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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. 2 i art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 6, 8, 10, 
83, 153, 157 i 168 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając przyjęte od 1975 r. dyrektywy UE dotyczące różnych aspektów równego 
traktowania kobiet i mężczyzn (dyrektywę 79/7/EWG1, dyrektywę 86/613/EWG2, 
dyrektywę 92/85/EWG3, dyrektywę 2004/113/WE4, dyrektywę 2006/54/WE5, 
dyrektywę 2010/18/UE6 oraz dyrektywę 2010/41/UE7),

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 
20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym 

1 Dyrektywa Rady 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, Dz.U. L 6 z 10.1.1979, s. 24.
2 Dyrektywa Rady 86/613/EWG z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania 
kobiet i mężczyzn pracujących na własny rachunek, w tym w rolnictwie, oraz w sprawie ochrony kobiet 
pracujących na własny rachunek w okresie ciąży i macierzyństwa, Dz.U. L 359 z 19.12.1986, s. 56.
3 Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących 
wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno 
rodziły, i pracownic karmiących piersią, Dz.U. L 348 z 28.11.1992, s. 1.
4 Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania 
mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług, Dz.U. L 373 
z 21.12.2004, s. 37.
5 Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia 
w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, 
Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23.
6 Dyrektywa Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia 
ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC 
oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE, Dz.U. L 68 z 18.3.2010, s. 13.
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 86/613/EWG, Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 1.
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rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie9,

– uwzględniając Europejski filar praw socjalnych, w szczególności jego zasady 1, 2, 3, 6, 
9, 11, 12 i 15,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych 
wartości Unii Europejskiej i zasadą horyzontalną, którą UE powinna realizować we 
wszystkich swoich działaniach;

B. mając na uwadze, że strategie polityczne na rzecz równouprawnienia płci stanowią siłę 
napędową inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, a także warunek wstępny wspierania dobrobytu, konkurencyjności 
i zatrudnienia oraz inkluzywności i spójności społecznej;

C. mając na uwadze, że UE, która jest zobowiązana promować równość mężczyzn i kobiet 
we wszystkich swoich działaniach, powinna podejmować działania w obszarach, 
w których posiada kompetencje na mocy Traktatów, ale może również pomagać 
w promowaniu najlepszych praktyk wśród państw członkowskich w innych 
dziedzinach;

D. mając na uwadze, że wprawdzie w UE w dużej mierze osiągnięto równouprawnienie 
mężczyzn i kobiet, jednak do rozwiązania pozostają istotne kwestie takie jak 
zróżnicowanie wynagrodzeń i emerytur ze względu na płeć, przemoc wobec kobiet, 
przymusowe małżeństwa, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, a także kwestie 
związane z udziałem kobiet w życiu publicznym i nauce oraz równowagą między 
życiem rodzinnym a zawodowym;

E. mając na uwadze, że za zapewnienie postępu społecznego i wzrostu gospodarczego, 
np. dzięki krajowym reformom strukturalnym i stabilnej polityce budżetowej, 
w pierwszym rzędzie odpowiadają państwa członkowskie; mając na uwadze, że 
w ramach inicjatyw unijnych nie należy i nie powinno się wkraczać w kompetencje 
krajowe istniejące w tym obszarze;

F. mając na uwadze, że UE posiada środki, by pomóc państwom członkowskim 
w wymianie najlepszych praktyk z myślą o tych spośród nich, które szczególnie tego 
potrzebują, szczególnie w dziedzinie równouprawnienia i zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć;

G. mając na uwadze, że UE przyjęła istotne przepisy służące osiągnięciu 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz poczyniła istotny postęp w tym kierunku;

H. mając na uwadze, że co trzecia kobieta w wieku co najmniej 15 lat doświadczyła jakiejś 

8 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79.
9 Dz.U. C 468 z 15.12.2016, s. 66.
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formy przemocy fizycznej lub seksualnej10, co druga doświadczyła molestowania 
seksualnego, a co dziesiąta spotkała się z nękaniem w internecie;

I. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet we wszelkich jej formach (fizyczna, 
seksualna, psychologiczna bądź gospodarcza lub cyberprzemoc) stanowi naruszenie 
praw człowieka i jedną z największych przeszkód na drodze do osiągnięcia 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn; mając na uwadze, że życie wolne od przemocy 
jest nieodzownym warunkiem równości;

