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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach 
prac komisji
(2005/2149(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2, art. 3 ust. 2, art 13 oraz art. 141 ust. 4, traktatu WE,

– uwzględniając europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności, zmienioną Europejską Kartę Socjalną oraz orzecznictwo Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka,

– uwzględniając prace Dyrekcji Praw Człowieka Rady Europy, a w szczególności jej 
Komitetu Zarządzającego ds. Równości Kobiet i Mężczyzn,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zintegrowanego 
podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn ("gender mainstreaming") w 
Parlamencie Europejskim1., 

– uwzględniając dokument roboczy Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w sprawie 
zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac 
komisji, opracowany na podstawie analizy odpowiedzi na kwestionariusz przedłożony 
mianowanym przez 22 komisje parlamentarne przewodniczącym i wiceprzewodniczącym 
odpowiedzialnym za problematykę płci, 

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2006),

A. mając na uwadze, że większość komisji zawsze lub czasami przywiązuje do kwestii 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn pewne znaczenie, a niewielka liczba komisji 
zajmuje się tą kwestią rzadko lub wcale;  

B. mając na uwadze proces rozpoczęty w 2005 r. pod przewodnictwem Komisji Praw 
Kobiet i Równouprawnienia oraz prace grupy wysokiego szczebla na rzecz równości 
kobiet i mężczyzn,  

C. mając na uwadze, że przewodniczący(a) lub wiceprzewodniczący(a) odpowiedzialny(a) 
za wdrażanie w ramach prac swojej komisji parlamentarnej zintegrowanego podejścia do 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn, aktywnie uczestniczyli we wszystkich 
posiedzeniach Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, 

D. mając na uwadze stale rosnący odsetek kobiet będących posłami do Parlamentu 
Europejskiego, który z 17,5 % w 1979 r. wzrósł do 30,33% w roku 2004,

  
1 Dz.U. 61 E z 10.3.2004, str. 384.
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E. mając na uwadze, że kobiety są niedostatecznie reprezentowane na odpowiedzialnych 
stanowiskach administracyjnych w organach podejmujących decyzje polityczne,

F. mając na uwadze, że chociaż większość komisji pozytywnie odnosi się do kwestii 
równouprawnienia płci, komisje te ustaliły już swoje przyszłe priorytety polityczne nie 
włączając do nich żadnej strategii poświęconej tej kwestii, 

G. mając na uwadze, że do chwili obecnej żadna komisja nie przedsięwzięła konkretnych 
kroków zmierzających do realizacji takiej strategii,

H. mając na uwadze, że połowa komisji twierdzi, że stale poszerzają one swoją ekspertyzę, 
oraz że taka sama liczba komisji jest żywo zainteresowana przeprowadzeniem w swoich 
sekretariatach szkolenia z zakresu równouprawnienia płci, 

I. mając na uwadze, że współpraca polityczna i administracyjna między komisjami 
parlamentarnymi a Komisją Praw Kobiet i Równouprawnienia raz jest regularna, a raz 
tylko sporadyczna,

J. mając na uwadze, że zgodnie z art. 46 ust. 6 Regulaminu, w przypadku obrad nad danym 
sprawozdaniem większość komisji regularnie zaprasza na posiedzenia komisji 
przedmiotowo właściwej sprawozdawcę komisji opiniodawczej z Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia;

K. mając na uwadze, że dla potrzeb lepszego stanowienia prawa większość komisji 
opowiada się za uwzględnieniem kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn, a połowa 
z nich zasięgała już opinii ekspertów z tej dziedziny,

Ocena zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn 

1. podkreśla, że wymóg równouprawnienia kobiet i mężczyzn powinien być realizowany 
poprzez praktyczne podejście, które nie stawia kobiet w opozycji do mężczyzn;  

2. składa prezydencji austriackiej i fińskiej podziękowania za podkreślanie w Radzie 
Ministrów roli mężczyzn w realizacji zintegrowanego podejścia do równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn;

3. zobowiązuje się do przyjęcia i stosowania w ramach prac swojej komisji strategii 
zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w odniesieniu do 
polityk wspólnotowych oraz zobowiązuje komisję przedmiotowo właściwą do 
opracowania tej strategii najpóźniej do końca obecnej kadencji;

4. wzywa grupę wysokiego szczebla ds. równouprawnienia płci w obrębie Prezydium do 
dalszego wspierania i promowania całokształtu procesu na podstawie informacji 
regularnie dostarczanych przez komisje oraz przewodniczącą Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia; 
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5. zwraca uwagę na istotną rolę, jaką mogą odgrywać grupy polityczne we wspieraniu 
uczestnictwa kobiet w życiu publicznym, poprzez stosowanie i ocenę zintegrowanego 
podejścia do równouprawnienia w swoich programach i działaniach;

6. składa gratulacje komisjom parlamentarnym, które uwzględniają w swoich pracach 
zintegrowane podejście do równouprawnienia płci oraz zachęca inne komisje do 
kierowania się tym przykładem;

7. składa Sekretarzowi Generalnemu podziękowania za promowanie szkoleń dla 
urzędników z zakresu zintegrowanego podejścia do równouprawnienia płci;

