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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie perspektywy płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie 
pokryzysowym
(2020/2121(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 Europejski filar praw socjalnych, w szczególności jego zasady 2 i 9,

– uwzględniając Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, w szczególności jej 
cel 5 dotyczący osiągnięcia równości płci oraz poprawy warunków życia kobiet do 2030 
r.,

– 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 Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej (konwencję stambulską),

– 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 wspólny dokument roboczy służb z dnia 21 września 2015 r. pt. 
„Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w 
kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020” (SWD(2015)0182),

1 Dz.U. L 6 z 10.1.1979, s. 24.
2 Dz.U. L 359 z 19.12.1986, s. 56.
3 Dz.U. L 348 z 28.11.1992, s. 1.
4 Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 37.
5 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23.
6 Dz.U. L 68 z 18.3.2010, s. 13.
7 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 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 swoją rezolucję z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie priorytetów UE na 
64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet9,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć10,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie pogorszenia sytuacji 
w zakresie praw kobiet i równouprawnienia w UE11,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia UE 
do konwencji stambulskiej i innych środków przeciwdziałania przemocy ze względu na 
płeć12,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie usług opieki w UE 
na rzecz poprawy sytuacji w zakresie równouprawnienia płci13,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wzmocnienia 
pozycji kobiet i dziewcząt dzięki sektorowi cyfrowemu14,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie kobiet, 
równouprawnienia płci i sprawiedliwości klimatycznej15,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wzmocnienia 
pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE16,

– 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 różnic17,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie równości kobiet i 
mężczyzn w Unii Europejskiej w latach 2014–201518,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie kobiet i ich roli na 
obszarach wiejskich19,

9 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0039.
10 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0025.
11 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0111.
12 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0080.
13 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0464.
14 Dz.U. C 390 z 18.11.2019, s. 28.
15 Dz.U. C 458 z 19.12.2018, s. 34.
16 Dz.U. C 346 z 27.9.2018, s. 6.
17 Dz.U. C 331 z 18.9.2018, s. 60.
18 Dz.U. C 263 z 25.7.2018, s. 49.
19 Dz.U. C 298 z 23.8.2018, s. 14.
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– uwzględniając swoją rezolucję z 14 lutego 2017 r. w sprawie propagowania równości 
płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych20,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie sytuacji uchodźczyń i 
kobiet ubiegających się o azyl w UE21,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie czynników 
zewnętrznych utrudniających przedsiębiorczość kobiet w Europie22,

– uwzględniając swą rezolucję z dnia 9 września 2015 r. w sprawie kobiet pracujących 
zawodowo w dziedzinie nauki i na uniwersytetach oraz problemu szklanego sufitu23,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie strategii UE na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn w okresie po 2015 r.24,

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

– uwzględniając sprawozdanie Międzynarodowej Organizacji Pracy zatytułowane 
„COVID-19 and the world of work. Fourth edition” [„COVID-19 i świat pracy. 
Wydanie czwarte”] opublikowane dnia 27 maja 2020 r.,

– uwzględniając analizę Międzynarodowej Organizacji Pracy zatytułowaną „Sectoral 
impact, responses and recommendations related to COVID-19” [„Wpływ COVID-19 na 
sektory, reagowanie na COVID-19 i zalecenia związane z COVID-19”],

– uwzględniając sprawozdanie OECD zatytułowane „Kobiety w centrum walki z COVID-
19” opublikowane w kwietniu 2020 r.,

– 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)0101),

– uwzględniając sprawozdanie UN Women zatytułowane „The Impact of COVID-19 on 
Women” [„Skutki COVID-19 dla kobiet”] opublikowane dnia 9 kwietnia 2020 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych 
(UNFPA) zatytułowane „Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and 
Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage” 
[„Wpływ pandemii COVID-19 na planowanie rodziny i koniec przemocy ze względu na 
płeć, okaleczanie narządów płciowych kobiet i dziecięce małżeństwo ”] opublikowane 
dnia 27 kwietnia 2020 r.,

– uwzględniając oświadczenie UNFPA zatytułowane „Millions more cases of violence, 
child marriage, female genital mutilation, unintended pregnancy expected due to the 

20 Dz.U. C 252 z 18.7.2018, s. 99.
21 Dz.U. C 50 z 9.2.2018, s. 25.
22 Dz.U. C 11 z 12.1.2018, s. 35.
23 Dz.U. C 316 z 22.9.2017, s. 173.
24 Dz.U. C 407 z 4.11.2016, s. 2.
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COVID-19 pandemic” [„W związku z pandemią COVID-19 prognozuje się wzrost 
liczby przypadków przemocy, dziecięcych małżeństw, okaleczania narządów płciowych 
kobiet, nieplanowanych ciąż o kilka milionów”] opublikowane dnia 28 kwietnia 2020 r.,

