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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie planu działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010
(2006/2132(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji „Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 
2006-2010” (COM(2006)0092)1

– uwzględniając decyzję Rady 2001/51/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie programu 
dotyczącego wspólnotowej strategii w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn 
(2001-2005 r.)2oraz swoją rezolucję w tej sprawie,

– uwzględniając narzędzia prawne ONZ w zakresie praw człowieka, zwłaszcza praw kobiet, 
a w szczególności Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, 
a także narzędzia ONZ w zakresie walki z przemocą wobec kobiet takie jak Deklaracja 
Wiedeńska i Program Działań uchwalone na Światowej Konferencji Praw Człowieka, 
rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ 48/104 w sprawie eliminacji przemocy wobec 
kobiet z dnia 20 grudnia 1993 r., 58/147 w sprawie eliminacji przemocy domowej wobec 
kobiet z dnia 19 lutego 2004 r., 57/179 w sprawie eliminacji zbrodni przeciw kobietom 
popełnianych w imię honoru z dnia 30 stycznia 2003 r., 52/86 w sprawie przeciwdziałania 
przestępczości i środków prawa karnego mających na celu eliminację przemocy wobec 
kobiet z dnia 2 lutego 1998 r.,

– uwzględniając platformę działania przyjętą podczas IV Światowej konferencji na temat 
kobiet, która odbyła się w Pekinie w dniu 15 września 1995 r., oraz swoją rezolucję z dnia 
18 maja w sprawie skutków przyjęcia platformy działania z Pekinu3

– uwzględniając ostateczne sprawozdanie z 49 sesji Komisji Statusu Kobiet Zgromadzenia 
Narodowego ONZ z marca 2005 r.,

– uwzględniając opinię komisji konsultacyjnej Komisji Europejskiej ds. równych szans dla 
kobiet i mężczyzn w sprawie finansowania uwzględniającego kwestie płci z marca 2003 
r.,

– uwzględniając wnioski Prezydencji Rady Europejskiej z Lizbony z dn. 23 i 24 marca 2000 
r., ze Sztokholmu z dn. 23 i 24 marca 2001 r., z Barcelony z dn. 15 i 16 marca 2002 r., z 
Brukseli z dn. 20 i 21 marca 2003 r. oraz z Brukseli z dn. 25 i 26 marca 2004 r.,

– uwzględniając decyzję Rady 2005/600/WE z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych 
dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich4

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie przyszłości strategii 

  
1 Jak dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz. U. L 17 z dn. 19.1.2001, str. 22
3 Dz. U. C 59 z dn. 23.02.01, str. 258
4 Dz. U. L 205 z dn. 16.08.05, str. 21
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lizbońskiej z punktu widzenia równouprawnienia płci,5

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie pogodzenia życia 
zawodowego, rodzinnego i osobistego6

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie organizacji czasu 
pracy7

– uwzględniając plan działań na rzecz równouprawnienia płci 2005-2015, przyjęty przez 
Wspólnotę Narodów,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz opinie 
Komisji Rozwoju, Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A6-0000/2006)

A. mając na uwadze, że deklaracja wiedeńska przyjęta w dniu 25 czerwca 1993 r. 
Konferencję światową ONZ w sprawie praw człowieka stanowi, że „prawa człowieka 
kobiet i dziewcząt są niezbywalne, stanowiąc integralną i nieodłączną część 
powszechnych praw człowieka” oraz że równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest 
podstawową wartością Unii Europejskiej, uznaną w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę 
Europejską i w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

B. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet jest najpowszechniejszym przejawem 
łamania praw człowieka, bez granic geograficznych, gospodarczych czy społecznych 
oraz, że pomimo wysiłków podejmowanych na poziomie krajowym i wspólnotowym 
liczba kobiet ofiar przemocy pozostaje alarmująca8

C. mając na uwadze, że ryzyko ubóstwa dotyka w większości kobiety, także pracujące9, z 
uwagi na trwającą nadal dyskryminację i brak równości w szkoleniu, usługach 
społecznych, w dostępie do pracy, w odpowiedzialności rodzinnej, w przepisach 
emerytalnych, a także w ochronie prawnej w przypadku separacji czy rozwodu, co w 
szczególności dotyczy kobiet zależnych finansowo;