J. mając na uwadze, że handel ludźmi należy do najbardziej rażących naruszeń praw 
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 
stanowi coraz większą część przestępczości zorganizowanej, formę niewolnictwa i 
naruszenie praw człowieka oraz dotyczy głównie kobiet i dzieci, zwłaszcza do celów 
wykorzystywania seksualnego; mając na uwadze, że rynek prostytucji skutkuje 
utrzymywaniem się handlu kobietami i dziećmi oraz pogłębia 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;

K. mając na uwadze, że prostytucja i handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, 
do celów wykorzystywania seksualnego stanowią formę niewolnictwa i stoją 
w sprzeczności z poszanowaniem godności ludzkiej, szczególnie w państwach, 
w których usługi seksualne zostały zalegalizowane; mając na uwadze, że w wyniku 
rozwoju przestępczości zorganizowanej i wzrostu jej rentowności handel ludźmi 
wykazuje tendencję wzrostową na całym świecie;

L. mając na uwadze, że macierzyństwo zastępcze jest nowoczesną formą niewolnictwa, 
handlu ludźmi, handlu dziećmi i komercyjnego wykorzystywania kobiet oraz że może 
ono prowadzić do problemów emocjonalnych i prawnych, jeśli chodzi o prawa 
rodzicielskie i prawa do pieczy nad dzieckiem;

M. mając na uwadze, że szacuje się, że co najmniej 500 tys. kobiet w Europie i 200 mln 
kobiet na świecie przez całe życie cierpi z powodu fizycznych i psychologicznych 
konsekwencji okaleczenia narządów płciowych;

N. mając na uwadze, że nękanie psychiczne bądź molestowanie seksualne w miejscu pracy 
lub nękanie o poważnych konsekwencjach dla aspiracji osobistych i zawodowych 
dotyka według ONZ niemal 35 % kobiet na całym świecie i jest szkodliwe dla poczucia 
własnej wartości kobiet i ich pozycji przy negocjowaniu bardziej sprawiedliwego 
wynagrodzenia; mając na uwadze, że sprawiedliwe wynagrodzenie i niezależność 
ekonomiczna są podstawowym warunkiem tego, by kobiety były w stanie wyjść 
z toksycznych związków, w których występuje przemoc;

O. mając na uwadze, że równość kobiet i mężczyzn można osiągnąć wyłącznie poprzez 

10 Badanie FRA z 2014 r., najbardziej kompleksowe na szczeblu UE w tym obszarze, na podstawie danych 
z 28 państw członkowskich.
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zagwarantowanie ich równości wobec prawa oraz równości szans w dostępie do 
kształcenia, szkolenia i zatrudnienia;

P. mając na uwadze, że zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć definiuje się 
jako różnicę między średnimi stawkami godzinowymi brutto wypłacanymi 
mężczyznom i kobietom, wyrażoną jako odsetek średniej stawki godzinowej brutto 
wypłacanej mężczyznom; mając na uwadze, że około dwóch trzecich przypadków 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć nie można wyjaśnić różnicami 
w cechach istotnych na rynku pracy, takich jak wiek, doświadczenie i wykształcenie, 
kategoria zawodowa lub czas pracy i inne dostrzegalne cechy, co wskazuje na wyraźny 
czynnik dyskryminujący, przy czym dyskryminacja ze względu na płeć może również 
krzyżować się z wielorakimi formami dyskryminacji; mając na uwadze, że podejście 
międzysektorowe jest niezwykle istotne dla zrozumienia wielorakich form 
dyskryminacji, w przypadku których na zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na 
płeć nakłada się kombinacja innych tożsamości, a płeć krzyżuje się z innymi 
czynnikami społecznymi;

Q. mając na uwadze, że praca opiekuńcza i praca w gospodarstwie domowym jest 
wykonywana głównie przez kobiety, co wpływa na ich zatrudnienie i przebieg kariery 
zawodowej oraz przyczynia się do zróżnicowania wynagrodzeń i emerytur ze względu 
na płeć;