– uwzględniając oświadczenie przewodniczącej grupy GREVIO, Marceline Naudi, z dnia 
24 marca 2020 r. na temat konieczności utrzymania norm konwencji stambulskiej w 
czasach pandemii,

– uwzględniając sprawozdanie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) zatytułowane 
„How will the COVID-19 crisis affect existing gender divides in Europe?” [„W jaki 
sposób kryzys związany z COVID-19 wpłynie na istniejące w Europie podziały 
płciowe?”],

– 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 sprawozdanie EIGE zatytułowane „Tackling the gender pay gap: not 
without a better work-life balance” [„Rozwiązywanie problemu zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć: zadanie niemożliwe do wykonania bez większej 
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym”] opublikowane dnia 29 maja 
2019 r.,

– uwzględniając sprawozdanie EIGE zatytułowane „Beijing +25: the fifth review of the 
implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States” [„Pekin 
+25: 5. przegląd realizacji pekińskiej platformy działania w państwach członkowskich 
UE”] opublikowane dnia 5 marca 2020 r.,

– uwzględniając badanie przeprowadzone przez Agencję Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej (FRA) zatytułowane „A long way to go for LGBTI equality” [„Daleka 
droga do równości osób LGBTI”] opublikowane dnia 14 maja 2020 r.,

– uwzględniając sprawozdanie FRA zatytułowane „A persisting concern: anti-Gypsyism 
as a barrier to Roma inclusion” [„Nierozwiązany problem: antycyganizm jako bariera 
integracji Romów”] opublikowane dnia 5 kwietnia 2018 r.,

– uwzględniając badanie przeprowadzone przez FRA zatytułowane „Przemoc wobec 
kobiet: Badanie na poziomie Unii Europejskiej” opublikowane dnia 5 marca 2014 r.,

– uwzględniając publikację Europejskiego Lobby Kobiet zatytułowaną „Putting equality 
between women and men at the heart of the response to COVID-19 across Europe” 
[„Równość między kobietami i mężczyznami w centrum reakcji na COVID-19 w całej 
Europie”],

– uwzględniając informator polityczny Europejskiego Lobby Kobiet zatytułowany 
„Women must not pay the price for COVID-19!” [„Kobiety nie mogą płacić za COVID-
19!”],

– uwzględniając badanie prof. Sabine Oertelt-Prigione zatytułowane „The impact of sex 
and gender in the COVID-19 pandemic” [„Znaczenie płci biologicznej i płci społeczno-
kulturowej w pandemii COVID-19”] opublikowane dnia 27 maja 2020 r.,
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– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A9-
0000/2020),

A. mając na uwadze, że w przypadku kryzysu związanego z COVID-19 i jego 
konsekwencji wyraźnie ma miejsce aspekt perspektywy płci;

B. mając na uwadze, że COVID-19 na różne sposoby i w różnym stopniu wpływa na 
poszczególne grupy społeczne;

C. mając na uwadze, że z oficjalnych danych dotyczących śmiertelności wynika, iż 
wskaźnik umieralności z powodu wirusa jest wyższy wśród mężczyzn, natomiast 
ryzyko zakażenia wirusem jest większe wśród kobiet ze względu na ich 
nieproporcjonalnie wysoką reprezentację wśród pracowników pierwszego kontaktu;

D. mając na uwadze, że w wyniku odwołania lub odroczenia „innych niż niezbędne” usług 
zdrowotnych pojawiły się opóźnienia w dostępie do intensywnej opieki medycznej w 
pilnych przypadkach;

E. mając na uwadze, że ze sprawozdań państw członkowskich wynika, iż podczas okresu 
izolacji w niepokojącym stopniu wzrósł poziom przemocy domowej;

F. mając na uwadze, że większość pracowników pierwszego kontaktu podczas trwającego 
kryzysu to kobiety, w tym 76 % pracowników opieki zdrowotnej (lekarze, pielęgniarki, 
położne, personel domów pomocy społecznej), 82 % osób pracujących na kasach, 93 % 
osób zajmujących się opieką nad dziećmi i nauczaniem, 95 % osób zajmujących się 
sprzątaniem domów i pomocą domową oraz 86 % pracowników opieki osobistej25 w 
UE;

