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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiej strategii na rzecz równouprawnienia płci
(2019/2169(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2 i art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 6 i 8 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) z dnia 18 grudnia 1979 r.,

– 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 
rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE8,

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 14 marca 2012 r. dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród 
dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie, 
i odnośnych środków (dyrektywa w sprawie kobiet w zarządach) (COM(2012)0614),

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.
8 Dz.U. L 188 z 12.7.2019, s. 79.
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– uwzględniając Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska),

– uwzględniając wniosek z dnia 4 marca 2016 r. dotyczący decyzji Rady w sprawie 
zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu 
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (COM(2016)0109),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 6 marca 2019 r. zatytułowany 
„2019 Report on equality between women and men in the EU” [„Sprawozdanie na 
temat równości kobiet i mężczyzn w UE z 2019 r.”] (SWD(2019) 101),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia UE 
do konwencji stambulskiej i innych środków przeciwdziałania przemocy ze względu na 
płeć9,

– uwzględniając wskaźnik równouprawnienia płci z 2019 r. opracowany przez Europejski 
Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), opublikowany w dniu 
15 października 2019 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie pogorszenia sytuacji 
w zakresie praw kobiet i równouprawnienia w UE10,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie równouprawnienia 
płci w kontekście polityki podatkowej w UE11,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie równouprawnienia 
płci w umowach handlowych zawieranych przez UE12,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wzmocnienia 
pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE13,

– 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 różnic14,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie równości kobiet 
i mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2014–201515,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie propagowania 
równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych16,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie kobiet, 

9 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0080.
10 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0111.
11 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0014.
12 Dz.U. C 162 z 10.5.2019, s. 9.
13 Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 6.
14 Dz.U. C 331 z 18.9.2018, s. 60.
15 Dz.U. C 263 z 25.7.2018, s. 49.
16 Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 99.
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równouprawnienia płci i sprawiedliwości klimatycznej17,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie równości płci 
i wzmocnienia pozycji kobiet w erze cyfrowej18,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie strategii UE na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn w okresie po 2015 r.19,

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

– uwzględniając Europejski filar praw socjalnych, w szczególności jego zasady 2 i 9,

– uwzględniając drugi unijny plan działania w sprawie równości płci oraz wspólny 
dokument roboczy służb zatytułowany „Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: 
odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 
2016–2020” (SWD(2015) 182),

– uwzględniając deklarację pekińską i pekińską platformę działania, jak również 
deklaracje przyjęte w ramach szczytów ONZ Pekin +5, Pekin +10, Pekin +15 
i Pekin +20,

– uwzględniając badanie przeprowadzone przez Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej (FRA) zatytułowane „Violence against women: an EU-wide survey” 
[„Przemoc wobec kobiet – Badanie ogólnounijne”], opublikowane w 2014 r.,

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

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz opinie 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że prawo do równego traktowania jest prawem podstawowym 
uznanym w traktatach i w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej;

B. mając na uwadze, że struktury i stereotypy na całym świecie utrwalają różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn, oraz mając na uwadze, że przezwyciężenie tych struktur 
i stereotypów pogłębi równość płci; mając na uwadze, że silny ruch na rzecz praw 
kobiet jest potrzebny, by stać na straży wartości demokratycznych, praw 
podstawowych, w szczególności praw kobiet, oraz mając na uwadze, że zagrożenia dla 
praw kobiet stanowią również zagrożenia dla demokracji;

C. mając na uwadze, że UE przyjęła ważne przepisy i zapewniła kluczowe bodźce do 
osiągnięcia równości płci; mając jednak na uwadze, że w ostatnich latach wysiłki te 

17 Dz.U. C 458 z 19.12.2018, s. 34.
18 Dz.U. C 66 z 21.2.2018, s. 44.
19 Dz.U. C 407 z 4.11.2016, s. 2.
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uległy spowolnieniu, a jednocześnie rozkwitły ruchy sprzeciwiające się polityce 
równości płci i prawom kobiet; mając na uwadze, że ruchy te próbują wywierać wpływ 
na politykę krajową i europejską;

D. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet we wszelkich jej formach stanowi 
naruszenie praw człowieka i jedną z największych przeszkód na drodze do osiągnięcia 
równości płci; mając na uwadze, że życie wolne od przemocy jest nieodzownym 
warunkiem równości; mając na uwadze, że kampanie dezinformacyjne dotyczące 
równości płci koncentrują się również na kwestii przemocy wobec kobiet, jak miało to 
miejsce w związku z konwencją stambulską;

E. mając na uwadze, że tradycyjne role związane z płcią i stereotypy płci nadal mają 
wpływ na podział zadań między kobiety i mężczyzn w domu, w edukacji, w miejscu 
pracy i w społeczeństwie; mając na uwadze, że praca niezarobkowa związana z opieką, 
wykonywana głównie przez kobiety, przyczynia się do luki płacowej i emerytalnej 
między kobietami a mężczyznami; mając na uwadze, że środki na rzecz równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym takie jak dyrektywa w sprawie równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym stanowią ważne pierwsze kroki, lecz należy 
je uzupełnić dalszymi środkami w celu zaangażowania większej liczby mężczyzn 
w pracę niezarobkową oraz promowania modelu równości pod względem 
podejmowania pracy zarobkowej i świadczenia opieki;

F. mając na uwadze, że uczestnictwo kobiet w rynku pracy nie zapewnia im równego 
uczestnictwa w procesach decyzyjnych, a zatem ogranicza możliwości kobiet pod 
względem zmiany struktur gospodarczych, politycznych, społecznych i kulturowych;

G. mając na uwadze, że ubóstwo w Europie w nieproporcjonalnym stopniu dotyka kobiety, 
w szczególności samotne matki, kobiety z niepełnosprawnościami oraz kobiety starsze, 
migrantki i kobiety należące do mniejszości etnicznych;

H. mając na uwadze, że kobiety inaczej odczuwają oddziaływanie zmian klimatu, 
ponieważ są bardziej podatne na zagrożenia, a także z różnych powodów narażone na 
wyższe ryzyko i obciążenia; mając na uwadze, że równość płci i włączenie kobiet 
w procesy decyzyjne jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju i skutecznego zarządzania wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu; mając 
na uwadze, że wszystkie działania na rzecz klimatu muszą uwzględniać perspektywę 
płci i perspektywę intersekcjonalną;

I. mając na uwadze, że dostęp do obszernych i dostosowanych do wieku informacji oraz 
do edukacji seksualnej, jak również dostęp do opieki zdrowotnej w dziedzinie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia równości 
płci;

J. mając na uwadze, że wskaźnik równouprawnienia płci z 2019 r. wskazuje na 
utrzymujące się różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w sektorze cyfrowym; mając 
na uwadze, że zniwelowanie przepaści cyfrowej między kobietami a mężczyznami 
i zagwarantowanie kobietom praw cyfrowych ma pierwszorzędne znaczenie ze względu 
na występowanie dyskryminacji wynikającej z nieobiektywnych zbiorów danych, 
modeli i algorytmów sztucznej inteligencji (AI); mając na uwadze, że programiści 
zajmujący się AI muszą mieć wiedzę o nieświadomych uprzedzeniach i stereotypach, 
aby uniknąć ich powielania i umacniania; mając na uwadze, że transformacja i 
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cyfryzacja rynku pracy i gospodarki może pogłębić istniejące luki gospodarcze 
i segregację rynku pracy;

K. mając na uwadze, że uwzględnianie aspektu płci, sporządzanie budżetu 
z uwzględnieniem aspektu płci oraz oceny wpływu w aspekcie płci są zasadniczymi 
narzędziami służącymi osiągnięciu równości płci we wszystkich obszarach polityki UE;

Uwagi ogólne

1. wyraża zadowolenie z przyjęcia komunikatu Komisji zatytułowanego „Unia równości: 
strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025”, opublikowanego 
w trakcie pierwszych 100 dni kadencji nowej Komisji, stanowiącego wyraźną oznakę 
zaangażowania politycznego w europejską politykę równości płci oraz zdecydowane, 
jasne i ambitne ramy polityczne mające na celu przeciwdziałanie atakom na prawa 
kobiet i równość płci; podkreśla znaczenie wybranego dwutorowego podejścia, 
obejmującego ukierunkowane środki oraz konsekwentne uwzględnianie aspektu płci 
i intersekcjonalności jako zasady przekrojowe, a także z zadowoleniem przyjmuje silne 
powiązanie obszarów działania z eliminacją stereotypów, nierównego traktowania 
i dyskryminacji ze względu na płeć;

2. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie szeregu strategii uzupełniających i apeluje 
o ustanowienie ram strategicznych, aby je połączyć, oraz o przyjęcie w nich wszystkich 
podejścia intersekcjonalnego;

3. wyraża ubolewanie, że strategia pozostaje niejasna w kwestii terminów dotyczących 
kilku bardzo pożądanych środków; zwraca się zatem do Komisji o określenie 
konkretnych ram czasowych i dodatkowych ukierunkowanych działań, a także 
wytycznych odnośnie do sposobu skutecznego wdrażania podejścia intersekcjonalnego;

Eliminacja przemocy wobec kobiet

4. popiera plan Komisji dotyczący dalszego dążenia do ratyfikacji konwencji stambulskiej 
w całej UE; podkreśla w tym kontekście potrzebę zastosowania konkretnych środków 
w celu zniwelowania istniejących różnic między państwami członkowskimi; zwraca 
jednak uwagę na fakt, że szereg prób przekonania niechętnych państw członkowskich 
już zakończyło się niepowodzeniem; dlatego z dużym zadowoleniem przyjmuje 
deklarowany przez Komisję zamiar zaproponowania w 2021 r. środków służących 
osiągnięciu celów konwencji stambulskiej, jeżeli przystąpienie UE do tej konwencji 
pozostanie zablokowane; wzywa do podjęcia działań przygotowawczych w celu 
wprowadzenia dodatkowych prawnie wiążących środków na rzecz eliminacji przemocy 
wobec kobiet; z ogromnym zadowoleniem przyjmuje planowane rozszerzenie definicji 
dziedzin szczególnie poważnej przestępczości, o których mowa w art. 83 ust. 1 TFUE, 
lecz wzywa do uwzględnienia wszelkich form przemocy ze względu na płeć, tak aby 
przyjąć aktywne podejście i przygotować grunt dla dyrektywy UE w tej kwestii;

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar zgłoszenia dodatkowego wniosku dotyczącego 
zalecenia w sprawie zapobiegania szkodliwym zwyczajom oraz zamiar uruchomienia 
unijnej sieci na rzecz zapobiegania przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej; 
apeluje o stosowanie definicji i celów określonych w konwencji stambulskiej oraz 
o stałe zaangażowanie organizacji działających na rzecz praw kobiet i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;
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6. podkreśla zakres i skutki przemocy i molestowania w miejscu pracy; zwraca uwagę, że 
w szczególności opiekunowie nieformalni, pracownicy domowi i pracownicy 
gospodarstw są pozbawieni ochrony, dlatego zwraca się do państw członkowskich 
o przyjęcie konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) nr 190 i 189 w celu 
wzmocnienia praw pracowników, zwłaszcza kobiet, w gospodarce nieformalnej;

7. z zadowoleniem przyjmuje proponowane konkretne środki na rzecz przeciwdziałania 
cyberprzemocy; apeluje o przyjęcie wiążących środków ustawodawczych w celu 
zwalczania tych form przemocy oraz wspierania państw członkowskich 
w opracowywaniu narzędzi szkoleniowych dla policji, wymiaru sprawiedliwości 
i sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych;

8. wzywa Komisję do przedstawienia długo oczekiwanej strategii UE w sprawie 
wyeliminowania handlu ludźmi i podkreśla konieczność wyraźnego skupienia się na 
aspekcie płci, ponieważ kobiety i dziewczęta są najbardziej dotknięte tym zjawiskiem 
i padają ofiarą handlu do celów seksualnego wykorzystywania; zdecydowanie podkreśla 
znaczenie uwzględnienia środków i strategii mających na celu zmniejszenie popytu;

9. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie nowego badania ogólnounijnego na temat 
częstości występowania przemocy wobec kobiet i tendencji w tym zakresie;

