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Projekt rezolucji (art. 181 ust. 3 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 
nieustawodawczej A9-0234/2020

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej strategii na rzecz 
równouprawnienia płci

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 21 i 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z 2019 r. w sprawie równości mężczyzn i kobiet 
w UE,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wykorzystywania 
seksualnego i prostytucji oraz ich wpływu na równouprawnienie płci1,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że niezmiernie ważne jest zapewnienie ochrony praw kobiet i 
mężczyzn, przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania równej wartości kobiet i 
mężczyzn i ich unikalnych cech, a także dążeniu do tego, by uzupełniali się oni 
wzajemnie dzięki swoim różnicom;

B. mając na uwadze, że prawo do równego traktowania jest prawem podstawowym 
uznanym w traktatach UE i w Karcie praw podstawowych, niezwykle istotnym dla 
dalszego rozwoju zasady równego traktowania;

C. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet i mężczyzn we wszystkich jej formach 
stanowi naruszenie praw człowieka; mając na uwadze, że środki ustawodawcze i 
programy podnoszenia świadomości nie powinny pogłębiać antagonizmu między 
obiema płciami, a zamiast tego powinny odnosić się do wszelkich wyraźnych naruszeń 
lub nierówności i dążyć do ich wyeliminowania;

D. mając na uwadze, że handel ludźmi należy do najbardziej nikczemnych naruszeń praw 

1 Dz.U. C 285 z 29.8.2017, s. 78.
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podstawowych i godności ludzkiej; mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta stanowią 
80 % zarejestrowanych ofiar handlu ludźmi i 95 % zarejestrowanych ofiar handlu 
ludźmi do celów wykorzystywania seksualnego; mając na uwadze, że handel ludźmi, 
będący nabierającą na znaczeniu gałęzią przestępczości zorganizowanej, jest formą 
niewolnictwa i naruszeniem praw człowieka oraz dotyczy głównie kobiet i dzieci, przy 
czym prowadzony jest zwłaszcza do celów wykorzystywania seksualnego; mając na 
uwadze, że rynek prostytucji i przemysł pornograficzny podsycają handel kobietami i 
dziećmi oraz pogłębiają przemoc wobec nich; mając na uwadze, że państwa 
członkowskie muszą kształtować swoją politykę społeczną i gospodarczą w taki sposób, 
aby pomagać w wychodzeniu z prostytucji kobietom i dziewczętom w trudnej sytuacji, 
w tym przez wprowadzenie specjalnej polityki społecznej i gospodarczej służącej 
udzielaniu im takiej pomocy;

E. mając na uwadze, że ubóstwo i wykluczenie społeczne mają przyczyny strukturalne, 
które należy wyeliminować i odwrócić, w szczególności dzięki strategiom politycznym 
w dziedzinie zatrudnienia, mieszkalnictwa, mobilności, przedsiębiorczości i dostępu do 
usług publicznych; mając na uwadze, że prostytucja i handel ludźmi – w szczególności 
kobietami i dziećmi – do celów seksualnego wykorzystywania stanowią formę 
niewolnictwa i godzą bezpośrednio w przyrodzoną godność osoby ludzkiej; mając na 
uwadze, że w wyniku rozwoju przestępczości zorganizowanej i wzrostu jej rentowności 
handel ludźmi wykazuje tendencję wzrostową na całym świecie; 

F. mając na uwadze, że należy z całą mocą potępić nękanie psychiczne i molestowanie 
seksualne kobiet i mężczyzn w miejscu pracy i w domu;

G. mając na uwadze, że kobiety powinny mieć prawo do podjęcia decyzji o zaangażowaniu 
się w rolę matki, ponieważ ma to zasadnicze znaczenie dla następnego pokolenia; mając 
na uwadze, że spadek demograficzny, z jakim borykają się wszystkie państwa 
członkowskie, jest przyczyną wielkiego niepokoju i zachętą do wspierania matek i ich 
rodzin; mając na uwadze, że kobiety ciężarne powinny mieć dostęp do doskonałej 
opieki medycznej, wsparcia i informacji w celu donoszenia ciąży do szczęśliwego 
rozwiązania; mając na uwadze, że współczynnik płodności w całej UE jest zbyt niski i 
wynosi zaledwie 1,55 dzieci na kobietę;

H. mając na uwadze, że kobiety osiągają sukces w wielu dziedzinach pracy, między 
innymi jako opiekunowie nieformalni, nauczyciele, sędziowie, lekarze i pielęgniarki2, 
oraz mając na uwadze, że kobiety stanowią większość absolwentów wszystkich 
dyscyplin, z wyjątkiem technologii informacyjnych i inżynierii3;

1. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia sprawiedliwego i równego traktowania 
kobiet i mężczyzn oraz do wyeliminowania dyskryminacji i wszelkich form przemocy, 
przy jednoczesnym poszanowaniu istniejących różnic związanych z cechami płciowymi 
lub rasowymi;