G. mając na uwadze, że w wielu istotnych sektorach praca, którą wykonują kobiety, jest 
nisko wynagradzana; mając na uwadze, że pozioma i pionowa segregacja rynku pracy w 
UE wciąż jest znacząca, a mniej rentowne sektory w dalszym ciągu cechuje 
nadreprezentacja kobiet;

H. mając na uwadze, że w przypadku kobiet istnieje większe prawdopodobieństwo 
zatrudnienia tymczasowego, zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 
niepewnego zatrudnienia niż w przypadku mężczyzn (26,5 % w porównaniu z 15,1 % w 
przypadku mężczyzn26), w związku z czym w dużo większym stopniu dotknęła je utrata 
pracy i zmniejszenie wymiaru czasu pracy;

I. mając na uwadze, że COVID-19 spowodował ujawnienie długotrwałego problemu 
dotyczącego usług z zakresu opieki w UE;

J. mając na uwadze, że zamknięcie szkół i miejsc pracy spowodowało zwiększenie 

25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers 
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender
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wymiaru nieodpłatnej pracy w domu wśród kobiet; mając na uwadze, że kobiety 
zazwyczaj spędzają tygodniowo 13 godzin więcej niż mężczyźni na wykonywaniu 
nieodpłatnej pracy w zakresie opieki i prac domowych27; mając na uwadze, że kryzys 
związany z COVID-19 jest dla mężczyzn okazją do większego zaangażowania się w 
obowiązki opiekuńcze;

K. mając na uwadze, że nieproporcjonalne i nadzwyczaj duże obciążenie spadło na osoby 
samotnie wychowujące dzieci;

L. mając na uwadze, że takie grupy społeczne, jak starsze kobiety, kobiety z 
niepełnosprawnościami, kobiety romskie, kobiety LGBTQI+, a także uchodźcy i 
migranci, są szczególnie narażone na wirusa lub jego konsekwencje;

M. mając na uwadze, że COVID-19 wywołał globalną pandemię, której skutki odczuwają 
wszystkie kraje na całym świecie;

N. mając na uwadze, że w budżecie i podziale zasobów należy uwzględnić poszczególne 
potrzeby i okoliczności mężczyzn i kobiet;

O. mając na uwadze, że kobiety należy uwzględnić także na etapie odbudowy gospodarki 
oraz że powinny one odegrać w tym etapie aktywną rolę;

P. mając na uwadze, że niezbędne działania zidentyfikowane w niniejszym dokumencie 
pozwolą na budowanie odporności i przygotowanie się na przyszłe kryzysy;

Uwagi ogólne

1. podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia uwzględniającego aspekt płci w odniesieniu do 
wszystkich istotnych aspektów reagowania na kryzys związany z COVID-19;

2. podkreśla potrzebę wykorzystania doświadczeń nabytych w trakcie tego kryzysu przy 
kształtowaniu i wdrażaniu przyszłej polityki, a także przy opracowywaniu reagowania 
na wszystkie etapy przyszłych kryzysów; wzywa Komisję do uproszenia tworzenia sieci 
wymiany najlepszych praktyk między państwami członkowskimi, jeżeli chodzi o 
rozwiązywanie związanych z COVID-19 problemów dotyczących płci;

3. wzywa Komisję do pilnego zbadania kwestii częstości występowania wirusa wśród 
pracowników pierwszego kontaktu, zwłaszcza wśród kobiet i w populacjach 
mniejszości etnicznych w związku z ich nieproporcjonalnie wysoką reprezentacją wśród 
pracowników pierwszego kontaktu; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zareagowania odpowiednimi działaniami w celu zwiększenia bezpieczeństwa w pracy, z 
uwzględnieniem dyrektywy ramowej 89/391/EWG28 oraz dyrektywy 92/85/EWG29;

4. wzywa państwa członkowskie i EIGE do regularnego zbierania danych segregowanych 
według kryterium płci i wieku na temat COVID-19 oraz skutków społeczno-
gospodarczych wirusa; podkreśla, że środki mające na celu odbudowę gospodarki 

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework 
28 Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1.
29 Dz.U. L 348 z 28.11.1992, s. 1.

