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Równość kobiet i mężczyzn jest prawem podstawowym, mającym uprzywilejowany status w 
prawie UE. W związku z tym traktat z Amsterdamu jednoznacznie uczynił zadaniem i celem 
WE dążenie do eliminowania nierówności i popierania równości kobiet i mężczyzn we 
wszystkich swoich działaniach (art. 2 i 3 WE), wprowadzając wymóg, aby państwa 
członkowskie i wszystkie instytucje europejskie podejmowały działania w tej dziedzinie.

Jednakże, co pokazała różnica 28,4 punktów procentowych w stopie zatrudnienia mężczyzn i 
kobiet w roku 2007 dla UE271, nierówność płci na rynku pracy jest nadal problemem 
strukturalnym, który należy rozwiązać. Rozwiązanie tego problemu ma ogromne znaczenie 
nie tylko z oczywistej przyczyny, że równość stanowi prawo podstawowe, ale także dlatego, 
że Rada Europejska w Lizbonie w marcu 2000 przydzieliła Unii Europejskiej zadanie 
podniesienia stopy zatrudnienia kobiet do ponad 60% do 2010 r.

Ponadto, co pokazują dane liczbowe dotyczące różnicy płac – różnica w płacach mężczyzn i 
kobiet na terenie UE wynosi średnio 15 % – brak równości kobiet i mężczyzn należy 
zlikwidować nie tylko w kontekście stopy zatrudnienia, ale także w kontekście jakości 
zatrudnienia. W sprawozdaniu Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych z 
2008 r. w sprawie Globalnych różnic w płacy kobiet i mężczyzn stwierdza się, że wyższy 
poziom wykształcenia kobiet nie zawsze powoduje mniejszą różnicę w płacy, bowiem w 
niektórych przypadkach różnica ta faktycznie rośnie wraz z poziomem wykształcenia.

Z drugiej strony doświadczenie i badania pokazują, że liczba procesów sądowych i skarg 
spowodowanych brakiem równości płci jest bardzo niska w porównaniu z rzeczywistymi
nierównościami. Ze względu na niedostateczne informacje i wsparcie i w kontekście 
społeczno-ekonomicznym, który nadal propaguje wizerunek kobiet jako zbędnych
pracowników, niechętnie walczą one o swoje prawa.

Zmiany w dyrektywie z 1976 r. w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia 
i pracy

Wejście w życie traktatu z Amsterdamu stanowiło odpowiedni moment dla wprowadzenia, w 
świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i nowych realiów 
społecznych, zmian w dyrektywie z 1976 r. w sprawie równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy.

O przyjęciu dyrektywy 2002/73/WE, na którą miało wpływ uchwalenie podobnego 
prawodawstwa w dziedzinie niedyskryminacji (dyrektywy 2000/78/WE i 2000/48/WE), 
zadecydowały wówczas wspólnie Parlament i Rada. Komisja FEMM odegrała ważną rolę w 
tych zmianach i z jej inicjatywy wprowadzono wiele nowych elementów, które sprawiły, że ta 
nowa dyrektywa stała się kamieniem milowym w walce o równość kobiet i mężczyzn. 

Zmieniona dyrektywa w znaczny sposób modyfikowała wcześniejsze przepisy, uwzględniając
następujące elementy:

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_en.pdf



DT\724725PL.doc 3/5 PE407.598v01-00

PL

- wprowadzając definicje bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji oraz dodając do prawnie 
wiążącego tekstu pojęcie molestowania i molestowania seksualnego;

- stawiając państwom członkowskim wymóg przyjęcia środków mobilizujących 
przedsiębiorstwa do podejmowania środków zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, z położeniem szczególnego nacisku na zwalczanie molestowania i 
molestowania seksualnego;

- zachęcając państwa członkowskie do aktywnego włączania perspektywy płci do głównego
nurtu polityki podczas opracowywania i wdrażania przepisów prawnych;

- stawiając państwom członkowskim wymóg ustanowienia organów na szczeblu rządu 
krajowego promujących równe traktowanie mężczyzn i kobiet („organy ds. równości”);

- gwarantując prawa kobiet i mężczyzn po powrocie z urlopu macierzyńskiego, a w 
państwach członkowskich, w których takie prawa są uznawane – urlopu rodzicielskiego i 
adopcyjnego;

- zwracając się do państw członkowskich o ustanowienie środków promujących dialog 
społeczny;

- zwiększając rolę organizacji pozarządowych w promowaniu równości;
- stawiając państwom członkowskim wymóg propagowania przyjmowania przez 

przedsiębiorstwa planów równościowych; 
-    stawiając państwom członkowskim wymóg ustanowienia przepisów dotyczących sankcji 

za naruszenia oraz wprowadzenia środków koniecznych do zapewnienia ich stosowania. 
Sankcje, które mogą obejmować wypłatę odszkodowania ofierze, muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