R. mając na uwadze, że według danych szacunkowych 80 % wszystkich usług 
opiekuńczych w całej UE świadczą opiekunowie nieformalni, którymi są najczęściej 
kobiety (75 %), co wskazuje na zróżnicowanie zadań opiekuńczych wykonywanych 
przez kobiety i mężczyzn, silnie wpływające na zróżnicowanie emerytur ze względu na 
płeć; mając na uwadze, że ponad 50 % opiekunów w wieku poniżej 65 lat łączy 
sprawowanie opieki z zatrudnieniem, co utrudnia osiągnięcie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym; mając na uwadze, że opiekunowie często wykonują 
pracę niewymagającą wysokich umiejętności i niskopłatną, którą można dostosować do 
harmonogramu obowiązków opiekuńczych, a także bywają zmuszeni do ograniczenia 
swoich godzin pracy lub do rezygnacji z pracy zarobkowej; mając na uwadze, że od 
7 % do 21 % opiekunów nieformalnych ogranicza swoje godziny pracy, a od 3 % do 
18 % wycofuje się z rynku pracy;

S. mając na uwadze braki w dopasowaniu systemów opieki nad dziećmi w poszczególnych 
państwach członkowskich do potrzeb rodziców, w tym rodziców samodzielnie 
wychowujących dzieci (głównie matek samodzielnie wychowujących dzieci), i 
utrzymujące się trudności w godzeniu życia rodzinnego, prywatnego i zawodowego, 
zwłaszcza w przypadku kobiet; mając na uwadze sytuację kobiet w wieku powyżej 
45 lat, które często postrzegane są jako niepełnowartościowi pracownicy i zatrudniane 
na dużo gorszych warunkach niż mężczyźni, zwłaszcza jeżeli wracają do pracy po 
urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym lub jeżeli zmuszone są godzić pracę 
z opieką nad osobami zależnymi;

T. mając na uwadze, że ochrona macierzyństwa jest prawem, które musi być w pełni 
przestrzegane;

U. mając na uwadze, że prawo do równego wynagrodzenia za taką samą pracę lub pracę 
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takiej samej wartości nie zawsze jest zagwarantowane, nawet jeżeli jest zapisane w 
prawie; mając na uwadze, że zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć w UE 
wynosi 14,1 %, chociaż różni się znacznie w poszczególnych państwach 
członkowskich11; mając na uwadze, że implikacje zróżnicowania wynagrodzenia ze 
względu na płeć obejmują zróżnicowanie emerytur ze względu na płeć, wynoszące 
29,1 %12;

V. mając na uwadze, że ubóstwo i wykluczenie społeczne w Europie nieproporcjonalnie 
dotyka kobiety, w szczególności matki samodzielnie wychowujące dzieci, kobiety 
z niepełnosprawnościami, kobiety w podeszłym wieku oraz kobiety z obszarów 
wiejskich i oddalonych; mając na uwadze, że 15 % gospodarstw domowych z dziećmi 
na szczeblu UE prowadzą osoby samodzielnie wychowujące dzieci; mając na uwadze, 
że średnio 85 % tych gospodarstw domowych prowadzą matki samodzielnie 
wychowujące dzieci, a w 2017 r. 47 % gospodarstw prowadzonych przez osoby 
samodzielnie wychowujące dzieci było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym; mając na uwadze, że bezdomność wśród kobiet staje się coraz większym 
problemem;

W. mając na uwadze, że kobiety na obszarach wiejskich spotykają się z licznymi 
wyzwaniami – takimi jak niższa stopa życiowa, bardziej ograniczone możliwości 
zatrudnienia, względna izolacja od rynków, ograniczony dostęp do infrastruktury, 
w tym infrastruktury wiejskiej, usług publicznych i opieki zdrowotnej, ograniczony 
dostęp do edukacji i informacji na temat możliwości edukacyjnych – oraz są 
niedostatecznie reprezentowane na forach decyzyjnych; mając na uwadze, że praca 
kobiet w gospodarstwach rolnych bywa niewidoczna ze względu na brak oficjalnego 
statusu małżonków współpracujących, sprawiający, że praca ta nie jest uznawana przez 
systemy krajowe;

X. mając na uwadze, że w Unii Europejskiej żyje 46 mln kobiet i dziewcząt 
z niepełnosprawnościami; mając na uwadze, że liczba ta stanowi 60 % ogółu osób 
z niepełnosprawnościami; mając na uwadze, że większość form niepełnosprawności 
nabywana jest wraz z wiekiem;