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework
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powinny opierać się na danych segregowanych według kryterium płci;

5. podkreśla, że kobiety muszą brać udział w procesie decyzyjnym dotyczącym 
wprowadzania w życie i znoszenia środków w sytuacjach kryzysowych, a także 
projektowania, przyjmowania i wdrażania planów dotyczących odbudowy gospodarki, 
aby w należyty sposób uwzględniano ich specyficzne potrzeby i sytuację;

6. wzywa Komisję do monitorowania dezinformacji lub regresywnych inicjatyw w 
państwach członkowskich w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci 
podczas kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym jako kwestii 
demokracji i praw podstawowych, a także do reagowania na taką dezinformację lub 
regresywne inicjatywy;

Aspekty COVID-19 związane z kwestiami zdrowotnymi oraz wpływ COVID-19 na płeć

7. wyraża swoje zaniepokojenie wysokim wskaźnikiem umieralności mężczyzn na 
COVID-19; wzywa Światową Organizację Zdrowia (WHO) i odpowiednie agencje UE 
do przeanalizowania tej kwestii; wzywa Komisję do dalszego monitorowania sytuacji w 
celu zrozumienia długoterminowych skutków zdrowotnych wirusa w przypadku kobiet i 
mężczyzn; podkreśla, że w badaniach klinicznych nad wirusem należy uwzględniać 
równe uczestnictwo kobiet i mężczyzn, aby ocenić, w jaki sposób wirus oraz 
potencjalna szczepionka lub leczenie mogą powodować różne skutki dla kobiet i 
mężczyzn;

8. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia dostępu do najważniejszych aspektów 
opieki zdrowotnej kobiet i mężczyzn niezwiązanej z COVID-19; wzywa państwa 
członkowskie do działania zgodnie z wytycznymi WHO w tych obszarach;

9. podkreśla potrzebę ochrony przez państwa członkowskie dostępu do praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego; podkreśla znaczenie ochrony łańcucha dostaw 
produktów istotnych dla praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego;

10. wzywa Komisję do uwzględnienia w swoich działaniach politycznych w zakresie 
zdrowia, w tym w Programie UE dla zdrowia i unijnym planie walki z rakiem, 
wyjątkowych okoliczności takich jak COVID-19;

11. wzywa państwa członkowskie do pobudzenia inicjatyw na rzecz wspierania zdrowia 
psychicznego podczas kryzysu i w okresie pokryzysowym z uwagi na stres, strach i 
samotność w wyniku izolacji, a także z uwagi na problemy gospodarcze i przemoc 
domową, uwzględniając zróżnicowany wpływ tych czynników na kobiety i mężczyzn;

Przemoc podczas pandemii COVID-19

12. wzywa państwa członkowskie do dokonania analizy wzrostu poziomu przemocy 
domowej w wyniku COVID-19 oraz do uwzględnienia tej analizy w planach reakcji na 
COVID-19, a także na wypadek przyszłych wyjątkowych sytuacji, zwracając 
szczególną uwagę na wyjątki od przepisów dotyczących izolacji, zachowanie 
bezpiecznego dostępu do schronienia lub alternatywnego zakwaterowania o 
wystarczającej pojemności, dostępu do organów policji i usług sprawiedliwości, sądów 
nadzwyczajnych w celu wydawania odpowiednich zakazów zbliżania się lub nakazów 
ochrony, usług online, a także na zapewnienie nadzwyczajnego finansowania w celu 
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wsparcia służb, organizacji pozarządowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 
apeluje do państw członkowskich o dzielenie się krajowymi innowacjami w zakresie 
przeciwdziałania przemocy domowej;

13. wzywa Komisję do propagowania kampanii mających na celu zwiększenie świadomości 
oraz kampanii informacyjnych i promocyjnych mających na celu przeciwdziałanie 
przemocy domowej i przemocy ze względu na płeć, w szczególności w odniesieniu do 
nowo utworzonych środków zabezpieczających i elastycznych systemów 
ostrzegawczych w celu zachęcenia do zgłaszania takich przypadków;

14. wzywa Radę do pilnego zakończenia procesu ratyfikacji konwencji stambulskiej przez 
UE na podstawie akcesji w szerokim zakresie bez jakichkolwiek ograniczeń oraz do 
poparcia ratyfikacji konwencji przez wszystkie państwa członkowskie;

15. wzywa Komisję do dopisania przemocy wobec kobiet do unijnego wykazu przestępstw 
oraz do przedstawienia wniosku w sprawie dyrektywy mającej na celu przeciwdziałanie 
przemocy ze względu na płeć, aby wdrożyć silne ramy prawne, skoordynować wymianę 
najlepszych praktyk między państwami członkowskimi, promować dokładne 
gromadzenie danych, ocenić wpływ COVID-19 na świadczenie ofiarom kluczowych 
usług, a także do zapewnienia wystarczających środków, aby osiągnąć cele szczegółowe 
w ramach programu Dafne i w ramach innych powiązanych programów z 
uwzględnieniem bieżących potrzeb;

16. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wysokiej jakości i przystępnego cenowo 
oraz skutecznego wsparcia medycznego i psychologicznego dla ofiar przemocy ze 
względu na płeć, zwłaszcza w czasach kryzysu, w których takie wsparcie należy uznać 
za niezbędne;

