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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

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

– uwzględniając Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i cele 
zrównoważonego rozwoju ONZ, w szczególności cele 1, 5, 8 i 10 wraz z odpowiednimi 
zadaniami i wskaźnikami,

– uwzględniając konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczącą 
jednakowego wynagrodzenia z 1951 r. oraz konwencję MOP dotyczącą przemocy i 
nękania z 2019 r.,

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wzmocnienia zasady 
równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn dzięki przejrzystości1,

– uwzględniając dokument Komisji pt. „Strategiczne zaangażowanie na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2016–2019”;

– uwzględniając przyjęty przez Komisję Plan działania UE na lata 2017–2019 na rzecz 
eliminowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć (COM(2017)0678),

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

– uwzględniając dyrektywę 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 pracy2 oraz dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz 
uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE3,

– uwzględniając wskaźnik równouprawnienia płci Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn (EIGE), a w szczególności związane z nim sprawozdanie z 2019 r.

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 13 czerwca 2019 r. pt. „Zlikwidowanie 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć: kluczowe polityki i środki”,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 10 grudnia 2019 r. zatytułowane „Gospodarki w 
UE uwzględniające równouprawnienie płci: dalsze działania”,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie ubóstwa: perspektywa 

1 Dz.U. L 69 z 8.3.2014, s. 112.
2 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23.
3 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79.
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płci4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie europejskiego filaru 
praw socjalnych5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie potrzeby 
opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze 
względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wzmocnienia 
pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zwalczania 
nierówności jako czynnika sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi8,

– uwzględniając rezolucję z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć9,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 marca 2020 r. pt. „Unia równości: strategia 
na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025” (COM(2020)0152),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie skoordynowanych 
działań UE na rzecz walki z pandemią COVID-19 i jej skutkami10,

A. mając na uwadze, że równość płci jest jedną z podstawowych wartości Unii 
Europejskiej oraz jedną ze wspólnych i podstawowych zasad, zapisaną w art. 2 i art. 3 
ust. 3 TUE, art. 8 i 19 TFUE oraz art. 23 Karty praw podstawowych, które 
odzwierciedlają zobowiązanie UE do uwzględniania aspektu płci we wszystkich 
obszarach jej polityki i działań; mając na uwadze, że art. 157 TFUE wyraźnie stanowi, 
iż każde państwo członkowskie zapewnia stosowanie zasady równości wynagrodzeń dla 
pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości;

B. mając na uwadze, że zarobki kobiet w całej UE są niewspółmiernie niższe niż zarobki 
mężczyzn; mając na uwadze, że zgodnie z najnowszymi danymi Komisji zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć w UE wynosi 15,7 %11, chociaż różni się znacznie w 
poszczególnych państwach członkowskich; mając na uwadze, że zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć wzrasta do 40 %12, jeżeli uwzględni się wskaźniki 
zatrudnienia i ogólny udział w rynku pracy; mając na uwadze, że tylko 8 %13 mężczyzn 

4 Dz.U. C 76 z 28.2.2018, s. 93.
5 Dz.U. C 242 z 10.7.2018, s. 24.
6 Dz.U. C 331 z 18.9.2018, s. 60.
7 Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 6.
8 Dz.U. C 356 z 4.10.2018, s. 89.
9 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0025.
10 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0054.
11 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów. Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025.
12 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zróżnicowania wynagrodzenia ze 
względu na płeć.
13 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów. Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025.
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w UE jest zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, podczas gdy prawie jedna 
trzecia kobiet w całej UE (31 %)14 pracuje z różnych powodów w niepełnym wymiarze, 
w tym ze względu na stereotypy, czynniki strukturalne i oczekiwania społeczne; mając 
na uwadze, że przejrzystość może odgrywać kluczową rolę w zapewnianiu istotnych 
postępów w likwidowaniu luki płacowej między kobietami a mężczyznami i zwalczaniu 
nierówności, a także mogłaby pomóc w ujawnianiu systematycznego zaniżania wartości 
oraz niewystarczającego doceniania i wynagradzania pracy kobiet leżących u podstawy 
utrzymującej się luki płacowej między kobietami a mężczyznami; mając na uwadze, że 
rokowania zbiorowe mogą ograniczyć niesprawiedliwe zróżnicowanie wynagrodzeń i 
propagować przejrzystość wynagrodzeń, a także przyczynić się do zwalczania zjawiska 
niskich wynagrodzeń w ujęciu ogólnym;

C. mając na uwadze, że podejście międzysektorowe ma kluczowe znaczenie dla 
zrozumienia dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie, w ramach których stapia się 
niekorzystne dla kobiet zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć z 
połączeniem tożsamości oraz funkcjonuje dyskryminacja powstająca na styku płci i 
innych czynników społecznych, jak niepełnosprawność; mając na uwadze, że ponad 
połowa kobiet niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym jest nieaktywnych 
zawodowo; mając na uwadze, że we wszystkich państwach członkowskich wskaźnik 
pogłębionej deprywacji materialnej kobiet niepełnosprawnych jest wyższy niż ten sam 
wskaźnik dotyczący kobiet bez niepełnosprawności;

D. mając na uwadze, że chociaż uczestnictwo kobiet w rynku pracy wzrosło, utrzymują się 
różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn, które mogą stawiać kobiety w trudnej lub 
niepewnej sytuacji; mając na uwadze, że w UE luka w zatrudnieniu między kobietami a 
mężczyznami wynosi 11,6 %15; mając na uwadze, że kobiety są niedostatecznie 
reprezentowane w dobrze płatnych sektorach i na stanowiskach decyzyjnych oraz 
częściej wykonują pracę wymagającą niższych od posiadanych przez nie kwalifikacji, a 
1 na 5 pracujących kobiet w UE należy do grupy o najniższych wynagrodzeniach, 
podczas gdy wskaźnik ten w przypadku mężczyzn wynosi jeden 1 na 10; mając na 
uwadze, że konsekwencje luki płacowej między kobietami a mężczyznami obejmują 
zróżnicowanie emerytur ze względu na płeć na poziomie 37 %16 (sytuacja ta będzie się 
utrzymywać przez dziesięciolecia) oraz nierówny poziom niezależności ekonomicznej 
kobiet i mężczyzn; mając na uwadze, że należy zdwoić wysiłki na rzecz zniesienia tych 
różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn;

E. mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich doszło do wyraźnego 
pogorszenia się sytuacji, w tym w obszarach wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet, 
oraz istnieje ryzyko, że równouprawnienie płci może dalej spadać na liście priorytetów 
państw członkowskich;

F. mając na uwadze, że kryzys związany z COVID-19 niewspółmiernie dotyka kobiet w 
sferze społeczno-gospodarczej i będzie skutkował jeszcze głębszymi nierównościami 