Y. mając na uwadze, że ponad połowa kobiet z niepełnosprawnościami w wieku 
produkcyjnym jest nieaktywnych zawodowo; mając na uwadze, że we wszystkich 
państwach członkowskich wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej kobiet 
z niepełnosprawnościami jest wyższy niż ten sam wskaźnik dotyczący kobiet bez 
niepełnosprawności;

Z. mając na uwadze, że odsetek mężczyzn pracujących w sektorze cyfrowym jest trzy razy 
większy niż odsetek kobiet; mając na uwadze, że motywowanie do zatrudniania 
większej liczby kobiet w sektorze cyfrowym i w innych sektorach przyszłości jest 
niezwykle istotne dla walki ze zróżnicowaniem wynagrodzeń i emerytur ze względu na 
płeć oraz dla zagwarantowania niezależności ekonomicznej kobiet, a także dla 

11 Zob. dane dotyczące zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć w 2018 r. 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
12 Dane dotyczące zróżnicowania emerytur ze względu są dostępne publicznie w bazie danych Eurostatu, 
zob. „Gender pension gap by age survey – EU-SILC survey” [Badanie zróżnicowania emerytur w rozbiciu na 
wiek – badanie EU-SILC] https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en%20
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stworzenia nowych możliwości zatrudnienia, w tym dla grup zwykle wykluczonych 
z rynku pracy; mając na uwadze, że w związku z tym niezwykle istotne jest 
promowanie uczestnictwa kobiet w kształceniu i zatrudnieniu w obszarach 
przedsiębiorczości cyfrowej, nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM) oraz ICT; mając na uwadze, że wejście większej liczby kobiet na rynek pracy 
w sektorze cyfrowym umożliwiłoby zwiększenie PKB europejskiej gospodarki 
o 16 mld EUR;

1. z zadowoleniem przyjmuje strategię Komisji na rzecz równouprawnienia płci na lata 
2020–2025; zauważa jednak z zaniepokojeniem, że niektóre jej części naruszają 
kompetencje państw członkowskich UE;

2. zaznacza, że UE i jej państwa członkowskie w dużej mierze osiągnęły 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn; podkreśla jednak, że potrzebne są większe 
postępy niektórych kluczowych inicjatyw, jeśli chodzi o eliminację zróżnicowania 
wynagrodzeń i emerytur ze względu na płeć, równowagę między życiem rodzinnym 
a zawodowym (na którą szczególnie wpłynął COVID-19) oraz reprezentację kobiet 
w życiu publicznym;

3. wzywa państwa członkowskie do regularnej wymiany najlepszych praktyk w zakresie 
polityki dotyczącej praw kobiet;

4. wskazuje na fakt, że wprawdzie we wszystkich państwach członkowskich przemoc 
wobec kobiet jest karalna, jednak statystyki wyraźnie pokazują, że w wielu państwach 
członkowskich liczba przypadków przemocy rośnie; wzywa wszystkie państwa 
członkowskie do zwiększenia wysiłków na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet, ze 
szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej, okaleczania żeńskich narządów 
płciowych i przymusowych małżeństw, zwłaszcza dziewcząt;

5. popiera zobowiązanie Komisji do zwalczania przemocy wobec kobiet, do wspierania 
i ochrony ofiar takich przestępstw oraz do zagwarantowania, że sprawcy przestępstw 
będą za nie odpowiadać; wzywa do działania na szczeblu unijnym i krajowym w celu 
wyeliminowania najpoważniejszych naruszeń praw kobiet, takich jak okaleczanie 
żeńskich narządów płciowych, przymusowa aborcja, przymusowa sterylizacja 
i przymusowe małżeństwa, wykorzystywanie seksualne, handel ludźmi, cyberprzemoc, 
rozpowszechnianie treści pornograficznych umotywowane zemstą i nawoływanie do 
nienawiści wobec kobiet w internecie;