COVID-19, gospodarka, jej odbudowa oraz wpływ w aspekcie płci

17. wzywa Komisję, Parlament oraz Radę do szczegółowego zbadania potrzeb kobiet oraz 
ich udziału w rynku pracy, a także do poziomej i pionowej segregacji rynku pracy oraz 
do opracowania programów w kolejnych wieloletnich ramach finansowych (WRF) i w 
planie odbudowy gospodarki Next Generation EU;

18. podkreśla, że istnieje potrzeba ponownego przeanalizowania charakteru i miejsca pracy 
po kryzysie; podkreśla, że praca z domu nie zastępuje opieki nad dzieckiem; zwraca 
uwagę, że elastyczna praca zgodnie z ustaleniami z pracodawcą umożliwia kobietom i 
mężczyznom pracę z domu lub z lokalnych przestrzeni wspólnej pracy, co ułatwia 
pracownikom zachowanie równowagi między obowiązkami opiekuńczymi a pracą oraz 
wykorzystanie w pełni czasu spędzonego z rodziną;

19. wzywa Komisję do gromadzenia danych na temat świadczenia różnego rodzaju usług 
opiekuńczych w celu wykorzystania ich w badaniach dotyczących różnic w 
obowiązkach opiekuńczych na potrzeby europejskiej strategii dotyczącej opiekunów; 
zwraca uwagę, że w strategii tej należy uwzględnić kompetencje państw członkowskich, 
ale jej celem jest usprawnienie współpracy i koordynacji z korzyścią dla opiekunów 
nieformalnych i formalnych oraz dla osób, którymi się oni opiekują; podkreśla, że 
współpraca na szczeblu europejskim wraz ze skutecznym wykorzystaniem funduszy UE 
może przyczynić się do stworzenia wysokiej jakości, dostępnych i przystępnych 
cenowo usług opieki;
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20. zachęca państwa członkowskie do motywowania mężczyzn do elastycznej organizacji 
pracy, gdyż z takiej organizacji pracy korzysta zazwyczaj nieproporcjonalnie wysoka 
liczba kobiet; wzywa państwa członkowskie do pełnej transpozycji i wdrożenia 
dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz 
wzywa Komisję do skutecznego monitorowania tych działań;

21. uznaje jednoznacznie trudne okoliczności, w jakich podczas pandemii i w okresie 
pokryzysowym znalazły się osoby samotnie wychowujące dzieci w wyniku licznych 
obciążeń, w tym w wyniku konieczności stałej opieki, problemów związanych z 
uzgodnieniami dotyczącymi opieki, potencjalnych problemów ekonomicznych oraz 
samotności; wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do przeanalizowania ich 
szczególnej sytuacji z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń pod kątem pracy, 
nauczania i opieki, dostępu do pomocy prawnej oraz realizacji uzgodnień dotyczących 
opieki;

22. podkreśla, że zasada równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za 
taką samą pracę musi być dla Komisji, Parlamentu i wszystkich państw członkowskich 
zasadą przewodnią przy opracowywaniu środków reagowania na kryzys związany z 
COVID-19; przyjmuje z zadowoleniem zobowiązanie Komisji do przedstawienia 
wiążących środków na rzecz przejrzystości płac pod koniec 2020 r., aby skutecznie 
rozwiązać problem zróżnicowania wynagrodzenia i emerytur ze względu na płeć;

23. zwraca uwagę na ciągłą niewystarczającą reprezentację kobiet w procesie 
podejmowania decyzji w trakcie kryzysu; wzywa do czynienia postępów, jeżeli chodzi 
o dyrektywę w sprawie kobiet w zarządach;

24. z zadowoleniem przyjmuje pakiet składający się z inicjatywy inwestycyjnej w 
odpowiedzi na koronawirusa oraz inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na 
koronawirusa w celu wspierania najbardziej narażonych sektorów; podkreśla znaczenie 
opracowanego przez Komisję instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia 
ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną (SURE), w ramach którego 
zapewnia się wsparcie dochodu dla osób bezrobotnych lub pracowników 
przebywających na przymusowym urlopie bezpłatnym; podkreśla potrzebę dokonania 
oceny wpływu tych instrumentów na sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy w UE; 
podkreśla potrzebę uwzględnienia w skierowanych do kobiet programach na rzecz 
zmiany i podnoszenia kwalifikacji zmian zachodzących na rynku pracy;