14 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów. Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025.
15 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów. Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025.
16 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zróżnicowania wynagrodzenia ze 
względu na płeć.
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między mężczyznami i kobietami na rynku pracy oraz dyskryminacją; mając na 
uwadze, że kobiety otrzymują niższe uposażenie, posiadają mniej oszczędności i mają 
niższe emerytury, a także stosunkowo większy odsetek kobiet niż mężczyzn dotykają 
nietypowe lub niepewne formy zatrudnienia oraz ubóstwo, kobiety nie mają równego 
dostępu do ochrony socjalnej, są bardziej zagrożone zwolnieniem lub pracą w 
ograniczonych godzinach z powodu kryzysu oraz doświadczają wzmożonych i 
szczególnych obciążeń w sytuacji blokady, jak praca zdalna w stresujących warunkach, 
przepracowywanie się i nierówny podział nieodpłatnych obowiązków domowych i 
opiekuńczych; mając na uwadze, że większość pracowników pierwszego kontaktu to 
kobiety oraz że w niektórych sektorach otrzymują one niesprawiedliwie zaniżone 
wynagrodzenie i są niedoceniane;

G. mając na uwadze, że kobiety odgrywają czołową rolę w świadczeniu opieki i 
wspieraniu ochrony społeczeństwa podczas obecnego kryzysu związanego z COVID-
19, a tym samym są bardziej narażone na ryzyko zakażenia ze względu na ich 
nadreprezentację w kluczowych i bardziej narażonych zawodach17, jak na przykład 
pielęgniarki i inne pracownice służby zdrowia, pracownice aptek, kasjerki w 
supermarketach, opiekunki osób starszych i sprzątaczki, a jest to konsekwencją 
segregacji płciowej na rynku pracy;

H. mając na uwadze, że wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet i równy dostęp do 
zasobów finansowych mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia równouprawnienia płci, 
zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego; mając na uwadze, że brak równego 
wynagrodzenia dla kobiet ogranicza ich zdolność do osiągnięcia niezależności 
ekonomicznej, a tym samym niezależności osobistej; mając na uwadze, że wskaźnik 
ubóstwa wśród pracujących kobiet mógłby zmniejszyć się z 8,0 % do 3,8 %, jeśli 
kobiety otrzymywałyby takie samo wynagrodzenie jak mężczyźni18; mając na uwadze, 
że 2,5 miliona z 5,6 milionów dzieci żyjących w ubóstwie zostałoby wydźwigniętych z 
ubóstwa, gdyby zlikwidowano lukę płacową między kobietami a mężczyznami; mając 
na uwadze, że zróżnicowanie miesięcznego wynagrodzenia brutto ze względu na płeć 
wśród pracowników w wieku 15–24 lat (7 %) było ponad pięć razy mniejsze niż wśród 
pracowników w wieku 65 lat i starszych (zróżnicowanie na poziomie 38 %), co ukazuje, 
że istnieje zjawisko wyraźnej utraty dochodów powiązane z macierzyństwem, przy 
czym występuje też luka płacowa między kobietami posiadającymi dzieci pozostające 
na utrzymaniu a pozostałymi kobietami oraz luka płacowa między matkami i ojcami; 
mając na uwadze, że ryzyko ubóstwa zdecydowanie wzrasta wraz z wiekiem człowieka, 
co wskazuje na kumulację skutków różnic w wynagrodzeniu i ubóstwa wśród osób w 
wieku 75 lat i starszych, a ryzyko to konsekwentnie skupia się wokół kobiet, głównie ze 
względu na wpływ uwarunkowanych płcią nieodpłatnych obowiązków opiekuńczych 
oraz ograniczony czas pracy kobiet lub niższe wynagrodzenie na całej ścieżce kariery 
skutkujące niższymi emeryturami; mając na uwadze, że ubóstwo koncentruje się 
głównie w rodzinach, w których kobiety są jedynymi żywicielami, ponieważ w 2017 r. 
35% samotnych matek w UE było zagrożonych ubóstwem w porównaniu z 28% 

17 Według Eurostatu 78 % wszystkich pracowników służby zdrowia stanowią kobiety, co obejmuje 4,1 mln nisko 
uposażonych i wysoce narażonych opiekunek osobistych: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-
news/-/DDN-20200409-2 
18 Według Instytutu ds. Badań Polityki Dotyczącej Kobiet (Institute for Women’s Policy Research)

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
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samotnych ojców19;

I. mając na uwadze, że strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025 oraz 
wzmocnienie strategii politycznych uwzględniających aspekt płci na szczeblu UE mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, by wpływ kryzysu związanego z COVID-19 nie 
zwiększył zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn oraz by działania podejmowane w 
odpowiedzi na kryzys przyczyniły się do ograniczenia dyskryminacji kobiet;

J. mając na uwadze, że nękanie psychiczne lub molestowanie seksualne w miejscu pracy 
bądź 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 w negocjacjach mających na celu zapewnienie 
bardziej sprawiedliwego wynagrodzenia; mając na uwadze, że sprawiedliwe 
wynagrodzenie i niezależność ekonomiczna są podstawowym warunkiem do tego, by 
kobiety były w stanie wyjść z toksycznych związków opartych na przemocy;

K. mając na uwadze, że jedna na trzy kobiety w UE doświadczyła znęcania się fizycznego 
lub przemocy seksualnej od momentu ukończenia 15. roku życia;

1. odnotowuje podstawę dla interwencji UE opisaną w planie działania KE w sprawie 
strategii na rzecz równouprawnienia płci; podkreśla znaczenie strategii na rzecz 
równouprawnienia płci, która wspiera, koordynuje i uzupełnia działania na rzecz 
równości podejmowane przez państwa członkowskie;

2. przypomina, że w świecie pracy nadal występują nierówności pod względem 
wynagrodzenia, perspektyw rozwoju kariery, sektorów sfeminizowanych, dostępu do 
ochrony socjalnej, kształcenia i szkolenia; przypomina, że należy uwzględnić wszystkie 
te wymiary, aby osiągnąć równouprawnienie płci;

3. z zadowoleniem przyjmuje prowadzoną przez Komisję ocenę istniejących ram 
dotyczących równej płacy za jednakową pracę lub pracę o takiej samej wartości, 
wszczęcie procesu konsultacji w sprawie sposobu zwiększenia równouprawnienia płci 
w świecie pracy, oczekiwane Sprawozdanie na temat adekwatności emerytur oraz 
rozważanie przyznawania punktów emerytalnych za przerwy w karierze związane ze 
sprawowaniem opieki w ramach pracowniczych programów emerytalnych;

4. wyraża zaniepokojenie ograniczoną mobilnością społeczną, która hamuje mobilność 
kobiet jako pracowników; podkreśla potrzebę zwiększania możliwości w zakresie 
mobilności pracowników w UE;