Wdrażanie dyrektywy z 2002 r. w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia 
i pracy

Zgodnie z art. 2 dyrektywy państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy 2002/73/WE nie później 
niż do dnia 5 października 2005 r. lub zapewniają, że nie później niż do tej daty 
przedstawiciele pracodawców i pracowników wprowadzą odpowiednie przepisy w drodze 
porozumienia. Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne kroki umożliwiające im 
w każdej chwili zagwarantowanie realizacji celów niniejszej dyrektywy i niezwłocznie 
powiadamiają o nich Komisję. Ponadto państwa członkowskie przekazują Komisji w ciągu 
trzech lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy wszystkie istotne informacje, aby
umożliwić Komisji składanie sprawozdań Parlamentowi Europejskiemu i Radzie dotyczących 
stosowania przedmiotowej dyrektywy.

Po przedstawieniu wspomnianego sprawozdania niezwykle ważne będzie dokonanie oceny, w 
jaki sposób państwa członkowskie wprowadziły odpowiednie instrumenty w celu wdrożenia 
dyrektywy, w szczególności w związku z:

- kompleksową transpozycją pojęć „dyskryminacji bezpośredniej”, „dyskryminacji 
pośredniej”, „molestowania” lub „molestowania seksualnego”;

- zakresem dyrektywy, aby uwzględniał on urzędników służby cywilnej i osoby pracujące 
na własny rachunek;

- utworzeniem niezależnych organów na szczeblu rządu krajowego mających odpowiednie 
kompetencje i środki do promowania i monitorowania równego traktowania kobiet i 
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mężczyzn, bez dyskryminacji ze względu na płeć;
- dostępnością postępowania sądowego;
- sankcjami umożliwiającymi odstraszające i proporcjonalne odszkodowania dla ofiar, co 

oznacza brak wcześniej ustalonych limitów;
- prawem organizacji do udziału w postępowaniu sądowym w imieniu ofiar lub w ramach 

wsparcia dla ofiar;
- zobowiązaniem rządów do przygotowywania systematycznych strategii przeciw 

dyskryminacji, obejmujących środki zapobiegawcze;
- środkami na mocy art. 2 ust. 8 w celu zapewnienia pełnej równości między mężczyznami 

i kobietami w praktyce (tzn. działania pozytywne);
- ustanowieniem procedur monitorujących w celu kontroli praktyk w miejscu pracy w 

kontekście zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć w zatrudnieniu i pracy;
- opracowaniem metod zachęcających pracodawców do regularnego dostarczania 

okresowych informacji o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn;
- wyjaśnieniem i zakresem wyjątków związanych z cechami płci;
- konsultacjami i dialogiem z partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim, 

słusznie zainteresowanymi udziałem w walce z dyskryminacją ze względu na płeć.

Przyjmując dyrektywę 2002/73, Unia Europejska zapewniła sobie skuteczne narzędzie
ulepszania krajowego ustawodawstwa dotyczącego równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy, ale powolne lub niskiej jakości jego wdrażanie zagrozi realizacji strategii 
lizbońskiej i możliwości wykorzystania pełnego potencjału zdolności społecznych i 
ekonomicznych UE.

Stosowanie i transpozycja dyrektywy 2002/73/WE oraz procedury zastosowane przez 
Komisję:

Jak dotąd jedynie Hiszpania dokonała prawidłowej transpozycji dyrektywy 2002/73/WE.

1) Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom w związku z niedopełnieniem 
obowiązku zgłaszania środków transpozycji:

Po upływie terminu transpozycji dyrektywy 2002/73/WE dziewięć państw członkowskich nie 
dopełniło obowiązku zgłoszenia środków transpozycji dyrektywy. W konsekwencji Komisja 
wszczęła wobec tych wszystkich państw członkowskich postępowanie w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego.

W maju 2008 r. nadal trwały postępowania przeciwko Luksemburgowi i Belgii. W 
niedawnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości (6.03.08) potwierdzono, że Luksemburg nie 
wywiązał się ze swoich zobowiązań. 

Belgia wdrożyła dyrektywę nie do końca, ponieważ nadal brak jest niektórych uregulowań na 
szczeblu regionalnym.

2) Postępowania w sprawie niezgodności:

Ponieważ postanowienia dyrektywy są złożone i nowatorskie, Komisja wykryła wiele 
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problemów z transpozycją dyrektywy 2002/73/WE. Komisja wysłała zatem wezwania do 
usunięcia uchybień do 22 państw członkowskich, ale należy się spodziewać, że duża liczba 
złożonych skarg zostanie umorzona w wyniku dialogu między państwami członkowskimi i 
Komisją.
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