25. wzywa Komisję do wspierania przedsiębiorczości kobiet w ich dążeniu do rozwijania 
swoich umiejętności lub zainteresowań zdobytych w okresie pandemii COVID-19 oraz 
korzystania z nich, a także do poprawy dostępu do pożyczek, finansowania 
kapitałowego i mikrofinansowania za pośrednictwem unijnych programów i funduszy 
oraz zwiększania świadomości w tym zakresie, aby kryzys stał się okazją do rozwoju 
dzięki dostosowywaniu i przekształcaniu;

26. zachęca Komisję oraz państwa członkowskie do wykorzystania odbudowy gospodarki 
w celu zwiększenia obecności i wkładu kobiet w sektor sztucznej inteligencji (AI), 
sektor cyfrowy oraz sektory nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM), a także w zieloną gospodarkę;

27. podkreśla wyzwania dla sektora rolnego oraz sektora zaopatrzenia w żywność w 
Europie, a także szczególną sytuację kobiet na obszarach wiejskich; wzywa do 
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utworzenia tematycznego podprogramu dla kobiet z obszarów wiejskich za 
pośrednictwem planów strategicznych na rzecz wspólnej polityki rolnej;

COVID-19 i intersekcjonalność

28. podkreśla, że złożone niekorzystne okoliczności powodują powstawanie dodatkowych 
barier dla poszczególnych grup kobiet, w związku z czym należy zagwarantować 
bezpieczeństwo i ochronę wszystkich osób przez odpowiednie uwzględnienie podejścia 
intersekcjonalnego;

29. podkreśla, że ze względu na dłuższe średnie trwanie życia oraz wyższe 
prawdopodobieństwo doświadczenia problemów zdrowotnych starsze kobiety stanowią 
zazwyczaj większą część osób przebywających w placówkach opieki 
długoterminowej30, które to placówki w wielu krajach stają się ogniskami wirusa; 
wzywa państwa członkowskie do przeanalizowania kwestii zapewnienia opieki dla osób 
starszych w różnych środowiskach;

30. ubolewa, że wiele kobiet z niepełnosprawnościami, które są zależne od innych, jeżeli 
chodzi o codzienną opiekę lub wsparcie, nie mogło mieć dostępu do swoich zwykłych 
sieci wsparcia lub utrzymać dystansu fizycznego; wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, aby takie sieci wsparcia wciąż były dostępne i odpowiednio 
dostosowywane do okoliczności;

31. apeluje do państw członkowskich o dalsze wspieranie migrantek i migrantów poprzez 
zapewnianie im dostępu do opieki zdrowotnej w najpilniejszych potrzebach w czasie 
kryzysu; podkreśla potrzebę uwzględnienia przez ośrodki dla uchodźców i ośrodki 
recepcyjne potrzeb kobiet i dziewcząt w kontekście znanych wyzwań związanych z 
ograniczeniem kontaktów personalnych oraz zachowaniem higieny, a także w 
kontekście ich wrażliwości na przemoc ze względu na płeć;

32. podkreśla dodatkowe potrzeby mniejszości takich jak kobiety romskie, które stoją w 
obliczu wyzwań dotyczących zachowania higieny i stosowania środków izolacji ze 
względu na brak dostępu do podstawowej infrastruktury, usług oraz informacji;

33. podkreśla zasadniczy charakter usług wsparcia dla osób LGBTQI+, w tym wsparcia na 
rzecz zdrowia psychicznego, grup wzajemnego wsparcia oraz usług wsparcia dla osób 
doświadczających przemocy ze względu na płeć;

34. ubolewa nad przypadkami dyskryminacji o podłożu ksenofobicznym i dyskryminacji 
rasowej oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby w swoich działaniach 
przyjęły podejście intersekcjonalne;

Działania zewnętrzne

35. podkreśla, że globalny charakter pandemii COVID-19 wymaga działań na poziomie 
całego świata; podkreśla trudną sytuację, w jakiej w wielu miejscach na świecie 
znalazły się kobiety i dziewczęta w związku z COVID-19, np. jeżeli chodzi o dostęp do 
opieki zdrowotnej, w tym do praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, 
wrażliwość na przemoc, w tym okaleczanie narządów płciowych kobiet i dziecięce 

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health
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małżeństwa, status zatrudnienia, dostęp do edukacji oraz skrajne ubóstwo i głód; 
podkreśla znaczenie wspierania obrońców praw kobiet oraz organizacji broniących 
praw kobiet;

36. z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony przez Komisję pakiet Drużyna Europy i 
podkreśla potrzebę przyjęcia podejścia uwzględniającego aspekt płci w procesie 
przydzielania środków;