D. mając na uwadze, że wszystkie wartości kulturowe i społeczne Unii Europejskiej i 
państw członkowskich, takie jak godność osobista, wolność, równouprawnienie, dialog i 
uczestnictwo stanowią dziedzictwo wszystkich obywateli i rezydentów Unii Europejskiej 
oraz że stosowanie ich stanowi priorytet Unii oraz powód emancypacji i integracji w 
szczególności kobiet znajdujących się w izolacji z uwagi na bariery językowe, kulturowe 
czy religijne;

E. mając na uwadze, że finansowanie z uwzględnieniem kwestii płci jest podstawowym 

  
5 Teksty przyjęte, P6_TA(2006)0029.
6 Dz. U. C 102E z dn. 28.04.04, str. 492
7 Dz. U. C 97E z dn. 22.04.04, str. 566
8 Według danych UNIFEM co najmniej jedna kobieta na trzy padła ofiarą przemocy w ciągu swojego życia.
9 Uwzględniając fakt, że w 85% przypadków rodziców samotnie wychowujących dzieci, głową rodziny 
pozostaje kobieta.



PR\629296PL.doc PE 378.533v01-005/12 PR\629296PL.doc

PL

narzędziem skutecznego zarządzania polityką równouprawnienia oraz że wiedza i 
doświadczenie na poziomie europejskim, narodowym i regionalnym pozwalają na 
zastosowanie tego podejścia, bez dalszych opóźnień, do budżetu, programów 
wspólnotowych w fazie ich powstawania, wdrażania i oceny10

F. mając na uwadze, że art. 3 ust. 2 oraz art. 13 i 152 traktatu WE określają rolę Wspólnoty 
we wprowadzaniu równouprawnienia płci do polityki ochrony zdrowia ludzkiego,

G. mając na uwadze, że realizacja celów lizbońskich w zakresie zatrudnienia kobiet wymaga 
dalszych działań w ramach otwartej metody koordynacji i w oparciu o dobre praktyki 
istniejące na poziomie krajowym i regionalnym uwzględniające w szczególności 
współzależność polityk kształcenia i dostępu do zatrudnienia, polityk godzenia pracy z 
rodziną, usług i sprzyjania uczestnictwu kobiet w procesach decyzyjnych,

H. mając na uwadze, że polityka godzenia życia rodzinnego i zawodowego powinny 
kierować się zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn, oraz że wymaga ona zatem 
kompleksowego podejścia uwzględniającego fakt dyskryminacji kobiet oraz uznającego 
kolejne pokolenia za korzyść dla całego społeczeństwa,

I. mając na uwadze, że kobiety stanowią 52% społeczeństwa Europy, choć te proporcje nie 
znajdują odzwierciedlenia w dystrybucji władzy, ani na poziomie dostępu ani 
uczestnictwa; mając na uwadze, że reprezentatywność całego społeczeństwa stanowi 
element wzmocnienia rządów i właściwość polityki w stosunku do oczekiwań 
społeczeństwa; mając ponadto na uwadze, że istnieje wiele rozwiązań na poziomie 
krajowym (przepisy, umowy, inicjatywy polityczne) mających na celu osiągnięcie
reprezentacji kobiet w miejscach podejmowania decyzji,

J. mając na uwadze, że ramy strategiczne “i2010” (europejskie społeczeństwo informacyjne 
2010) zaproponowane przez Komisję (COM (2005)0229) dążą między innymi do 
poprawy jakości życia poprzez uczestnictwo wszystkich w społeczeństwie 
informacyjnym,

1. odnotowuje chęć Komisji do dalszego realizowania strategii w zakresie równych szans w 
perspektywie wieloletniej;