5. wzywa Komisję do przedstawienia w przyszłym roku przeglądu dyrektywy 
2006/54/WE zgodnie z niedawną oceną funkcjonowania i wdrażania przepisów UE w 
sprawie równości wynagrodzeń i zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej; uważa, że przegląd ten powinien obejmować definicję „pracy 
jednakowej wartości” we wszystkich sektorach zawodowych z uwzględnieniem 
perspektywy płci, a także odniesienie do dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie i 
dodatkowe środki w celu zapewnienia egzekwowalności dyrektywy; 

19 Wyliczenia EIGE, EU-SILC (europejskie badanie dochodów i warunków życia).
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6. podkreśla, że art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej obejmuje zasadę 
niedyskryminacji, w tym niedyskryminacji ze względu na płeć;

7. przypomina swoją rezolucję z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć; wzywa do natychmiastowej rewizji planu działania 
i przyjęcia przed końcem 2020 r. ambitnego nowego planu działania w sprawie 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, w którym należy wyznaczyć 
państwom członkowskim jasne cele działania na rzecz zmniejszenia w ciągu 
najbliższych pięciu lat luki płacowej między kobietami a mężczyznami oraz 
dopilnować, by cele te były uwzględniane w zaleceniach dla poszczególnych krajów; 
podkreśla w szczególności potrzebę uwzględnienia w nowym planie działania 
perspektywy przekrojowej; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zaangażowania 
partnerów społecznych i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w opracowywanie 
nowych strategii politycznych mających na celu zlikwidowanie luki płacowej między 
kobietami a mężczyznami oraz do udoskonalenia i dalszego rozwinięcia danych 
statystycznych, badań i analiz w celu lepszego pomiaru i monitorowania postępów w 
likwidowaniu luki płacowej między kobietami a mężczyznami, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na grupy doświadczające dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie i dyskryminacji krzyżowej; wzywa Komisję do zwrócenia uwagi na 
czynniki prowadzące do zróżnicowania emerytur ze względu na płeć oraz do wspierania 
państw członkowskich w podejmowaniu przez nie środków mających na celu 
zmniejszenie tego zróżnicowania poprzez ustanowienie wskaźnika różnicowania 
emerytur ze względu na płeć, aby poddawać ocenie skumulowane niekorzystne różnice, 
których doświadczają kobiety w ciągu całego życia;

8. apeluje do Komisji i państw członkowskich o zajęcie się problemem segregacji 
poziomej i pionowej w zatrudnieniu oraz praktyk dyskryminacyjnych przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących rekrutacji i awansu, w tym w poprzez strategie na 
rzecz integracji na rynku pracy kobiet ze zmarginalizowanych grup społecznych; 
podkreśla potrzebę inwestycji w kształcenie i szkolenie oraz procesów rekrutacji i 
wyboru uwzględniających aspekt płci w sektorach prywatnym i publicznym, a w 
szczególności w przyszłościowych sektorach takich jak STEM i sektor cyfrowy, w 
których kobiety są niewystarczająco reprezentowane; podkreśla, że dyskryminacja ze 
względu na płeć jest szkodliwa nie tylko dla poszczególnych osób, ale także dla 
społeczeństwa jako całości;

9. ponawia apel do Komisji o jak najszybsze20 przedstawienie prawodawstwa dotyczącego 
przejrzystości wynagrodzeń z uwzględnieniem płci, a w każdym razie o przedstawienie 
go najpóźniej do końca 2020 r.; ponownie podkreśla pilną potrzebę tego prawodawstwa 
w obecnym kryzysie, który pogłębi istniejące różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
oraz dyskryminację na rynku pracy; wzywa Komisję, aby rozważyła wprowadzenie 
konkretnych środków mających zastosowanie zarówno do sektora publicznego, jak i 
prywatnego, z należytym uwzględnieniem specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw, 
w oparciu o swoje zalecenie z 2014 obejmujące między innymi następujące elementy: 
a) jasna definicja kryteriów oceny wartości pracy, b) neutralne płciowo narzędzia oceny 
pracy i systemy klasyfikacji, c) kontrole i sprawozdania dotyczące różnic w 

20 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zróżnicowania wynagrodzenia ze 
względu na płeć.
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wynagrodzeniu ze względu na płeć, aby zagwarantować równą płacę, d) prawo 
pracowników do pełnych danych o wynagrodzeniu oraz prawo do dochodzenia 
roszczeń oraz e) jasne cele dotyczące działań przedsiębiorstw w dziedzinie równości 
płci; apeluje również o lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz o umocnienie 
praw procesowych w celu zwalczania dyskryminacji płacowej; wzywa Komisję do 
wspierania roli partnerów społecznych i rokowań zbiorowych na wszystkich szczeblach 
(krajowym, sektorowym, lokalnym i przedsiębiorstw) w przyszłych przepisach 
dotyczących przejrzystości wynagrodzeń; wzywa Komisję do przewidzenia również 
zdecydowanych środków egzekwowania prawa dla tych, którzy nie przestrzegają 
przepisów;

10. wskazuje, że kobiety nadal nie są wystarczająco reprezentowane na stanowiskach 
kierowniczych; przypomina, że zgodnie z danymi opublikowanymi przez Eurostat w 
2019 r. kobiety stanowiły jedynie 28 % członków zarządów spółek notowanych na 
giełdzie w UE i 18 % kadry kierowniczej wyższego szczebla, a w największych 
przedsiębiorstwach w UE jedynie 8% dyrektorów generalnych stanowią kobiety; 
wzywa państwa członkowskie do odblokowania dyrektywy w sprawie kobiet w 
zarządach oraz do doprowadzenia do szybkiego przyjęcia ambitnego stanowiska Rady, 
aby zająć się problemem istotnego braku równowagi między kobietami i mężczyznami 
w procesie podejmowania decyzji na najwyższym szczeblu; wzywa również Komisję 
do dopilnowania, by instytucje UE świeciły przykładem i zapewniały co najmniej 50 % 
reprezentację kobiet na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla; apeluje 
ponadto do państw członkowskich o ustanowienie obowiązku przekazywania 
sprawozdań z przejrzystości przez przedsiębiorstwa w odniesieniu do odsetka kobiet na 
stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla i dostarczenia informacji na temat 
poziomów wynagrodzeń; ubolewa na tym, że horyzontalna dyrektywa 
antydyskryminacyjna nadal jest nadal blokowana w Radzie i wzywa Komisję do 
zaproponowania nowych przepisów antydyskryminacyjnych;

11. przypomina, że niedostateczna reprezentacja kobiet w życiu publicznym i politycznym 
jest szkodliwa dla właściwego funkcjonowania instytucji i procesów demokratycznych; 
wzywa zatem państwa członkowskie do stymulowania i wspierania środków mających 
na celu ułatwienie zrównoważonego udziału mężczyzn i kobiet w podejmowaniu 
decyzji na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym;