Płeć a odbudowa gospodarki 

37. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dokonania pełnej oceny potrzeb powstałych 
w wyniku kryzysu oraz jego konsekwencji społeczno-gospodarczych, a także do 
przydzielenia odpowiednich środków budżetowych na spełnienie tych potrzeb oraz na 
monitorowanie wydatków w celu wypełnienia zobowiązań podjętych przez Komisję w 
strategii na rzecz równouprawnienia płci; podkreśla, że prowadzenie działań 
przygotowawczych to najlepszy sposób budowania odporności we wszystkich 
obszarach na wypadek przyszłego kryzysu;

°

° °

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

Pandemia COVID-19 wstrząsnęła samymi fundamentami życia w Europie i na całym świecie. 
Rozdzieliła rodziny i przyjaciół, zakłóciła codzienne zajęcia, a nawet zagroziła demokracji. 
Wpłynęła na każdy aspekt naszego europejskiego stylu życia. Nie wszyscy członkowie 
naszych społeczeństw odczuli jednak ten kryzys w jednakowy sposób. Nierówności 
dochodowe, położenie geograficzne, wiek i w szczególności płeć – osobno, ale także łącznie 
– zdecydowały o tym, w jaki sposób kryzys ten wpłynął i dalej będzie wpływał na ludzi.

Płeć kulturowa i płeć biologiczna zdominowały nie tylko aspekty kliniczne pandemii COVID-
19, ale także naszą reakcję na nią. Pilne i palące kwestie, takie jak przemoc domowa i 
alarmująco wysoki wskaźnik umieralności wśród mężczyzn, a także bardziej strukturalne i 
fundamentalne kwestie dotyczące postrzeganej wartości różnych ról w społeczeństwie 
uwidoczniły fakt, że płeć jest bardzo ważnym aspektem w odniesieniu do tego wirusa i 
związanego z nim kryzysu.

Celem niniejszego sprawozdania jest przeanalizowanie, co wydarzyło się od początku 
kryzysu i w ramach natychmiastowej reakcji; konieczne jednak będzie dokonanie dalszej 
analizy oraz zbadanie naszych działań w okresie pokryzysowym w nadchodzących latach.

Mimo że COVID-19 jest klęską i tragedią dla naszych społeczeństw i gospodarek, a dla wielu 
Europejczyków jest także klęską i tragedią osobistą, stanowi on także okazję do zmian – 
zarówno jeżeli chodzi o nasze postrzeganie, jak i funkcjonowanie naszego europejskiego stylu 
życia. Wszystkie zmiany muszą jednak mieć podłoże w postaci podejścia opartego na 
prawach, którego celem jest ochrona i wspieranie praw kobiet, w tym ich niezależności 
gospodarczej, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz praw i zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego.

Co do samego wirusa, nasza wiedza wciąż jest bardzo niewielka, w szczególności jeżeli 
chodzi o różne skutki wirusa dla kobiet i mężczyzn. Na przykład z dotychczasowych 
oficjalnych danych wynika, że z powodu wirusa umiera więcej mężczyzn, ale nie jest jeszcze 
jasne, dlaczego tak się dzieje. Ze względu jednak na fakt, iż wśród pracowników pierwszego 
kontaktu – pracowników opieki zdrowotnej, osób zajmujących się sprzątaniem domów, osób 
pracujących na kasach oraz osób zajmujących się opieką – jest więcej kobiet, to one są 
bardziej narażone na zarażenie się wirusem. Obie te okoliczności należały przeanalizować, 
uwzględniając także różnice w zachowaniu związane z płcią. Ponadto w przyszłych 
badaniach klinicznych i naukowych należy wziąć pod uwagę różnice w płci biologicznej i płci 
kulturowej, a także w pełni uwzględnić choroby współistniejące i podatność na nie.