Kobiety i gospodarka

10. popiera przegląd celów barcelońskich; wzywa do wsparcia finansowego państw 
członkowskich, które jeszcze nie osiągnęły tych celów, oraz do dzielenia się z nimi 
najlepszymi praktykami; ponadto z zadowoleniem przyjmuje opracowywanie 
wytycznych dla państw członkowskich dotyczących problematyki finansowych 
czynników zniechęcających w odniesieniu do polityki społecznej, gospodarczej 
i podatkowej;

11. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do zaproponowania wiążących 
środków na rzecz przejrzystości wynagrodzeń do końca 2020 r.; zwraca jednak uwagę, 
że kwestia równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą 
pracę lub pracę takiej samej wartości w różnych sektorach zawodowych nadal wymaga 
uwzględnienia; zdecydowanie zaleca włączenie zasady równości wynagrodzeń dla 
pracowników płci męskiej i żeńskiej za pracę takiej samej wartości, gdzie pracę takiej 
samej wartości można zdefiniować następująco: „Pracę uznaje się za pracę takiej samej 
wartości, jeżeli na podstawie porównania dwóch grup pracowników, które nie zostały 
utworzone w sposób arbitralny, wykonywana praca jest porównywalna, biorąc pod 
uwagę takie czynniki jak warunki pracy, stopień odpowiedzialności powierzonej 
pracownikom oraz fizyczne i psychiczne wymogi pracy”; zwraca uwagę, że w tym celu 
należy opracować neutralne płciowo narzędzia oceny pracy i kryteria klasyfikacji;

12. wzywa Komisję do podjęcia działań na rzecz zwiększenia liczby kobiet na 
stanowiskach związanych z podejmowaniem decyzji gospodarczych przez pokreślenie 
zalet gospodarczych i społecznych tego zjawiska oraz na rzecz wymiany najlepszych 
praktyk w celu przełamania impasu w kwestii dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach;

13. z zadowoleniem przyjmuje poparcie dla parytetu płci w organach wyłanianych 
w drodze wyborów takich jak Parlament Europejski oraz podkreśla, że pod tym 
względem musi on służyć za wzór do naśladowania;
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Polityka cyfrowa na rzecz równości płci

14. wyraża ubolewanie z powodu niedostatecznej reprezentacji kobiet w sektorze ICT 
i zwraca uwagę na wynikające z tego faktu ryzyko umacniania i powielania stereotypów 
i dyskryminacji ze względu na płeć poprzez programowanie AI i innych programów; 
apeluje o przekształcenie technologii i AI w narzędzia przyczyniające się do zwalczania 
stereotypów płci oraz o zachęcenie dziewcząt i kobiet do podejmowania studiów 
w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) oraz 
ICT, jak również pozostawania na tych ścieżkach kariery;

Uwzględnianie aspektu płci we wszystkich obszarach polityki UE oraz finansowanie polityki 
równości płci

15. ponownie podkreśla znaczenie uwzględniania aspektu płci jako systematycznego 
podejścia do osiągania równości płci; z zadowoleniem przyjmuje zatem nowo 
utworzoną grupę zadaniową Komisji ds. równości; podkreśla znaczenie przejrzystości 
i zaangażowania organizacji działających na rzecz praw kobiet i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego; wzywa Komisję do ustanowienia przepisów 
nakładających na dyrekcje generalne obowiązek uwzględniania stanowiska grupy 
zadaniowej;

16. wzywa do włączenia uwzględniania aspektu płci do unijnej polityki w dziedzinie 
środowiska i polityki klimatycznej takiej jak Zielony Ład, do zagwarantowania 
wsparcia finansowego i instytucjonalnego, wiedzy fachowej na temat płci 
i zdecydowanych środków z zakresu polityki na potrzeby promowania równego 
uczestnictwa kobiet w organach decyzyjnych oraz w polityce klimatycznej na szczeblu 
krajowym i lokalnym oraz do wyrażenia uznania i poparcia dla kobiet i dziewcząt jako 
inicjatorek zmian;

17. zauważa, że polityka podatkowa ma różny wpływ na różne rodzaje gospodarstw 
domowych; podkreśla, że opodatkowanie osób fizycznych ma zasadnicze znaczenie dla 
osiągnięcia sprawiedliwości podatkowej dla kobiet;