6. podkreśla potrzebę ochrony nieletnich kobiet należących do mniejszości i kobiet 
z problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawnością jako potencjalnych ofiar różnych 
form przemocy; popiera zamiar przedstawienia i sfinansowania przez Komisję środków 
służących przeciwdziałaniu możliwym nadużyciom, wykorzystywaniu i przemocy 
wobec tych szczególnie wrażliwych grup;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zagwarantowały kobietom i dziewczętom 
z niepełnosprawnościami równość sprzyjającą włączeniu społecznemu we wszystkich 
obszarach życia, zapewniły im ochronę przed przemocą domową oraz przemocą ze 
strony osób świadczących usługi opiekuńcze i wspierające oraz uruchomiły programy 
uwrażliwiania i budowania zdolności w tym zakresie dla pracowników z dziedzin 
takich, jak opieka zdrowotna, usługi socjalne i opiekuńcze, usługi w zakresie 
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kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, egzekwowanie prawa i wymiar sprawiedliwości;

8. podkreśla zakres i skutki przemocy oraz nękania i molestowania w miejscu pracy, 
a także potrzebę wprowadzenia konkretnych środków na szczeblu UE w celu podjęcia 
tych problemów i zwalczania nękania psychicznego i molestowania seksualnego;

9. wzywa państwa członkowskie, aby zawsze uwzględniały najlepszy interes i szczególne 
potrzeby kobiet przy opracowywaniu strategii i polityk w dziedzinie zdrowia; wzywa 
UE, aby wspierała państwa członkowskie w koordynacji ich polityki zdrowotnej w celu 
osiągnięcia optymalnych wyników dla kobiet, w szczególności w ramach unijnego 
planu walki z rakiem;

10. z zadowoleniem przyjmuje proponowane konkretne środki na rzecz przeciwdziałania 
cyberprzemocy (obejmującej nękanie w internecie, agresją elektroniczną i seksistowską 
mową nienawiści), która w nieproporcjonalny sposób ukierunkowana jest na kobiety 
i dziewczęta, w szczególności na aktywistki, kobiety zajmujące się polityką i inne 
osoby publiczne widoczne w dyskursie publicznym; z zadowoleniem przyjmuje w tym 
kontekście zapowiedź, że zjawisko to zostanie ujęte w akcie prawnym o usługach 
cyfrowych oraz że akt ten przewiduje – w nowych ramach współpracy – współdziałanie 
z platformami technologicznymi i sektorem ICT, tak aby mogły one uwzględnić ten 
problem dzięki odpowiednim środkom technicznym, takim jak techniki zapobiegawcze 
i mechanizmy reagowania na szkodliwe treści;

11. z zadowoleniem przyjmuje niedawno przyjętą, pierwszą w swoim rodzaju Strategię UE 
w zakresie praw ofiar (2020–2025), a zwłaszcza szczególne podejście do przemocy 
psychologicznej wobec kobiet oraz wpływu na ich zdrowie psychiczne w ujęciu 
długoterminowym; zaznacza, że wszystkim ofiarom trzeba zapewnić rzeczywisty 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości dzięki wdrożeniu dyrektywy w sprawie praw ofiar;

12. zwraca uwagę Komisji i państw członkowskich na wyjątkowo dramatyczną sytuację 
dzieci osieroconych w wyniku przemocy lub zmuszonych do życia w środowisku 
przemocy domowej oraz apeluje o uwzględnienie tych sytuacji przy rozwiązywaniu 
problemu przemocy domowej;

13. wzywa Komisję do przedstawienia długo oczekiwanej strategii UE w sprawie 
wyeliminowania handlu ludźmi i podkreśla konieczność wyraźnego uznania, że 
najbardziej dotknięte tym zjawiskiem są kobiety i dziewczęta; uznaje, że 
wykorzystywanie seksualne do celów surogacyjnych i reprodukcyjnych, a także do celu 
przymusowych małżeństw, prostytucji lub pornografii jest niedopuszczalne i stanowi 
naruszenie godności ludzkiej i praw człowieka; wnioskuje zatem, by w strategii 
dokładnie przeanalizowano sytuację kobiet w prostytucji, ze szczególną uwagą na 
związek między prostytucją a handlem kobietami i małoletnimi, zarówno w UE, jak i na 
całym świecie, a także na nowe sposoby posługiwania się internetem do celów 
wykorzystywania; zwraca uwagę na ważną rolę i pracę koordynatora UE ds. zwalczania 
handlu ludźmi i apeluje do Komisji, aby bez dalszej zwłoki powołała nowego 
koordynatora w celu ścisłego monitorowania wdrażania przez państwa członkowskie 
dyrektywy w sprawie zwalczania handlu ludźmi; zdecydowanie podkreśla znaczenie 
uwzględnienia środków i strategii mających na celu zmniejszenie popytu;