12. apeluje do Komisji i państw członkowskich o przyjęcie środków w celu zwalczania 
zjawiska szklanego sufitu, np. poprzez szeroki dostęp do urlopów rodzicielskich lub ze 
względów rodzinnych, dostęp do wysokiej jakości opieki nad dziećmi po przystępnej 
cenie oraz wyeliminowanie wszelkich form bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji 
powiązanej z awansami na rynku pracy;

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia równego uczestnictwa i 
równych szans na rynku pracy dla mężczyzn i kobiet oraz do zajęcia się problemem 
feminizacji ubóstwa we wszystkich jego formach, w tym ubóstwa wśród osób starszych, 
w szczególności w drodze uwzględniania aspektu płci w dziedzinie dostępności 
należytych uprawnień emerytalnych i dostępie do nich, aby wyeliminować 
zróżnicowanie emerytur ze względu na płeć, a także dzięki poprawie warunków pracy 
w sektorach i zawodach zdominowanych przez kobiety, jak sektor hotelarski, 
turystyczny, usług sprzątania i opieki; podkreśla, że należy zająć się kulturowym 
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problemem niedostatecznego doceniania zawodów zdominowanych przez kobiety oraz 
potrzebą zwalczania takich stereotypów i zjawiska nadmiernej reprezentacji kobiet w 
nietypowych formach zatrudnienia; apeluje do państw członkowskich o zapewnienie 
równego traktowania kobiet migrujących (także dzięki przeglądowi systemu uznawania 
kwalifikacji zawodowych) oraz innych szczególnie narażonych grup kobiet; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia zakresu rokowań zbiorowych na 
szczeblu sektorowym i zaangażowania partnerów społecznych w kształtowanie polityki 
w celu wspierania stabilnego zatrudnienia wysokiej jakości; podkreśla potrzebę strategii 
promowania i wspierania inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości wśród kobiet;

14. zauważa, że rozwijająca się gospodarka fuch niesie za sobą konsekwencje dla 
pracowników, którzy w mniejszym zakresie zrzeszają się w związkach zawodowych i 
są zagrożeni niepewnymi formami zatrudnienia ze względu na czynniki takie jak 
niestabilny czas pracy i dochód, brak objęcia prawami pracowniczymi, niepewność 
dotycząca zabezpieczenia społecznego i emerytur oraz brak dostępu do programów 
rozwoju kariery i przekwalifikowania; wyraża obawę, że powiązany z tym zjawiskiem 
brak bezpieczeństwa i niepewność, pogłębione środkami izolacji nałożonymi w 
związku z obecnym kryzysem, wywarły szczególnie negatywny wpływ na kobiety, 
które nadal są obciążone opieką na bardzo naznaczonym różnicami w traktowaniu pod 
względem płci rynku pracy, w szczególności kobiety doświadczające wielu wzajemnie 
powiązanych form dyskryminacji; wzywa państwa członkowskie do wdrożenia 
środków ochrony socjalnej ukierunkowanych na kobiety pracujące jako freelancerki i 
kobiety zatrudnione w gospodarce fuch, a także apeluje do Komisji o ścisłe 
monitorowanie wdrażania dyrektywy 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 rachunek21;

15. podkreśla potrzebę przedstawienia przez państwa członkowskie opartych na dowodach, 
odpowiednio zaprojektowanych strategii politycznych i reform dotyczących rynku 
pracy, które faktycznie poprawiają warunki pracy kobiet i zwiększają jakość 
zatrudnienia;

16. podkreśla, że równe szanse i większe uczestnictwo kobiet w rynku pracy mogą 
zwiększać zatrudnienie, dobrobyt gospodarczy i konkurencyjność w Europie; apeluje do 
Komisji i państw członkowskich o ustanowienie celów w zakresie ograniczenia 
niepewnych form zatrudnienia i wymuszonej pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
aby poprawić sytuację kobiet na rynku pracy; podkreśla, że normą powinno być 
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;

17. apeluje do państw członkowskich o zmniejszenie obciążenia regulacyjnego dla 
przedsiębiorstw oraz do obniżenia wysokiego opodatkowania pracy, aby stymulować 
tworzenie miejsc pracy i uczestnictwo kobiet w rynku pracy;

18. apeluje do Komisji o przedstawienie europejskiego paktu na rzecz opieki i o przyjęcie w 
nim wszechstronnego podejścia do wszystkich potrzeb i usług w zakresie opieki oraz 
ustanowienie minimalnych norm i wytycznych dotyczących jakości opieki na 
wszystkich etapach życia, w tym opieki nad dziećmi, osobami starszymi i osobami o 
długoterminowych potrzebach w zakresie opieki; zachęca Komisję i państwa 

21 Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 1.
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członkowskie do gromadzenia zdezagregowanych danych dotyczących świadczenia 
usług opieki; apeluje do państw członkowskich o ratyfikowanie Konwencji MOP nr 189 
dotyczącej pracowników domowych oraz o pełne wdrożenie celów barcelońskich, a 
nawet wykroczenie poza te cele, aby zadbać o zaspokojenie tych potrzeb dzięki 
inwestowaniu w wysokiej jakości, dostępne i przystępne pod względem kosztów 
powszechne usługi publiczne w zakresie opieki, a także o zmodernizowanie tych usług, 
tak aby kobiety nie musiały wybierać między rodziną a uczestnictwem w rynku pracy; 
wzywa państwa członkowskie do szybkiego i pełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym22 i zachęca je do wykraczania 
poza minimalne standardy dyrektywy poprzez wprowadzenie takich środków, jak 
urlopy pełnopłatne, propagowanie roli mężczyzn jako równoprawnych opiekunów i 
dzięki temu zwalczanie stereotypów płci w obszarze wykorzystywania urlopów 
ojcowskich/macierzyńskich, uznanie roli opiekunów nieformalnych poprzez 
zapewnienie im dostępu do zabezpieczenia społecznego i do uprawnień emerytalno-
rentowych, wsparcie usług dostosowanych do konkretnych wyzwań i potrzeb rodziców 
lub członków rodziny opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, przewlekle 
chorymi lub starszymi, a także elastyczna organizacja pracy, która nie wpływa 
niekorzystnie na wynagrodzenie pracowników, dostęp do praw socjalnych i 
pracowniczych oraz zasiłków, i która szanuje prawo pracowników do rozłączenia się; 
wzywa Komisję do dokonywania co roku ścisłej i systematycznej kontroli wdrażania 
przez państwa członkowskie dyrektywa w sprawie równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym;