Odpieranie ostrych sprzeciwów wobec równości płci

18. ponownie podkreśla potrzebę regularnej wymiany informacji między państwami 
członkowskimi a Komisją na temat aspektów płci w dziedzinie zdrowia, w tym 
wytycznych dotyczących kompleksowej edukacji seksualnej, reakcji na epidemie 
z uwzględnieniem aspektu płci oraz praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego; 
zwraca się do Komisji o uwzględnienie praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego 
w jej następnej europejskiej strategii zdrowia oraz o wsparcie państw członkowskich 
w zapewnianiu łatwego dostępu wysokiej jakości do usług opieki zdrowotnej;

19. domaga się poparcia dla obrońców praw kobiet i organizacji działających na rzecz praw 
kobiet w UE i na całym świecie; wzywa do stałego monitorowania aktualnej sytuacji 
w zakresie praw kobiet i dezinformacji w odniesieniu do polityki równości płci we 
wszystkich państwach członkowskich oraz do ustanowienia systemu alarmowego 
informującego o regresie; zwraca się do Komisji o wsparcie badań dotyczących analizy 
wpływu ataków i kampanii dezinformacyjnych na prawa kobiet i równość płci oraz 
o przeanalizowanie podstawowych przyczyn tych zjawisk, wraz z opracowaniem 
mechanizmu weryfikacji informacji i kontrnarracji;
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Równość płci przez stosunki zewnętrzne

20. apeluje o spójność i wzajemne umacnianie wewnętrznej i zewnętrznej polityki UE 
w zakresie zasad uwzględniania aspektu płci i równości płci, przeciwdziałania 
stereotypom płci i normom związanym z płcią, a także szkodliwym zwyczajom 
i dyskryminującym przepisom przez stosunki zewnętrzne;

21. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do zapewnienia włączenia 
specjalnego rozdziału dotyczącego handlu i równości płci do zmodernizowanego układu 
o stowarzyszeniu z Chile oraz do promowania i wspierania włączania takich rozdziałów 
do wszystkich następnych umów handlowych i inwestycyjnych UE;

°

° °

22. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE

W tym roku, aby uczcić 25. rocznicę przyjęcia celów określonych w pekińskiej platformie 
działania, na całym świecie zostaną przeprowadzone różnego rodzaju oceny służące ustaleniu, 
jakie postępy poczyniono w kierunku osiągnięcia równości płci. Oceny te ponownie bardzo 
jasno pokażą, że postępy w osiągnięciu rzeczywistej równości płci, obejmującej wszystkie 
sfery życia, są bardzo niewielkie, a różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn utrzymują się 
pomimo wszystkich naszych wysiłków.

Przemoc wobec kobiet, a nawet kobietobójstwa nadal są na porządku dziennym, niezależność 
ekonomiczna kobiet nadal nie jest zapewniona ze względu na silną segregację w edukacji i na 
rynku pracy oraz nierówność wynagrodzeń, a ciężar pracy niezarobkowej związanej z opieką 
spoczywa głównie na barkach kobiet. Ponadto nadal utrzymuje się wykluczenie kobiet ze 
stanowisk związanych z podejmowaniem decyzji. Stanowiska w polityce, gospodarce 
i kulturze, które mogłyby wiele zmienić i które umożliwiałyby zmianę tych nierówności 
(strukturalnych), nie są równomiernie rozdzielone między płciami.

Unijny wskaźnik równouprawnienia płci, który został opracowany przez Europejski Instytut 
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn i w którym UE uzyskuje średnio 67,4 punktu na 100 
możliwych, pokazuje, że UE jest tylko nieco dalej niż w połowie drogi do osiągnięcia pełnej 
równości, a zatem potwierdza wyżej wspomniane założenia.