2. wzywa Komisję do opracowania szczegółowych ram oceny polityk i programów 
wspierających równouprawnienie płci; w szczególności wzywa do przeprowadzenia 
szczegółowej oceny wspólnotowej strategii ramowej w zakresie równości kobiet i 
mężczyzn 2000-2005 (COM (2000)0335) a także szczegółowej analizy wdrożenia 
dyrektyw w sprawie równych szans, w szczególności dyrektywy 86/378/WE11 , 
86/613/WE12 , 89/391/WE13 , 92/85/WE14 i  2002/73/WE15 , 2003/41/WE16,  w celu 

  
10 Między innymi prace OECD, UNIFEM, Banku Światowego, Sekretariatu Wspólnoty Narodów na rzecz 
równych szans, a także badania i projekty przeprowadzone przez Radę Europy, Radę Nordycką, Radę Nordycką 
Ministrów oraz holenderskie ministerstwo zatrudnienia i spraw społecznych.
11 Dyrektywa Rady 86/378/EWG z dnia 24 lipca 1986 dotycząca w sprawie wprowadzenia w życie zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników.
12 Dyrektywa 86/613/EWG Rady z 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.
13 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzania środków w celu 
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ustanowienia spójnego planowania, działania, nadzorowania i oceny powyższego planu 
działań; uważa w związku z tym, że szybkie ustanowienie europejskiego instytutu na 
rzecz równouprawnienia płci jest niezbędne w celu ciągłego kontrolowania postępów w 
planie działań;

3. wzywa Komisję, aby przyjęła podejście do polityki równouprawnienia płci nie tylko jako 
priorytet UE, ale przede wszystkim jako podstawowy wymóg związany z 
poszanowaniem praw człowieka; takie podejście powinno znaleźć odzwierciedlenie w 
wysiłkach na rzecz koordynacji i wzmocnienia krajowych środków ochrony prawnej 
kobiet i dzieci, w szczególności:

− w przypadku niewolniczego traktowania, przemocy, okaleczania żeńskich narządów 
płciowych, przymusowych małżeństw, poligamii, a także pozbawiania tożsamości 
(np. poprzez obowiązek noszenia burki, czadoru lub maski), z założeniem zerowej 
tolerancji dla wymienionych przypadków;

− w przypadku rozwodu lub separacji – na przykład bezpośrednie odciąganie 
alimentów przyznanych sądowo z zarobków;

4. wzywa Komisję do wsparcia przyjęcia Europejskiej Karty Praw Kobiet, obejmującej 
zasady w zakresie praw i równych szans wynikających z międzynarodowych zobowiązań 
państw członkowskich, przepisów europejskich i przepisów poszczególnych państw 
członkowskich, a także wskazującej instytucje i organy na poziomie krajowym, 
wspólnotowym i międzynarodowym, do których kobiety-obywatelki lub rezydentki Unii 
Europejskiej mogłyby się zwrócić w przypadku łamania ich praw;

5. wzywa państwa członkowskie, które dotąd nie ratyfikowały protokołu dodatkowego do 
Konwencji ONZ przeciw zorganizowanej przestępczości międzynarodowej, handlowi 
ludźmi (Protokół z Palermo), aby bezzwłocznie to uczyniły;

6. uważa, że poszanowanie praw człowieka kobiet jest podstawowym wymogiem, na równi 
z innymi prawami człowieka, w ramach negocjacji akcesyjnych z państwami 
kandydującymi; wzywa więc Komisję do monitorowania i przekazania Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie informacji o przypadkach dyskryminowania i przemocy wobec 
kobiet w tych krajach, a także do aktywnego propagowania uczestnictwa krajów 
kandydackich w programach wspólnotowych PROGRES i DAFNE;

7. wzywa Komisję do przyjęcia konkretnych inicjatyw na rzecz emancypacji i integracji 
imigrantek, w szczególności w ramach wspólnego programu ramowego na rzecz 
integracji obywateli krajów trzecich, działań mających na celu wsparcie w nauce języka, 
praw i obowiązków wynikających z zasad i przepisów obowiązujących w kraju 