19. powtarza swój kierowany do Komisji i państw członkowskich apel związany z rezolucją 
PE z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie kobiet wykonujących pracę domową i 
opiekuńczą w UE23; wzywa Komisję do wprowadzenia ram dotyczących 
profesjonalizacji pracy domowej i opiekuńczej, prowadzących do uznania i 
standaryzacji odpowiednich zawodów i umiejętności oraz budowania kariery, a także do 
zachęcania państw członkowskich do ustanowienia systemów profesjonalizacji, 
szkolenia, ciągłego rozwoju umiejętności oraz uznania kwalifikacji zawodowych kobiet 
wykonujących obowiązki domowe i opiekuńcze, jak również do utworzenia 
publicznych agencji pośrednictwa pracy, aby wzmocnić profesjonalizację;

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

21. apeluje do Komisji i państw członkowskich, aby we współpracy z partnerami 
społecznymi opracowały wytyczne w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu 
pracy uwzględniające aspekt płci oraz w sposób szczególny adresowane do zawodów 
pierwszego kontaktu, aby chronić pracowników w tych grupach zawodowych w razie 
wystąpienia w przyszłości ognisk choroby; podkreśla, że zmiany warunków pracy, jak 
przejście na pracę zdalną, choć dają możliwość zwiększenia elastyczności organizacji 
pracy i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, mogą również mieć 
wpływ na zdolność do rozłączenia się i doprowadzić do zwiększenia obciążenia pracą, 

22 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79.
23 Dz.U. C 66 z 21.2.2018, s. 30.
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przy czym kobiety są w takim przypadku o wiele bardziej narażone niż mężczyźni w 
związku z ich rolą jako głównych lub tradycyjnych opiekunek domu i rodziny; apeluje 
zatem do Komisji o przedstawienie uwzględniającego aspekt płci wniosku 
ustawodawczego w sprawie prawa do rozłączenia się, a także dyrektywy w sprawie 
dobrostanu psychicznego w miejscu pracy, ukierunkowanej na uznanie stanów 
lękowych, depresji i wypalenia za choroby zawodowe, a także o ustanowienie 
mechanizmów prewencji i ponownej integracji zawodowej dotkniętych pracowników; 

22. zwraca uwagę na brak ujęcia perspektywy płci w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa w 
pracy; podkreśla, że uwzględnianie aspektu płci powinno być integralną częścią 
opracowywania strategii politycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) 
oraz strategii prewencji we wszystkich sektorach, w tym w ramach przeglądu 
strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na okres po 2020 r., 
którego ma wkrótce dokonać Komisja; wzywa Komisję, państwa członkowskie i 
partnerów społecznych o uznanie za choroby zawodowe i związane z pracą tych chorób, 
które jeszcze nie zostały uznane za takie, a które przeważają w zawodach 
zdominowanych przez kobiety, a także chorób dotykających szczególnie kobiety, oraz o 
uwzględnianie równouprawnienia płci w zdominowanych przez mężczyzn zawodach w 
sektorze ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, gdzie utrzymuje się wiele luk, w tym w 
odniesieniu do instalacji sanitarnych, sprzętu roboczego, środków ochrony 
indywidualnej, do zapewnienia ochrony macierzyństwa i bezpieczeństwa w miejscu 
pracy oraz środków ułatwiających powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, a także 
do oceny ryzyka związanego z pracą w sektorach zdominowanych przez kobiety, w tym 
w domach w przypadku pracy domowej i opiekuńczej;

23. wzywa Komisję do przeglądu dyrektywy 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w 
zakresie wprowadzenia środków wspierających poprawę bezpieczeństwa i zdrowia 
pracownic w ciąży w miejscu pracy, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic 
karmiących piersią w celu zapewnienia, by kobiety w całej Europie mogły korzystać ze 
swobody przepływu pracowników na takiej samej zasadzie co mężczyźni24;

24. jest głęboko zaniepokojony charakterem, zakresem i stopniem nasilenia przemocy i 
nękania w świecie pracy oraz wpływem wszelkich form przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt w sytuacjach zawodowych; z zadowoleniem przyjmuje w tym względzie 
niedawno przyjętą Konwencję MOP nr 190 w sprawie przemocy i nękania w miejscu 
pracy oraz wzywa państwa członkowskie do jej bezzwłocznego ratyfikowania i 
wdrożenia; ponadto wzywa Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia 
skutecznych i wiążących środków w celu zdefiniowania i zakazania przemocy i nękania 
w świecie pracy, w tym zapewnienia efektywnego dostępu do uwzględniających aspekt 
płci, bezpiecznych i skutecznych mechanizmów składania skarg i rozstrzygania sporów, 
a także do przewidzenia szkoleń w tym zakresie, kampanii informacyjnych, środków 
wsparcia i środków odwoławczych; wzywa Radę do pilnego zakończenia ratyfikacji 
przez UE konwencji stambulskiej, która odnosi się również do przyjęcia środków 
mających na celu pomoc ofiarom w znalezieniu zatrudnienia, oraz wzywa państwa 
członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, do ratyfikowania i wdrożenia konwencji; 
wzywa Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego dyrektywy prezentującej 

24 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.
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całościowe podejście w sprawie zapobiegania i zwalczania wszelkich form przemocy 
wobec kobiet oraz do wzmocnienia istniejącego prawodawstwa UE w sprawie 
zapobiegania molestowaniu seksualnemu w świetle postanowień Konwencji MOP nr 
190 oraz konwencji stambulskiej; podkreśla, że edukacja seksualna i szkolenia 
dotyczące równouprawnienia płci stanowią kluczowe narzędzie w zwalczaniu przemocy 
ze względu na płeć;

25. wskazuje, że w związku z izolacją społeczną i środkami izolacji spowodowanymi 
pandemią COVID-19 w Europie znacznie nasiliła się przemoc ze względu na płeć; w 
związku z tym uważa, że wszystkie państwa członkowskie muszą wzmocnić działania 
w celu ochrony kobiet podczas kryzysu i po jego zakończeniu; przypomina, że jednym 
z kluczowych aspektów zwalczania przemocy ze względu na płeć jest niezależność 
ekonomiczna oraz proponuje w tym kontekście opracowanie specjalnego programu 
integracji społecznej i integracji na rynku pracy dla ofiar przemocy ze względu na płeć 
w Europie, ukierunkowanego na aktywne promowanie ich zdolności do zatrudnienia;

26. uważa, że pracujące kobiety doświadczające przemocy ze względu na płeć powinny 
mieć prawo do ograniczenia lub zmiany organizacji czasu pracy, a także zmiany 
miejsca pracy; uważa, że przemoc ze względu na płeć powinna być ujmowana w 
ocenach ryzyka dotyczących miejsca pracy;