Osiągnięcie równości płci utrudniały skutki kryzysu gospodarczego i związane z nim środki, 
a także brak woli politycznej, by przyznać temu celowi priorytet, pomimo szans, jakie 
pojawiły się w ostatniej dekadzie. Dziś cel ten napotyka rozmyślne ataki i ostre sprzeciwy 
organizowane w kilku państwach członkowskich, broniących statusu quo zamiast iść naprzód. 
Dzięki silnym ruchom obywatelskim w niektórych państwach członkowskich nie doszło 
(przynajmniej na papierze) do regresu, którego się obawiano, a żądań dotyczących całkowitej 
równości i dodatkowych środków nie można było uciszyć i nasza wola polityczna również nie 
zostanie uciszona. Niemniej jednak różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn i dyskryminacja 
strukturalna nadal są umacniane różnymi wyzwaniami społecznymi, co ostatnio widać było 
w trakcie kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Chociaż praca kobiet w istotnych 
sektorach, takich jak opieka zdrowotna i zaopatrzenie w żywność, jest niezbędna dla 
funkcjonowania społeczeństwa, potrzebny kobietom dostęp do usług w zakresie zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz do struktur wsparcia, takich jak telefony zaufania 
i schroniska w przypadku przemocy, jest w tych czasach na ogół ograniczony.

Musimy teraz położyć kres tej tendencji i stworzyć wspólne i ambitne ramy na następne pięć 
lat, aby opracować skuteczne i spójne środki mające na celu zwalczanie wszelkich form 
dyskryminacji kobiet i mężczyzn. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby położyć kres 
dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, orientację seksualną, tożsamość płciową, 
niepełnosprawność, przekonania religijne, klasę, narodowość lub wiek. Potrzebne jest zatem 
podejście intersekcjonalne w odniesieniu do równości płci, lecz także w każdym innym 
obszarze polityki europejskiej.

Ponadto sprawozdawczyni jest zdania, że unijnych celów gospodarczych, społecznych 
i w zakresie zatrudnienia nie można zrealizować bez osiągnięcia całkowitej równości płci. 
Równouprawnienie należy zatem postrzegać jako strategicznie istotny, powszechny cel. 
Konieczne jest zatem kompleksowe włączenie do prac instytucji UE i państw członkowskich 
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zasad uwzględniania aspektu płci, oceny wpływu w aspekcie płci oraz sporządzania budżetu 
z uwzględnieniem aspektu płci.

Propozycję Komisji dotyczącą nowej europejskiej strategii na rzecz równouprawnienia płci, 
przedstawioną w pierwszych 100 dniach jej urzędowania, można postrzegać jako wyraźny 
polityczny sygnał poparcia dla wszystkich wysiłków na rzecz osiągnięcia równości płci. W 
strategii tej określono wspólne cele i niezbędne środki w dziedzinie praw kobiet i równości 
płci w UE, aby położyć kres przemocy ze względu na płeć i stereotypom płci, zapewnić 
równe uczestnictwo w rynku pracy i równe szanse na nim, w tym przejrzystość wynagrodzeń, 
co posłuży zapewnieniu równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
pracę takiej samej wartości, oraz aby wreszcie osiągnąć równowagę płci na stanowiskach 
związanych z podejmowaniem decyzji. Ponadto jest ona zgodna z ideą równości pod 
względem podejmowania pracy zarobkowej i świadczenia opieki, gdyż proponuje się w niej 
środki umożliwiające kobietom i mężczyznom równy podział pracy za wynagrodzeniem 
i pracy niezarobkowej.

Sprawozdawczyni ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie do zwalczania 
uprzedzeń ze względu na płeć i stereotypów płci, które są jedną z głównych przyczyn 
dyskryminacji, oraz kompleksowe zastosowanie podejścia intersekcjonalnego, skupiającego 
wysiłki na kobietach i mężczyznach w całej ich różnorodności, które jest podejściem bardzo 
potrzebnym, aby w realny sposób zmienić sytuację wszystkich kobiet i mężczyzn w UE.

Jako że strategia Komisji została zaprojektowana w sposób umożliwiający ciągłe zmiany, 
Parlament Europejski będzie stale monitorował tę strategię oraz proponował dodatkowe 
działania i środki. W niniejszym sprawozdaniu, będącym pierwszym z kilku sprawozdań, 
które zostaną opublikowane, zwrócono uwagę na zaplanowane pozytywne środki, lecz także 
podkreślono dodatkowe cele, działania i środki niezbędne do opracowania kompleksowego 
i spójnego sposobu kształtowania polityki na szczeblu UE, aby w końcu UE i świat stały się 
sprawiedliwe pod względem płci.