    
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.
14 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 .
15 Dyrektywa 2002/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniająca 
dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn 
w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy .
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/41/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie 
działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych.
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przyjmującym (w tym zakazu praktykowania poligamii w ramach łączenia rodzin) oraz 
podstawowych wartości UE; spełnienie tych wymogów powinny być warunkiem 
otrzymania obywatelstwa państwa członkowskiego;

8. wzywa Komisję do zainicjowania pierwszych programów pilotażowych w zakresie 
włączenia wymiaru równouprawnienia płci do budżetu ogólnego UE i do programów 
wspólnotowych, w szczególności funduszy strukturalnych, siódmego programu 
ramowego dla badań wspólnotowych, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-
2013), wspólnotowego programu działań w zakresie zdrowia i ochrony konsumentów 
(2007-2013) oraz wspólnotowego programu działań w zakresie zdrowia publicznego 
(2003-2008); takie projekty pilotażowe powinny obejmować wpływ budżetu ogólnego 
Unii Europejskiej na równość płci (podejście horyzontalne), skuteczność kwot lub 
specjalnych rezerw dla kobiet lub projekty zaproponowane przez kobiety, a także analizę 
trudności napotykanych przez kobiety chcące uczestniczyć w takich programach 
(podejście specyficzne);

9. wzywa państwa członkowskie do włączenia lub wzmocnienia w krajowych planach 
działań na rzecz zatrudnienia i integracji społecznej środków mających na celu ułatwianie 
dostępu kobiet do rynku pracy na tych samych warunkach, sprzyjanie rozwojowi 
przedsiębiorczości kobiet oraz określanie i promowanie nowych możliwości pracy – w 
szczególności w sektorze sanitarnym, socjalnym, usługach społecznych i dla rodziny, 
gdzie kobiety stanowią większość pracowników – przy jednoczesnym podkreślaniu 
społecznej wartości tych zawodów i tworzeniu ram prawnych dla zapewnienia jakości 
usług i godności pracowników;

10. wzywa państwa członkowskie do wyznaczenia na poziomie krajowym organu ds. 
równouprawnienia płci w ramach wdrażania strategii lizbońskiej („Pani Lizbona”) 
odpowiedzialnego za opracowywanie i kontrolowanie poszczególnych planów 
krajowych, a także nadzorowanie ich wdrażania w celu włączania wymiaru równości płci 
do polityk i celów określonych w tych planach;

11. wzywa Komisję do priorytetowego przeprowadzenia rewizji dyrektywy Rady 
75/117/EWG z dnia 10 lutego 1975 r., w celu zbliżenia przepisów obowiązujących w 
państwach członkowskich w zakresie stosowania zasady równego wynagradzania 
pracowników płci męskiej i żeńskiej17 w szczególności w odniesieniu do inspekcji pracy 
i środków pomocy dostępnych w przypadku dyskryminacji;

12. wzywa Komisję do wszczęcia, we współpracy z państwami członkowskimi i partnerami 
społecznymi, rewizji polityk godzenia życia rodzinnego z zawodowym, poprzez:

− zapewnienie, że koszty związane z macierzyństwem nie będą ponoszone przez 
przedsiębiorstwo, ale przez społeczność, celem wyeliminowania dyskryminujących 
praktyk wewnątrz przedsiębiorstwa oraz wzmocnienie rozwoju demograficznego;

− poprawę dostępu do usług związanych z opieką i pomocą osobom, które nie są 
samowystarczalne (dzieci, niepełnosprawni, osoby starsze), oraz elastyczności tych 
usług, poprzez wyznaczenie minimalnych założeń struktur otwartych także nocą w 
celu sprostania obowiązkom związanym z pracą i życiem osobistym;

  
17 Dz. U. L 45 z dn. 19.02.75, str. 19
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− wprowadzenie obowiązku 30 dniowego urlopu ojcowskiego w oczekiwaniu na 
rewizję dyrektywy Rady 96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 dotyczącej porozumienia 
ramowego w sprawie urlopu ojcowskiego zawartego przez UNICE, CEEP i CES18