27. ubolewa nad tym, że brak jest odniesienia do aspektu płci w obrębie procederu handlu 
ludźmi do celów wyzysku pracowników, w szczególności w przypadku pracowników 
domowych, z powodu ograniczeń, które wiążą się nieodłącznie z domem jako miejscem 
pracy, jeżeli chodzi o możliwości inspekcji i kontroli aktywności zawodowej; 
przypomina swoją rezolucję z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie kobiet wykonujących 
pracę domową i opiekuńczą w UE oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
wspierania dochodzeń w tym obszarze, aby usprawnić mechanizmy identyfikacji i 
ochrony ofiar, oraz do zaangażowania organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych, władz publicznych oraz wszystkich obywateli w wykrywanie tego 
procederu;

28. apeluje do Komisji o zaprezentowanie europejskiej strategii ochrony socjalnej w celu 
zajęcia się kwestią swobody przepływu pracowników, a zwłaszcza feminizacji ubóstwa, 
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw domowych prowadzonych przez samotne 
matki;

29. ubolewa nad brakiem odniesienia w strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata 
2020–2025 do ochrony kobiet i dziewcząt zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
ubóstwem i bezdomnością, apelując do Komisji o uwzględnienie tych kwestii w 
przyszłym planie działania na rzecz integracji i włączenia społecznego, aby zapobiec 
wykluczeniu tych kobiet z polityki społecznej i gospodarczej oraz, tym samym, 
dalszemu pogłębianiu cyklu ubóstwa;

30. wyraża zadowolenie ze zobowiązania Komisji do przyjęcia planu działania na rzecz 
wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych; podkreśla potrzebę uwzględnienia 
perspektywy płci przy zastosowaniu podejścia przekrojowego zgodnie z zasadami 2 i 3 
filaru; dlatego też wzywa Komisję do monitorowania wpływu polityki 
makroekonomicznej oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej na równouprawnienie 
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płci; wzywa do wprowadzenia filaru płci i nadrzędnego celu w zakresie 
równouprawnienia płci do strategii będącej następcą strategii „Europa 2020”;

31. przypomina, że polityka finansowania i podatkowa obejmują ważny komponent 
związany z kwestią płci; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do 
uwzględniania aspektu płci w całych wieloletnich ramach finansowych, a w 
szczególności w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), aby 
propagować uczestnictwo kobiet w rynku pracy, równowagę między życiem 
zawodowym a prywatnym i przedsiębiorczość kobiet, ubolewa jednak nad brakiem 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w nowych WRF i funduszach 
strukturalnych; wzywa Komisję do dalszego promowania i udoskonalenia sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, a państwa członkowskie do włączenia 
perspektywy płci do polityki podatkowej, w tym do przewidzenia kontroli polityki 
budżetowej pod kątem płci, aby wyeliminować nierówne traktowanie ze względu płeć 
związane z opodatkowaniem;

32. ponawia swój kierowany do Komisji i państw członkowskich apel o dalsze 
doskonalenie gromadzenia danych segregowanych według kryterium płci25, a także 
danych statystycznych, badań i analiz, oraz o wspieranie działań mających na celu 
poprawę budowania zdolności instytucjonalnej i zdolności organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego w zakresie gromadzenia i analizy danych, zwłaszcza w zakresie 
uczestnictwa kobiet w rynku pracy i w takich dziedzinach jak zatrudnienie nieformalne, 
przedsiębiorczość, dostęp do finansowania i do usług opieki zdrowotnej, nieodpłatna 
praca, ubóstwo i wpływ systemów ochrony socjalnej; wzywa ponadto EIGE oraz 
wszystkie inne właściwe instytucje i agencje UE do opracowania i wprowadzenia 
nowych wskaźników, takich jak ubóstwo pracujących, ubóstwo spowodowane brakiem 
czasu, luki w budżecie czasu, wartość pracy opiekuńczej (płatnej/nieodpłatnej) oraz 
wskaźniki wykorzystania urlopów przez kobiety i mężczyzn, również w odniesieniu do 
dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym; wzywa 
Komisję do wykorzystania tych danych w celu skutecznego wdrażania ocen wpływu z 
uwzględnieniem aspektu płci sporządzanych względem wszystkich strategii 
politycznych i programów Komisji oraz innych agencji i instytucji UE;

33. podkreśla znaczenie uwzględniania aspektów dotyczących równouprawnienia płci 
związanych z przyszłym światem pracy, w tym ekologizacją i cyfryzacją gospodarki; 
apeluje o wzmocnienie powiązania między nową strategią UE na rzecz 
równouprawnienia płci a Europejskim Zielonym Ładem; wzywa Komisję do 
wzmocnienia powiązania między polityką przeciwdziałania zmianie klimatu a 
równouprawnieniem płci w swoich przyszłych wnioskach; wzywa Komisję do 
wdrożenia realizacji systematycznych ocen wpływu w aspekcie płci oraz sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci poprzez uwzględnianie równouprawnienia płci 
w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz wszelkich właściwych 
działań i strategii politycznych w dziedzinie klimatu w kontekście Zielonego Nowego 
Ładu;

34. przypomina o potrzebie zwalczania wielowarstwowej dyskryminacji, w szczególności 
wobec grup szczególnie wrażliwych, w tym kobiet niepełnosprawnych, kobiet 

25 Zob. rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zróżnicowania wynagrodzenia 
ze względu na płeć.
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ciemnoskórych, kobiet migrujących, kobiet należących do mniejszości etnicznych, 
kobiet romskich, kobiet starszych, samotnych matek, osób LGBTIQ+ i kobiet 
bezdomnych, oraz podkreśla znaczenie zapewnienia im możliwości czerpania korzyści 
z celów i działań strategii UE na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025; 
wzywa Komisję do ustanowienia jasnych wytycznych w sprawie wdrażania 
przekrojowych ram, które powinny nadawać priorytet uczestnictwu grup 
doświadczających dyskryminacji krzyżowej, aby oceniać zróżnicowany wpływ polityki 
i działań w celu dostosowania odpowiedzi w każdym obszarze i oparcia ich na zasadzie 
niedyskryminacji;

35. przypomina swoją rezolucję z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sytuacji kobiet 
niepełnosprawnych26; wzywa Komisję do przedstawienia skonsolidowanego wniosku w 
ramach europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności na okres po 2020 r., który 
to wniosek obejmie opracowanie pozytywnych działań ukierunkowanych na 
niepełnosprawne kobiety w celu zapewnienia ich pełnego i rzeczywistego uczestnictwa 
w rynku pracy i w celu wyeliminowania dyskryminacji i uprzedzeń, z jakimi się 
spotykają, w tym środki mające na celu promowanie zatrudnienia, szkoleń, 
pośrednictwa pracy, równych ścieżek kariery, równości wynagrodzeń, dostępności i 
zapewnienia racjonalnych usprawnień w miejscu pracy oraz dalszego kształcenia, ze 
zwróceniem uwagi na ich włączenie cyfrowe i potrzebę zapewnienia równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym; wnioskuje również, by środki dotyczące luki 
płacowej między kobietami a mężczyznami, luki emerytalnej między kobietami a 
mężczyznami i zróżnicowania w zakresie opieki ze względu na płeć wyraźnie 
uwzględniały potrzeby rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, a w 
szczególności matek i rodziców samotnie wychowujących dzieci; zwraca uwagę na 
potrzebę wprowadzenia gwarancji w zakresie praw osób niepełnosprawnych 
obejmującej szczególne środki uwzględniające potrzeby kobiet niepełnosprawnych, a 
także konieczność wzmocnienia gwarancji dla młodzieży;