2. wzywa do promowania społeczeństwa opartego na nagradzaniu zasług, a nie na 

2Światowa Organizacja Zdrowia, Health Workforce Working Paper 1, Gender equity in the health workforce: 
Analysis of 104 countries, [Pracownicy sektora zdrowia. Dokument roboczy nr 1, „Równouprawnienie płci wśród 
pracowników sektora zdrowia: analiza dotycząca 104 krajów”], marzec 2019 r.
3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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narzucaniu kwot jako jedynym narzędziu służącym równowadze płci w karierze 
zawodowej, na stanowiskach kierowniczych, w życiu prywatnym i edukacji; uznaje 
wyraźną komplementarność płci, które mają taką samą wartość, własne zdolności i 
uzupełniające się mocne strony;

3. zachęca państwa członkowskie do propagowania rodziny jako podstawowej komórki 
społecznej poprzez promowanie i wspieranie roli matek w czasach, gdy niebezpiecznie 
niskie współczynniki urodzeń w całej UE zagrażają przetrwaniu naszych narodów; 
zachęca państwa członkowskie do poprawy środków w ramach urlopów macierzyńskich 
z uwzględnieniem nieodpłatnej pracy wykonywanej przez kobiety w gospodarstwie 
domowym;

4. wzywa państwa członkowskie do stawienia czoła takim wyzwaniom, jak wysoki 
wskaźnik samobójstw, morderstw i bezdomności wśród mężczyzn;

5. wzywa państwa członkowskie do zwalczania wszelkich form przestępczości 
zorganizowanej, w szczególności handlu ludźmi, prostytucji i pornografii, procederów 
wykorzystujących i degradujących ofiary, z których większość to kobiety i dzieci; 
wzywa państwa członkowskie do poparcia ścigania osób będących nabywcami w 
ramach procederu wykorzystywania seksualnego oraz do wspierania i ochrony ofiar 
tego procederu;

6. uznaje, że seksualne wykorzystywanie do celu ciąży zastępczej i do celów 
reprodukcyjnych, a także do celu przymusowych małżeństw, prostytucji lub pornografii 
jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie godności ludzkiej i praw człowieka;

7. wzywa do poszanowania suwerenności i kompetencji krajowych państw członkowskich 
w dziedzinie praw kobiet, w tym w dziedzinie prawa aborcyjnego i edukacji seksualnej, 
w których nie istnieją prawnie wiążące prawa międzynarodowe; potępia z mocą 
wszelkie ideologie wspierające okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przymusową 
sterylizację, tzw. przemoc w imię honoru oraz przymusowe małżeństwa; zachęca 
Komisję i państwa członkowskie do promowania europejskiego stylu życia poprzez 
ściganie wszystkich sprawców takich poniżających praktyk; w związku z tym potępia 
masową migrację i wynikające z niej próby islamizacji Europy jako zagrożenie dla 
naszego bezpieczeństwa oraz zamach na wolność religijną i prawa kobiet;

8. zwraca uwagę, że przemoc wobec kobiet jest często jedną z pierwotnych przyczyn 
bezdomności kobiet; w związku z tym wzywa państwa członkowskie do podjęcia 
koniecznych środków, aby zapobiegać przemocy wobec kobiet prowadzącej do długich 
okresów bezdomności;

9. zwraca się do państw członkowskich o zapewnienie wsparcia ofiarom nadużyć, w 
szczególności kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji i dzieciom, poprzez 
zapewnienie schronienia, pomocy psychologicznej i innej praktycznej pomocy;

10. zwraca się do państw członkowskich, aby w świetle udowodnionych korzyści karmienia 
noworodków mlekiem matki wspierały karmienie piersią, zwłaszcza wcześniaków; 
wzywa państwa członkowskie do wspierania strategii politycznych promujących 
karmienie wcześniaków mlekiem matki albo mlekiem pochodzącym z banku mleka 
oraz do propagowania transgranicznego korzystania z banków mleka, aby kobiety w 
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regionach przygranicznych mogły w razie potrzeby korzystać z takiego wsparcia;

11. zachęca państwa członkowskie do wspierania kobiet i mężczyzn w stawianiu czoła 
wyzwaniom społecznym, psychologicznym i zdrowotnym z wzięciem pod uwagę 
różnych problemów, z którymi borykają się mężczyźni i kobiety, w tym problemów 
szczególnie dotykających mężczyzn, takich jak wyższy odsetek samobójstw, odebranie 
praw rodzicielskich po rozpadzie małżeństwa oraz wysoki odsetek bezdomności;

12. ponownie zaznacza, że kobiety powinny mieć dostęp do tych samych stanowisk i móc 
korzystać z tych samych stawek wynagrodzenia, jeżeli ich praca i umiejętności są takie 
same jak mężczyzn;

13. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

Or. en