Poza walką z wirusem głównym celem politycznym w najbliższej perspektywie powinno być 
przeciwdziałanie przemocy domowej i przemocy ze względu na płeć. Nie można dłużej 
akceptować sytuacji, w której kobiety umierają w swoich domach z ręki partnera lub członka 
rodziny. UE oraz państwa członkowskie muszą ściśle współpracować w celu podejmowania 
działań, mianowicie przez ratyfikację w trybie pilnym konwencji stambulskiej, poczynienie 
postępów w zakresie dyrektywy mającej na celu zwalczanie przemocy ze względu na płeć, 
dopisanie przemocy wobec kobiet do wykazu europrzestępstw oraz wymianę najlepszych 
praktyk z różnych krajowych doświadczeń, jeżeli chodzi o najbardziej skuteczne sposoby 
przeciwdziałania tej potwornej zbrodni. Co najważniejsze, należy utrzymać wsparcie oraz 
środki dla urzędników i organizacji pozarządowych pracujących w terenie z pokrzywdzonymi 
i ofiarami.
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COVID-19 musi jednak być podstawą do ponownego przeanalizowania społeczeństwa w 
szerszym rozumieniu, z uwzględnieniem najważniejszych i wartościowych podstaw w 
naszych społeczeństwach. Podczas kryzysu szczególnie kobiety odczuwają skutki wirusa, 
gdyż większość pracowników pierwszego kontaktu to kobiety, ale także dlatego, że to właśnie 
kobiety wypełniają nieproporcjonalnie dużą część obowiązków związanych z opieką i 
nauczaniem w domu. Sposoby odpowiedniego równoważenia życia zawodowego z życiem 
rodzinnym, ograniczenie konieczności długich dojazdów do pracy oraz osiągnięcie bardziej 
zrównoważonego podejścia do dzielenia się obowiązkami dotyczącymi opieki to tylko 
niektóre z aspektów tych podstaw, które należy teraz ponownie przeanalizować. Należy przy 
tym zwrócić szczególną uwagę na potrzeby rodzin jako całości, uwzględniając szczególną 
sytuację osób samotnie wychowujących dzieci. Należy wziąć pod uwagę europejską strategię 
dotyczącą opiekunów, terminową transpozycję i skuteczne wdrożenie dyrektywy w sprawie 
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz gruntowną analizę sposobów 
uwzględnienia realiów życia rodzinnego w metodach pracy.

Koordynując działania w ramach reakcji na kryzys i plany odbudowy gospodarki oraz czyniąc 
w tym zakresie postępy, musimy jednak mieć na względzie także fakt, że kobiety nie są w 
żadnym wypadku grupą jednorodną. Należy wdrażać zróżnicowane podejścia w celu 
zaspokojenia potrzeb różnych kobiet, a w podejściach tych należy uwzględniać różne życiowe 
sytuacje. Należy wypracować odpowiednie działania w odniesieniu do różnych życiowych 
sytuacji dotyczących starszych kobiet w domach opieki, kobiet z obszarów wiejskich oraz 
częstego braku podstawowej infrastruktury, kobiet romskich, członków społeczności 
LGBTQI+, kobiet z niepełnosprawnościami, których wsparcie mogło zostać wstrzymane ze 
względu na nadzwyczajną sytuację, oraz migrantek, które nie mają dostępu do 
najważniejszego wsparcia i infrastruktury.

Ponadto miejsce, jakie Europa zajmuje na świecie, wymaga europejskiego przywództwa w 
każdym aspekcie reakcji na wirusa – od przeciwdziałania przemocy domowej, utrzymania 
dostępu do praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz walki ze skrajnym ubóstwem i 
głosem po zapewnienie, aby kobiety mogły skorzystać z odbudowy gospodarki i aby nie 
odczuły w nieproporcjonalny sposób konsekwencji pandemii.

Ponadto odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19 stanowi ogromną szansę na awans 
kobiet w związku z próbą odbudowy naszych gospodarek i społeczeństw w inny sposób. 
Prawdziwa odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19 może być udana tylko wtedy, gdy 
naszym celem będzie bardziej ekologiczna, bardziej sprawiedliwa i bardziej zgodna z zasadą 
równości płci Europa. W związku z tym w głównych środkach przeznaczanych na odbudowę 
gospodarki należy uwzględnić problematykę płci, zapewniając, aby kobiety mogły w pełni na 
tym skorzystać zarówno w kontekście zatrudnienia, jak i przedsiębiorczości. Co więcej, jest 
do dobra okazja, aby zapewnić lepszą reprezentację kobiet w sektorach, w których zazwyczaj 
były niedostatecznie reprezentowane, np. w sektorach cyfrowym, sztucznej inteligencji, ICT i 
STEM.

Płeć to w tym kryzysie jeden z najistotniejszych wskaźników decydujących o tym, czy osoba 
wyjdzie z niego bez szwanku, czy też wiele elementów w jej życiu zostanie wywrócone do 
góry nogami. Naszym obowiązkiem i zadaniem jako decydentów i polityków jest 
zapewnienie, aby w reakcji na COVID-19 zostały wzięte pod uwagę i spełnione różne – choć 
powiązane ze sobą – potrzeby ludzi wszystkich płci. Podejmując teraz działania mające na 
celu zaradzenie kwestiom poruszonym w niniejszym sprawozdaniu, możemy lepiej 
przygotować się na kolejny kryzys oraz zbudować bardziej odporne, produktywne i 
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sprawiedliwe społeczeństwo.