36. apeluje do Komisji i państw członkowskich o zagwarantowanie integracyjnej równości 
dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia, aby 
zapewnić im prawa reprodukcyjne i seksualne, ochronę przed przemocą domową oraz 
ze strony osób świadczących na ich rzecz usługi w zakresie opieki i wsparcia, a także 
aby uruchomić programy uwrażliwiania i budowania zdolności w tym kontekście dla 
pracowników w dziedzinie służby zdrowia, usług socjalnych i w zakresie opieki, usług 
kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, egzekwowania prawa i wymiaru sprawiedliwości;

37. podkreśla aktywną i kluczową rolę kobiet w gospodarce obszarów wiejskich oraz 
ubolewa, że nadal utrzymują się istotne różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
zatrudnionych w rolnictwie oraz w dostępie 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 
obszarach wyludnionych, aby wzmocnić pozycję kobiet na rynku rolnym, gdzie mogą 
powstawać nowe miejsca pracy; ponadto wzywa Komisję do określenia możliwości 
finansowania w ramach drugiego filaru WPR w celu zwiększenia dostępu kobiet do 
gruntów i uwzględnienia ich warunków pracy na obszarach wiejskich, w szczególności 

26 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0484.
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w przypadku pracowników sezonowych;

38. przypomina o swojej rezolucji z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie konieczności 
wzmocnienia strategicznych unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji 
Romów po 2020 r.27, która stanowi, że w większości państw członkowskich nie 
odnotowano poprawy w dostępie do zatrudnienia, że sytuacja mieszkaniowa budzi 
poważne obawy, a w kwestii ubóstwa osiągnięto jedynie niewielki postęp oraz że w 
unijnych ramach należy uwzględnić wyraźnie zaakcentowany aspekt płci; jest 
zaniepokojony mową nienawiści wobec Romów w kontekście pandemii COVID-19 
oraz dodatkowymi ograniczeniami wprowadzonymi przez niektóre państwa 
członkowskie związanymi z poddawaniem społeczności romskich kwarantannie, a także 
negatywnymi konsekwencjami dla grup najbardziej wrażliwych wśród Romów, takich 
jak dziewczęta, młode kobiety, starsze kobiety, osoby niepełnosprawne czy osoby 
LGBTIQ+; wzywa Komisję do jak najszybszego przyjęcia unijnych strategicznych ram 
dotyczących równości i integracji Romów, przeanalizowania wpływu koronawirusa na 
Romów oraz przyjęcia środków w celu uniknięcia pogorszenia się sytuacji;

39. wyraża zaniepokojenie brakiem wyraźnego zakazu dyskryminacji ze względu na 
tożsamość płciową i ekspresję płciową w prawie Unii; odnotowuje ciągłą 
dyskryminację i nękanie osób LGBTIQ+ oraz ich wykluczenie z rynku pracy; 
przypomina swoją rezolucję z dnia 14 lutego 2019 r28 w sprawie przyszłości wykazu 
działań na rzecz osób LGBTI oraz rezolucję z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
dyskryminacji osób LGBTI i nawoływania do nienawiści do nich w sferze publicznej29; 
wzywa Komisję do jak najszybszego przyjęcia strategicznych ram dotyczących 
równości osób LGBTIQ+, aby podjąć dalsze środki w związku z wykazem działań na 
rzecz osób LGBTI na lata 2016–2019, oraz do włączenia szczególnych środków 
zwalczania dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na orientację seksualną, 
tożsamość płciową, ekspresję płciową i cechy płciowe;

40. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie wykorzystania Funduszu Azylu 
i Migracji do zachęcania państw członkowskich do podejmowania działań 
wspierających integrację kobiet, ale ubolewa, że nie są rozważane żadne inne konkretne 
środki w celu zwalczania niższych wskaźników zatrudnienia w UE kobiet będących 
obywatelami państwa trzeciego oraz szczególnego narażenia kobiet i dziewcząt 
będących uchodźcami, obiegających się o azyl i nieposiadających dokumentów; wzywa 
Komisję do zajęcia się sytuacją wszystkich migrujących kobiet i dziewcząt, nadając 
priorytet włączeniu funduszu do następnych wieloletnich ram finansowych w drodze 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, przydziałowi zwiększonych 
zasobów na podnoszenie i zmianę kwalifikacji w celu uzyskania dobrej jakości 
zatrudnienia i warunków pracy oraz zwiększaniu ich uczestnictwa tych grup kobiet w 
rynku pracy i przyjmowaniu bardziej konkretnych środków w celu eliminowania 
przeszkód stojących przed migrującymi kobietami;

41. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia środków będących 
uwzględniającą aspekt płci reakcją na społeczne i gospodarcze skutki kryzysu 
związanego z COVID-19, aby złagodzić niewspółmierny i prawdopodobnie 

27 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0075.
28 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0129.
29 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0101.
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długotrwały wpływ kryzysu na prawa kobiet, ich wynagrodzenie i ochronę socjalną w 
czasie kryzysu i po nim, oraz aby zapobiegać dalszemu pogłębianiu się zróżnicowania 
sytuacji kobiet i mężczyzn; uważa, że uwzględniająca aspekt płci odbudowa powinna 
obejmować konkretne środki mające na celu podejmowanie problemu równego dostępu 
kobiet do rynku pracy, a także zapobieganie nierównościom i dyskryminacji w ramach 
godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych, co obejmuje ewentualne wyzwania 
pojawiające się w przypadku wprowadzenia obowiązku pracy zdalnej; apeluje o 
szczególne środki uwzględniające potrzeby młodych kobiet, ponieważ poziomy 
bezrobocia i niepewności zatrudnienia wśród osób młodych są o wiele wyższe niż we 
wszystkich innych grupach wiekowych; uważa, że strategia na rzecz równouprawnienia 
płci może przyczynić się do sprawiedliwego i skuteczniejszego wdrażania unijnego 
planu odbudowy;

42. z zadowoleniem przyjmuje instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia 
ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną (SURE); wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do dopilnowania, by SURE uwzględniał dochody utracone przez 
kobiety;