14. zwraca szczególną uwagę na problem stereotypów i seksualizacji wizerunku kobiet, 
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którym to problemem powinny zająć się wszystkie właściwe instytucje, w tym za 
pomocą programów edukacyjnych państw członkowskich;

15. wzywa do zapewnienia większej uwagi i wsparcia sierocińcom i domom zastępczym 
dla ofiar przemocy domowej, które to placówki zostały zamknięte lub których 
możliwości w zakresie udzielania schronienia zostały mocno ograniczone podczas 
pandemii COVID-19, co sprawia, że kobiety, dziewczęta i dzieci narażone są na 
odbywanie kwarantanny w domu oprawcy;

16. z zadowoleniem zauważa, że ogłoszono zalecenie w sprawie zapobiegania szkodliwym 
praktykom, obok ewentualnego prawodawstwa, mające na celu przeciwdziałanie 
okaleczaniu żeńskich narządów płciowych, przymusowej sterylizacji, wczesnym 
i przymusowym małżeństwom oraz tzw. przemocy w imię honoru, której ofiarą padają 
w szczególności dzieci i dziewczęta;

17. wzywa państwa członkowskie, aby zapewniły odpowiednie inwestycje w usługi 
w zakresie opieki oraz opieki długoterminowej, w tym z wykorzystaniem dostępnego 
finansowania unijnego, a także zagwarantowały przystępna cenowo, dostępną, wysokiej 
jakości opiekę nad dziećmi, w tym wczesną edukację, umożliwiając w szczególności 
młodym matkom pracę lub studia, oraz przypomina w tym kontekście 11. zasadę 
Europejskiego filaru praw socjalnych; wzywa do wsparcia finansowego państw 
członkowskich, które jeszcze nie osiągnęły tych celów, oraz do dzielenia się z nimi 
najlepszymi praktykami;

18. apeluje do Komisji o przedstawienie europejskiej strategii na rzecz opieki oraz 
ustanowienie minimalnych norm i wytycznych dotyczących jakości opieki, w tym 
opieki nad dziećmi, osobami starszymi i osobami o długoterminowych potrzebach 
w zakresie opieki; zachęca Komisję i państwa członkowskie, aby zajęły się kwestią 
elastycznej organizacji pracy, bez szkód czy kosztów pod względem wynagrodzenia 
pracowników oraz ich dostępu do praw socjalnych, praw pracowniczych i zasiłków, 
a także z poszanowaniem prawa pracowników do bycia offline;

19. uważa, że priorytetowe znaczenie mają działania wspierające rodzinę, polegające np. na 
zapewnieniu odpowiedniej i niedrogiej infrastruktury opieki nad dziećmi, co 
pozytywnie wpłynie na udział kobiet w rynku pracy i ich perspektywy emerytalne, 
a także na tendencje demograficzne;

20. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do zaproponowania środków 
i wytycznych, które mogłyby ułatwić ujawnianie luk i dyskryminacji w danym sektorze 
oraz eliminowanie zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn; w związku z tym 
zwraca uwagę na znaczenie pełnej współpracy i zaangażowania partnerów społecznych 
i wszystkich zainteresowanych stron zgodnie z praktyką i tradycjami krajowymi;

21. podkreśla, że 70 % pracowników opieki zdrowotnej i społecznej na świecie to kobiety, 
które często otrzymują jedynie płacę minimalną i są zatrudnione w niepewnych 
warunkach, oraz wzywa do podwyższenia płac i do poprawy warunków pracy 
w sektorach silnie zdominowanych przez kobiety, takich jak opieka, służba zdrowia 
i sprzedaż detaliczna;

22. wzywa Komisję do przeglądu dyrektywy 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. 
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w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, 
i pracownic karmiących piersią, w celu zapewnienia, by kobiety w całej Europie mogły 
korzystać ze swobody przepływu pracowników na równi z mężczyznami13;

23. podkreśla, że równe szanse i wyższe wskaźniki uczestnictwa kobiet w rynku pracy 
mogą zwiększać liczbę miejsc pracy, dobrobyt gospodarczy i konkurencyjność 
w Europie; wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia zachęt mających 
ograniczyć niepewne formy zatrudnienia i wymuszoną pracę w niepełnym wymiarze 
czasu, aby poprawić sytuację kobiet na rynku pracy;

