowanie równości płci i awansu 
społecznego kobiet”) i MCR 5 („Poprawa opieki zdrowotnej nad matkami”). Celem planu jest 
również osiągnięcie celów określonych w Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet, pekińskiej platformie działania i kairskim programie działania. W 
planie działania, w którym przedstawiono ramy operacyjne szczególnych działań, wskaźniki i 
harmonogramy dla każdego celu, wzywa się państwa członkowskie do podjęcia większych 
wysiłków w celu poprawy swoich działań i uczynienia ich bardziej skutecznymi. 

7. ZARZĄDZANIE PROBLEMATYKĄ RÓWNOŚCI PŁCI 

W nowej strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn określono program prac Komisji w 
celu włączenia równości płci do wszystkich jej prac i podjęcia szczególnych działań w celu 
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promowania równości między kobietami i mężczyznami. Zapewnia ona podstawy dla 
współpracy z instytucjami UE i państwami członkowskimi. Partnerstwo z wszystkimi 
zainteresowanymi stronami na szczeblu UE okazało się kluczowym czynnikiem dla 
osiągnięcia postępów w osiąganiu równości płci. Zgodnie z wnioskiem Parlamentu 
Europejskiego strategia ma na celu wzmocnienie partnerstwa poprzez organizowanie 
corocznego dialogu na wysokim szczeblu na temat równości kobiet i mężczyzn24. 
Konkluzje Rady w sprawie nowej strategii przyjęto w ramach prezydencji belgijskiej25. 

Oficjalne otwarcie Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn w Wilnie w 
czerwcu 2010 r. było dużym krokiem naprzód. Jego zadaniem jest wspieranie instytucji UE i 
państw członkowskich w ich wysiłkach na rzecz promowania równości płci. Uczyni to 
poprzez zapewnianie obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji i danych na 
temat równości między kobietami i mężczyznami. Dzięki gromadzeniu, analizowaniu i 
rozpowszechnianiu takich informacji Instytut będzie pomagać instytucjom UE i państwom 
członkowskim w podejmowaniu decyzji politycznych opartych na udokumentowanych 
danych. Pomoże również zwiększyć widoczność zagadnień równości płci poprzez utworzenie 
ośrodka dokumentacji, w którym decydenci i obywatele mogą zapoznawać się z publikacjami 
i najlepszymi praktykami oraz je analizować.  

8. WNIOSKI 

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono sytuację w zakresie równości płci w Unii 
Europejskiej w pięciu istotnych obszarach w pierwszym roku strategii na rzecz równości 
kobiet i mężczyzn (2010-2015). Wykazano w nim, że pomimo ogólnej tendencji w kierunku 
większej równości w społeczeństwie i na rynku pracy, postępy w eliminowaniu nierówności 
płci są nadal powolne. Spełnianie celów w zakresie zatrudnienia zawartych w strategii 
„Europa 2020” będzie wyzwaniem, a w niniejszym sprawozdaniu podkreślono znaczenie 
równości płci dla osiągnięcia tych celów. 

W większości państw członkowskich istnieją bieżące plany lub strategie dotyczące równości 
płci, w ramach których zarówno wspiera się uwzględnianie aspektu płci, jak i inicjuje 
konkretne działania. W poprzednich latach polityka równości płci wszędzie w UE nie tylko 
poprawiła sytuację i prawa kobiet, ale także znacznie przyczyniła się do wzrostu 
gospodarczego i dobrobytu społecznego. Rozpoczynając realizację nowej strategii, Komisja 
Europejska potwierdza zaangażowanie w promowanie równości płci w całej swojej polityce. 
Każdego roku w sprawozdaniu tym będzie się opisywać stan równości płci w Europie oraz 
podkreślać dobre praktyki w państwach członkowskich. Począwszy od przyszłego roku każde 
sprawozdanie będzie skoncentrowane na konkretnym temacie Zagadnienie równości zostanie 
również poruszone w sprawozdaniu rocznym ze stosowania Karty praw podstawowych UE. 

                                                 
24 W ramach dialogu na temat równości kobiet i mężczyzn co roku będzie się przedstawiać postępy 

poczynione we wdrażaniu strategii na rzecz równości kobiet i mężczyzn. W dialog zaangażowani będą: 
Parlament Europejski, prezydencje Rady i najważniejsze zainteresowane strony, takie jak europejscy 
partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie. 

25 W swoich konkluzjach Rada z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie nowej strategii i potwierdza wagę 
utrzymania bliskiego związku między strategią na rzecz równości płci a strategią „Europa 2020”. 
Zwraca się również do państw członkowskich, by skuteczniej realizowały działania następcze 
europejskiego paktu na rzecz równości płci. 