13. wzywa Komisję, w oparciu o prace Europejskiego instytutu ds. równouprawnienia płci i 
postępy zarejestrowane przez bazę danych o podejmowaniu decyzji19, do zweryfikowania 
dobrych praktyk istniejących na poziomie międzynarodowym, krajowym i regionalnym, 
umożliwiających kobietom uczestnictwo w procesie decyzyjnym oraz do promowania 
rozpowszechniania i przyjmowania tych decyzji;

14. uważa, że rozpowszechnianie dzięki mediom pozytywnych przykładów roli kobiet w 
społeczeństwie i uczestnictwa mężczyzn w realizowaniu równouprawnienia płci i w 
godzeniu życia rodzinnego z zawodowym stanowi skuteczne narzędzie do walki ze 
stereotypami; w związku z tym wzywa Komisję do przedłożenia inicjatyw, między 
innymi w ramach programu Media 2007, zmierzających do uwrażliwienia mediów na 
stereotypy oraz na promowanie równych szans;

15. wzywa Komisję do regularnego informowania właściwych komisji Parlamentu 
Europejskiego o monitorowaniu postępów w planie działania;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Europejskiemu Komitetowi Ekonomicznemu i Społecznemu, Komitetowi 
Regionów, a także organom wykonawczym i wybieranym właściwym dla kwestii 
równych szans na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

  
18 Dz. U. L 145 z dn. 19.06.96, str. 4
19 Projekt DG ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych Komisji, który łączy i analizuje uczestnictwo kobiet w 
procesach decyzyjnych (instytucje polityczne, administracja publiczna, partnerzy społeczni i podstawowe 
organizacje pozarządowe).
Adres sieci web: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
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UZASADNIENIE

A. PLAN DZIAŁANIA

Plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010 zaproponowany przez 
Komisję20wyróżnia sześć priorytetowych dziedzin działania, podzielonych na serię 
kluczowych działań, i obejmuje dwa załączniki, z których jeden dotyczy wskaźników do 
rozwinięcia celem monitorowania postępów, a drugi -działów i komitetów Komisji 
odpowiedzialnych za równouprawnienie kobiet.

Komisja przeprowadziła ocenę wpływu planu działań21 określającą bieżąca sytuację 
równouprawnienia kobiet w Europie, w stosunku do dziedzin priorytetowych zawartych w 
planie działań.

Dokument Komisji przewiduje usprawnienie zarządzania poprzez wzmocnienie 
wewnętrznych struktur Komisji i utworzenie Europejskiego instytutu ds. równouprawnienia 
płci celem włączania wymiaru płci we wszystkie polityki wspólnotowe.

1. Dziedziny priorytetowe:

1. Osiągnięcie niezależności finansowej kobiet i mężczyzn;

a) realizacja celów strategii lizbońskiej
b) stymulowanie przedsiębiorczości kobiet
c) równość pomiędzy kobietami i mężczyznami w ochronie społecznej i walka z 

ubóstwem
d) uwzględnienie wymiaru płci w sektorze zdrowia
e) walka z dyskryminacją, w szczególności w odniesieniu do imigrantek i kobiet 

należących do mniejszości etnicznych.

2. Sprzyjanie równowadze między życiem zawodowym i rodzinnym;

a) elastyczne godziny pracy dla kobiet i mężczyzn
b) zwiększenie opieki
c) lepsze polityki na rzecz godzenia życia dla kobiet i mężczyzn

3. Promowanie równego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym;

a) uczestnictwo kobiet w życiu politycznym
b) uczestnictwo kobiet w gospodarczym procesie decyzyjnym
c) uczestnictwo kobiet w nauce i technologiach

4. Eliminowanie przemocy opartej na płci i handlu ludźmi;

a) eliminowanie przemocy z uwagi na płeć
  

20 COM (2006) 92
21 SEC (2006) 275
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b) eliminowanie handlu ludźmi

5. Eliminowanie stereotypów związanych z płcią obecnych z społeczeństwie;

a) Eliminowanie stereotypów związanych z płcią obecnych w szkolnictwie, 
kształceniu i kulturze

b) Eliminowanie stereotypów związanych z płcią obecnych na rynku pracy
c) Eliminowanie stereotypów związanych z płcią obecnych w środkach przekazu.