24. zauważa, że matki samodzielnie wychowujące dzieci są szczególnie podatne na 
zagrożenia ekonomiczne, ponieważ często zarabiają mniej niż mężczyźni i z większym 
prawdopodobieństwem tracą pracę po urodzeniu dziecka; apeluje do Komisji, aby ściśle 
współpracowała z państwami członkowskimi w celu identyfikowania problemów 
związanych ze ściąganiem alimentów w sytuacjach transgranicznych oraz opracowała 
narzędzia skutecznego egzekwowania zobowiązań płatniczych;

25. wyraża zadowolenie ze zobowiązania Komisji do przyjęcia planu działania na rzecz 
wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych;

26. apeluje do Komisji i państw członkowskich o przyjęcie środków w celu zwalczania 
zjawiska szklanego sufitu, np. poprzez wydłużenie urlopu rodzicielskiego, dostęp do 
wysokiej jakości opieki nad dziećmi po przystępnej cenie oraz wyeliminowanie 
wszelkich form bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji w awansie na rynku pracy;

27. domaga się, by również kobiety z obszarów wiejskich i peryferyjnych mogły realizować 
swoje plany życiowe; zwraca uwagę, że trzeba udostępnić niezbędną do tego 
infrastrukturę, rozwijać nowe dziedziny działalności, ułatwiać powrót do pracy 
zawodowej i zachęcać najróżniejszych partnerów do udziału we współpracy, aby 
wspierać, ułatwiać i propagować dostęp takich kobiet do rynku pracy, zapewniać równe 
szanse i wzmocnić spójność społeczną na wsi;

28. podkreśla aktywną i kluczową rolę kobiet w gospodarce obszarów wiejskich i ubolewa 
nad faktem, że nadal utrzymują się istotne różnice pod względem traktowania kobiet 
i mężczyzn zatrudnionych w rolnictwie oraz pod względem dostępu do zabezpieczenia 
społecznego, szkoleń, urlopu macierzyńskiego i emerytur; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie oraz władze regionalne i lokalne, by wspierały adresowane specjalnie do 
kobiet projekty w zakresie inicjowania nowatorskiej działalności rolniczej na obszarach 
wiejskich i wyludnionych, aby wzmocnić pozycję kobiet na rynku rolnym, który może 
stanowić źródło nowych miejsc pracy; ponadto wzywa Komisję do określenia 
możliwości finansowania w ramach drugiego filaru wspólnej polityki rolnej (WPR), tak 
by zwiększyć dostęp kobiet do gruntów i poprawić ich warunki pracy na obszarach 
wiejskich, zwłaszcza w przypadku pracowników sezonowych;

29. wyraża ubolewanie z powodu małej reprezentacji kobiet w gospodarce cyfrowej oraz 

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków 
ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu 
pracowników, Dz.U. L 128 z 30.4.2014, s. 8.
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sektorach AI, ICT i STEM pod względem kształcenia, szkolenia i zatrudnienia oraz 
zwraca uwagę na wynikające z tego ryzyko wzmacniania i powielania stereotypów; 
zwraca uwagę na możliwe korzyści i szanse, lecz także na potencjalne wyzwania, jakie 
cyfryzacja niesie dla kobiet i dziewcząt, oraz apeluje do Komisji o zapewnienie 
przyjęcia konkretnych środków w ramach wdrażania strategii jednolitego rynku w celu 
rozwiązania tych problemów;

30. podkreśla znaczenie dostępu do umiejętności cyfrowych kobiet starszych, kobiet na 
obszarach wiejskich oraz kobiet i dziewcząt znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, 
dysponujących ograniczonym dostępem do nowych technologii, a także znaczenie 
rozwoju tych umiejętności, aby zapewnić im możliwość prowadzenia aktywnego życia 
oraz ułatwić utrzymywanie kontaktów z przyjaciółmi i krewnymi;

31. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do wykorzystania programu 
„Horyzont Europa” w celu zapewnienia spostrzeżeń i rozwiązań dotyczących 
potencjalnego nierównego traktowania w AI; apeluje jednak o wykorzystanie wszelkich 
możliwych funduszy do wspierania projektów zachęcających dziewczęta i kobiety do 
poprawy umiejętności cyfrowych oraz zapoznających je z dziedziną STEM;