43. z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady o aktywowaniu „ogólnej klauzuli wyjścia” 
oraz wzywa państwa członkowskie do inwestowania w usługi publiczne, w tym 
bezpłatną opiekę nad dziećmi i opiekę zdrowotną, aby tworzyć nowe miejsca pracy 
wysokiej jakości i łagodzić społeczno-gospodarcze skutki kryzysu; uważa, że środki 
oszczędnościowe wiążą się z długoterminowymi negatywnymi konsekwencjami, w 
szczególności dla kobiet, i nie mogą być egzekwowane w okresie następującym po 
kryzysie związanym z COVID-19;

44. zwraca uwagę na niestrudzoną i godną podziwu pracę pracowników pierwszego 
kontaktu w walce z pandemią COVID-19, a także pracowników kluczowych, których 
praca podtrzymuje życie publiczne i świadczenie usług oraz dostęp do niezbędnych 
towarów; podkreśla, że 70 % pracowników służby zdrowia i opieki społecznej na 
świecie stanowią kobiety, a w niektórych zawodach w tych sektorach otrzymują one 
jedynie płacę minimalną i pracują w warunkach niepewnej formy zatrudnienia; w tym 
kontekście wzywa Komisję do przygotowania przed końcem 2020 r. wyczerpującej 
oceny dotyczącej wprowadzenia europejskiego instrumentu prawnego w celu 
zapewnienia godnych warunków pracy wszystkim pracownikom oraz rozszerzenia 
zakresu rokowań zbiorowych;

45. podkreśla, że ponad 70 % pracowników w sektorze zdrowia i opieki społecznej na 
całym świecie stanowią kobiety, oraz że kobiety stanowią również większość 
pracowników sklepów, handlu detalicznego i personelu sprzątającego, często 
otrzymując jedynie płacę minimalną; przypomina, że tak jak w przypadku poprzednich 
kryzysów najpoważniejsze skutki gospodarcze odczują kobiety, także w okresie po 
ustaniu kryzysu; z tego względu nalega na potrzebę zastosowania progresywnego i 
uwzględniającego aspekt płci podejścia, zarówno w przypadku działań 
natychmiastowych, jak i długoterminowych, na szczeblu krajowym i unijnym, w 
oparciu o dane jakościowe segregowane według płci; w tym względzie sugeruje, by 
plan odbudowy uwzględniał segregację zawodową rynków, aby uniknąć powielania 
sytuacji, jaka miała miejsce podczas poprzednich kryzysów, kiedy to promowanie 
zatrudnienia skupiało się na sektorach zdominowanych przez mężczyzn, pozostawiając 
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sektory zdominowane przez kobiety w tyle, a także potrzebę przełamania dynamiki 
segregacji zawodowej;

46. przypomina, że w 2018 r. Światowe Forum Ekonomiczne wspomniało o utworzeniu 58 
mln miejsc pracy związanych ze sztuczną inteligencją na całym świecie do 2022 r., 
jednak tylko 24,9 % kobiet, które podejmują studia wyższe, uzyskuje dyplom w 
dziedzinach związanych z nowymi technologiami; podkreśla, że niezbędne jest 
zapewnienie sprawiedliwej reprezentacji kobiet w sektorach nauki i technologii; 
przypomina, że wzrost liczby kobiet pracujących w zawodach związanych z nowymi 
technologiami może wygenerować w Europie nawet 16 mld EUR;

47. apeluje do państw członkowskich o promowanie i ułatwianie uczestnictwa kobiet w 
sektorze ICT, a także o wzmocnienie pozycji kobiet, tak aby mogły stać się inwestorami 
i przedsiębiorcami;

48. zauważa, że, jak pokazują badania, różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w 
dużym zakresie wynika z faktu, iż kobiety i mężczyźni wykonują różne zawody o 
zróżnicowanym poziomie wynagrodzeń; podkreśla, że podział rynku pracy według płci 
rozpoczyna się wraz z wyborami dokonywanymi w edukacji, w związku z czym 
konieczne są zmiany wyborów edukacyjnych, aby zwalczać różnice na rynku pracy 
związane z płcią; wzywa państwa członkowskie do zapewniania lepszego doradztwa 
edukacyjnego i zawodowego, aby wszyscy uczniowie zdawali sobie sprawę z szans 
oferowanych przez rynek pracy i konsekwencji różnych wyborów edukacyjnych;

49. odnotowuje, że uczestnictwo kobiet w rynku pracy jest mniejsze niż w przypadku 
mężczyzn; podkreśla znaczenie obniżenia podatku dochodowego w zachęcaniu do 
uczestnictwa w rynku pracy; 

50. wzywa Komisję do podjęcia intensywniejszych starań na rzecz zwiększenia stopy 
zatrudnienia kobiet w Europie i ułatwienia im dostępu do rynku pracy, na przykład 
poprzez zwiększenie zachęt do promowania przedsiębiorczości kobiet;

51. ubolewa, że kobiety nie zakładają i nie prowadzą działalności gospodarczej w takim 
samym stopniu jak mężczyźni; wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia 
przyjaznych dla przedsiębiorstw reform promujących równouprawnienie i 
wzmacniających przedsiębiorczość kobiet;

52. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wdrożenia społecznych aspektów zaleceń 
dla poszczególnych krajów, mając na uwadze poszanowanie zarówno zasady 
pomocniczości, jak i kompetencji krajowych;

53. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do promowania udziału kobiet jako 
wyborców i kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.; w tym 
względzie podkreśla potrzebę rewizji aktu wyborczego w celu zapewnienia możliwości 
tymczasowego zastąpienia posła do Parlamentu Europejskiego korzystającego z prawa 
do urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub rodzicielskiego; wzywa Komisję do 
odpowiedniej rewizji tego aktu oraz Radę do zatwierdzenia takiej rewizji;

54. dostrzega kluczową rolę organizacji pozarządowych i organizacji broniących praw 
kobiet zwalczających zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn, dyskryminację i 
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przemoc wobec kobiet; wzywa Komisję do zapewnienia i wzmocnienia ochrony, 
uczestnictwa i aktywnego zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
domagając się instrumentów zapewniających środki finansowe obrońcom praw 
człowieka i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, które dążą do 
przeciwdziałania pogorszeniu się sytuacji i regresji w obszarze równouprawnienia płci 
oraz do promowania praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego kobiet, zarówno w 
UE, jak i na całym świecie;

55. apeluje do państw członkowskich o utworzenie formalnego składu Rady ds. 
równouprawnienia płci, aby zapewnić ministrom i sekretarzom stanu odpowiedzialnym 
za równouprawnienie płci specjalne forum dyskusyjne, oraz o lepsze koordynowanie 
uwzględniania aspektu płci we wszystkich strategiach politycznych UE, w tym 
dotyczących zatrudnienia i polityki społecznej;

56. wzywa Komisję do dalszego wzmacniania roli UE jako katalizatora równouprawnienia 
płci na całym świecie.
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