6. Promowanie równości płci poza UE

a) stosowanie przepisów UE w krajach przystępujących, kandydujących i 
potencjalnie kandydujących22

b) promowanie równości płci w europejskiej polityce sąsiedztwa oraz w polityce 
zewnętrznej i rozwoju.

2. Ocena wpływu

Ocena wpływu przeprowadzona przez Komisję Europejską wyraźnie wskazuje na niemożność 
przeprowadzenia z wyprzedzeniem oceny wpływu zaproponowanych działań i ogranicza się 
do zebrania w jednym tekście dokumentacji niezbędnej do opracowania planu działań.

B. POPRZEDNIA STRATEGIA RAMOWA

Wspólnotowa strategia w zakresie równości między kobietami i mężczyznami na lata 2001-
2005 także określała priorytetowe dziedziny i działania kluczowe. Program finansowego 
wsparcia strategii został przyjęty przez Radę w procedurze konsultacji z Parlamentem.

1. Cele priorytetowe:

• Promowanie równości w życiu gospodarczym

• Promowanie uczestnictwa i reprezentacji

• Promowanie równego dostępu i pełnego korzystania z praw społecznych dla kobiet i
mężczyzn

• Promowanie równości w życiu prywatnym

• Promowanie ewolucji roli i przełamywania stereotypów.

2. Ocena:

  
22 Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra w tym Kosowo patrz. COM (2005)561.
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Komisja przeprowadziła średniookresową ocenę programu wsparcia strategii ramowej23, która 
została wykorzystana także do oceny wpływu planu działań. Ocena ogranicza się do 
wymienienia działań podjętych w ramach programu w 2004 r.  

Analiza, na której opiera się ocena wpływu (przeprowadzona przez zewnętrznych ekspertów24

Komisji), określa między innymi serię zaleceń: poprawa czytelności i stosowności programu 
strategii ramowej, poprawa synergii pomiędzy różnymi priorytetami, poprawa 
upowszechniania pozytywnych wyników i dobrych praktyk.

Zalecenia wyraźnie wskazują na konieczność poprawienia cyklu planowania, wdrażania i 
oceny w Komisji. Zdaniem sprawozdawczyni taka poprawa stanowi priorytet.

C. ZAGADNIENIA PRIORYTETOWE W SPRAWOZDANIU

Podejście: podzielmy prawa!

Sprawozdawczyni proponuje skoncentrować „ducha” planu działań na podstawowych 
prawach kobiet w celu zachęcenia obywateli europejskich do przyjmowania koncepcji 
równouprawnienia płci. Polityki wspólnotowe w zakresie równouprawnienia płci nie są 
jedynie owocem kompetencji określonych w traktacie, ale przede wszystkim są odpowiedzią 
na wymóg poszanowania praw człowieka w odniesieniu do kobiet. Takie podejście ma na 
celu pobudzenie impulsu politycznego Unii i jej państwa członkowskich oraz nadanie 
wyraźnej definicji pojęciu gender mainstreaming (włączania problematyki płci do głównego 
nurtu życia społecznego i politycznego), to znaczy metodologii narzędzi w zakresie praw 
podstawowych.

W tym kontekście plan działań stanowi narzędzie działania i propozycji mające na celu 
osiągnięcie „rzeczywistego” równouprawnienia płci w oparciu o poszanowanie praw 
podstawowych.

Pierwszym krokiem w tym kierunku jest przeprowadzenie oceny wdrożenia dyrektyw 
wymienionych we wniosku, konieczne w celu określenia rzeczywistego kształtu zjawiska 
dyskryminacji, jego zasięgu, form i różnych rozwiązań państw członkowskich oraz ich 
charakterystyki.

Uwaga zostaje w szczególności skupiona na imigrantkach, które często spotykają się z 
poważniejszymi formami dyskryminacji, co tym bardziej utrudnia ich pełną integracje i 
dostęp do podstawowych usług, jak służba zdrowia czy edukacja. Sprawozdawczyni 
proponuje skupienie wysiłków poprzez zastosowanie wiedzy jako motoru do emancypacji.
Wiedza, miejmy nadzieję, stanie się obowiązkowym wymogiem, co pozwoli na 
upowszechnienie wśród kobiet przynajmniej świadomości ich niezbywalnych praw i 
znajomości języka.