32. zauważa, że w dobie takich zjawisk jak trwająca pandemia koronawirusa rośnie rola 
telepracy i pracy zdalnej oraz związanych z tym możliwości; wzywa Komisję do 
uwzględnienia w strategii roli telepracy i pracy zdalnej jako ważnego czynnika 
umożliwiającego godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym;

33. wskazuje, że zważywszy na dowiedzione korzyści wynikające z karmienia 
noworodków mlekiem ludzkim, ważne jest promowanie karmienia piersią, zwłaszcza 
wcześniaków, wspieranie strategii politycznych zachęcających do karmienia 
wcześniaków mlekiem ludzkim – zarówno mlekiem matki, jak i mlekiem pochodzącym 
z banków mleka – oraz promowanie transgranicznego korzystania z banków mleka 
z myślą o potrzebujących ich kobietach w regionach przygranicznych;

34. domaga się, aby wszystkie ogólne inicjatywy na rzecz równości płci promowane w Unii 
Europejskiej uwzględniały niepełnosprawność; apeluje o zagwarantowanie ochrony 
niepełnosprawnym ofiarom przemocy, które pozostają pod opieką państwa lub do 
których ma zastosowanie inny system ograniczonej zdolności prawnej, a w tym celu 
apeluje o skuteczny dostęp tej grupy osób do wymiaru sprawiedliwości oraz o szkolenia 
i podnoszenie kwalifikacji pracowników specjalnych służb zaangażowanych w ten 
proces (takich jak pracownicy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych czy 
pracownicy służby zdrowia); wzywa do stworzenia dostępnego i wolnego od 
stereotypów systemu edukacji, który umożliwiałby dziewczętom i kobietom 
z niepełnosprawnościami wybór dziedziny nauki i pracy zgodny z ich życzeniami 
i umiejętnościami, nieograniczony brakiem dostępności, uprzedzeniami i stereotypami; 
popiera udział kobiet z niepełnosprawnościami jako osób motywujących do zmian;

35. zgodnie z art. 8 TFUE, który stanowi, że UE powinna we wszystkich swoich 
działaniach zmierzać do zniesienia nierówności oraz do wspierania równości mężczyzn 
i kobiet, apeluje o spójność i wzajemne wzmacnianie wewnętrznej i zewnętrznej 
polityki UE, szczególnie w odniesieniu do szkodliwych zwyczajów i dyskryminujących 
przepisów, a także o promowanie w stosunkach zewnętrznych równego korzystania 
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przez kobiety z pełni praw człowieka; podkreśla w tym kontekście w szczególności 
politykę handlową UE, współpracę na rzecz rozwoju i politykę w zakresie praw 
człowieka; przypomina o znaczeniu edukacji dla wzmocnienia pozycji kobiet 
i dziewcząt zarówno w UE, jak i w krajach partnerskich; podkreśla, że edukacja jest nie 
tylko prawem, ale i kluczowym narzędziem walki z przedwczesnymi i przymusowymi 
małżeństwami oraz zapobiegania ciążom nastolatek; zdecydowanie podkreśla, że 
polityka zewnętrzna UE powinna przede wszystkim pomagać dziewczętom w krajach 
partnerskich w pozostaniu w szkole i kontynuowaniu nauki;

36. potępia praktykę macierzyństwa zastępczego, która podważa godność ludzką kobiet, 
gdyż sprawia, że ich ciała i funkcje reprodukcyjne są wykorzystywane jako towar; 
uważa, że praktyka ta – polegająca na wyzysku reprodukcyjnym i wykorzystywaniu 
ciała ludzkiego dla osiągnięcia zysku lub innych korzyści, zwłaszcza w przypadku 
kobiet znajdujących się w trudnym położeniu w krajach rozwijających się – musi być 
zakazana i traktowana jako kwestia pilna w ramach instrumentów z zakresu praw 
człowieka;

37. zauważa, że Komisja musi zająć się szczególną kwestią ochrony kobiet przed przemocą 
w ośrodkach dla migrantów i osób ubiegających się o azyl, a także apeluje 
o przystosowaną infrastrukturę dla kobiet i dziewcząt oraz o zapewnienie pracownikom 
tych placówek odpowiednich szkoleń w razie potrzeby;

38. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji. 

Or. en