Uwzględnianie problematyki płci przy opracowywaniu budżetu (gender budgeting)

Uwzględnianie problematyki płci przy opracowywaniu budżetu jest najbardziej skuteczną, 
choć rzadko wykorzystywaną formą stosowania równych szans w polityce i centralnym 

  
23 SEC (2004) 147
24 http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
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elementem wdrażania równych szans na poziomie europejskim. W tym kontekście plan 
działań nie powinien ograniczać się do planowania badań wykonalności, realizowanych już 
zresztą przez komitet konsultacyjny ds. równych szans, ale powinien lansować programy 
pilotażowe proponując jedno miejsce podejmowania decyzji dotyczących dla inicjatyw z 
zakresu gender budgeting, zapewniające jednolite upowszechnianie dobrych praktyk.

Strategia lizbońska i godzenie życia rodzinnego z zawodowym.

Wzrost zatrudnienia kobiet ma podstawowe znaczenie dla osiągnięcia celów lizbońskich, ale 
celem zwiększenia dostępu kobiet do rynku pracy i ich utrzymania się na nim należy znieść 
istniejące nadal formy dyskryminacji, nierówność wynagrodzenia, niesprawiedliwe wdrażanie 
systemów emerytalnych, niski poziom uczestnictwa mężczyzn w odpowiedzialności 
rodzinnej.

Sprawozdawczyni sugeruje w związku z tym, aby przyjąć ogólne podejście, w oparciu o 
strategię lizbońską, uwzględniające wszelkie aspekty, w których może wystąpić 
dyskryminacja, począwszy od edukacji po świadczenia emerytalne. Działania takie jak:
rewizja dyrektyw w sprawie równości wynagrodzenia, urlopów ojcowskich, a także nowe cele 
dla usług związanych z opieką i pomocą osobom wymagającym opieki mogą z jednej strony 
faworyzować dostęp do zatrudnienia, a z drugiej pozwolić kobietom na pozostanie na rynku 
pracy także poprzez godzenie życia zawodowego z osobistym.

W tym celu sprawozdawczyni sugeruje, aby każde państwo członkowskie wyznaczyło osobę 
odpowiedzialną za kwestie równych szans, „Panią Lizbona”, która przy wprowadzaniu w 
życie rewizji strategii byłaby odpowiedzialna za zapewnienie skutecznego uwzględniania 
problematyki płci w politykach oraz za uwzględnianie równouprawnienia płci na poziomie 
politycznym.

Uczestnictwo i stereotypy

Inicjatywa DG ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych mająca na celu ustanowienie bazy 
danych o uczestnictwie kobiet w procesach decyzyjnych jest pierwszym konkretnym krokiem 
na drodze do przyjęcia inicjatyw wspólnotowych i krajowych zmierzających w tym kierunku.

Dostępne dane wskazują na bardzo jednolity scenariusz ze zróżnicowanymi odsetkami 
zależnie od państwa członkowskiego i od sektora. Sprawozdawczyni wzywa Komisję do 
podjęcia działań zmierzających w tymi kierunku, do promowania wymiany najlepszych 
praktyk pomiędzy państwami członkowskimi, ale także do podjęcia dialogu z interlokutorami 
spoza Europy, którzy znaleźli skuteczne rozwiązania celem zwiększenia liczby kobiet w 
miejscach podejmowania decyzji. Wzywa się Komisję do przeprowadzenia oceny, 
upowszechnienia i syntezy, dla zapewnienia, że społeczność europejska jest rzeczywiście 
reprezentowana na wszystkich poziomach, we wszystkich państwach Unii, w miejscach 
podejmowania decyzji (firmy, stanowiska obsadzane w drodze wyboru, stanowiska 
kierownicze) i w Instytucjach Europejskich.
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