8. gratuluje dyrektorowi generalnemu ds. polityk wewnętrznych odpowiedzialnemu za 
komisje parlamentarne największej liczby kobiet na stanowiskach administratorów;

9. wzywa wszystkie sekretariaty komisji na poziomie dyrekcji w DG ds. Polityk 
Wewnętrznych i Zewnętrznych do zatrudnienia urzędnika, który przeszedł specjalne 
szkolenie z zakresu zintegrowanego podejścia do równouprawnienia płci oraz zachęca do 
tworzenia między takimi urzędnikami sieci koordynowanej przez sekretariat Komisji 
Praw Kobiet i Równouprawnienia w celu regularnej wymiany dobrych praktyk; 

10. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że Regulamin Pracowniczy Urzędników Wspólnot 
Europejskich nie przewiduje podjęcia odpowiednich środków w celu zaoferowania 
urzędnikom rzeczywistych opcji umożliwiających pogodzenie życia zawodowego z 
rodzinnym;

Przyszłość wdrażania zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn

11. podkreśla znaczenie stosowania terminologii i odpowiednich, zgodnych z 
międzynarodowymi standardami, definicji przy poruszaniu kwestii związanych z 
równouprawnieniem płci;  

12. zwraca uwagę na konieczność korzystania w komisjach parlamentarnych z odpowiednich 
narzędzi pozwalających na rzetelne zapoznanie się z kwestią zintegrowanego podejścia, 
takich jak wskaźniki, dane i statystyki z podziałem na płeć, jak również na 
uwzględniający równości kobiet i mężczyzn podział środków budżetowych, zachęcając 
przy tym komisje do korzystania z ekspertyzy wewnętrznej (sekretariat komisji 
przedmiotowo właściwej, departament tematyczny, biblioteka itp.) oraz zewnętrznej (w 
obrębie innych instytucji -lokalnych, krajowych i ponadnarodowych, publicznych i 
prywatnych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz uczelni, które zajmują się 
kwestią równouprawnienia kobiet i mężczyzn);

13. wzywa przewodniczącą komisji przedmiotowo właściwej do regularnego informowania 
Konferencji Przewodniczących Komisji w celu umożliwienia jej przeprowadzenia oceny 
postępów osiągniętych w zakresie omawianej kwestii; 

14. podkreśla, że wdrażanie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia wymaga 
uwzględnienia specyfiki każdej komisji parlamentarnej; wzywa do przeprowadzania co 
dwa lata, pod przewodnictwem Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oceny na 
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podstawie kwestionariusza przedłożonego odpowiedzialnym za kwestię 
równouprawnienia przewodniczącym i wiceprzewodniczącym 22 komisji 
parlamentarnych, uwzględniając braki w pracach komisji i delegacji oraz postępy we 
wdrażaniu zintegrowanego podejścia w obrębie każdej komisji; 

15. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

W ogólnej perspektywie ochrony i promowania praw człowieka zadaniem europejskich 
instytucji krajowych i ponadnarodowych jest promowanie równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn oraz ich pełnego udziału w społeczeństwie, zwalczanie prób ograniczenia wolności 
i naruszenia godności kobiet (na przykład poprzez zwalczanie przemocy wobec kobiet lub 
handlu ludźmi), wyeliminowanie dyskryminacji ze względu na płeć oraz sprzyjanie 
zrównoważonemu udziałowi kobiet i mężczyzn w życiu publicznym.

Godność i rola kobiety są nieustannie przedmiotem refleksji podejmowanej przez 
społeczeństwo i instytucje; w ostatnich latach nabrały one szczególnego wymiaru, przede 
wszystkim w ramach przekrojowych polityk wspólnotowych strategii lizbońskiej oraz w 
związku z wyzwaniem demograficznym i godzeniem życia rodzinnego z zawodowym.

Poszanowanie odmienności

Pełne uznanie odmienności i komplementarności mężczyzn i kobiet może uchronić ludzkość 
od utraty godności. Refleksja ta wykracza poza upraszczającą logikę zasad wspólnego rynku, 
ponieważ wolność nie ogranicza się do wolności konkurencji. Jest to w istocie pojęcie 
bardziej ogólne, oparte na naturze kobiety oraz jej uczestnictwie w całokształcie stosunków 
międzyludzkich stwarzających na różne sposoby serdeczność i współpracę między ludźmi w 
życiu publicznym.  W tym szerokim i zróżnicowanym kontekście, zainspirowanym głównie 
ochroną i propagowaniem praw człowieka, kobiety wnoszą szczególną wartość, po pierwsze 
ze względu na istotne cechy ludzkie, a po drugie ze względu na swoją kobiecość, niezależnie 
od kontekstu kulturowego, duchowych, psychicznych lub fizycznych cech kobiety, takich jak 
na przykład wiek, zdrowie, wykształcenie, zawód lub stan cywilny.

Prawa podstawowe w Europie

Obecnie europejskie przepisy w zakresie praw człowieka gwarantują prawo do 
niedyskryminacji na mocy art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności, podpisanej i ratyfikowanej przez wszystkie państwa członkowskie Unii 
Europejskiej. Konwencja ta stanowi obecnie jedyną podstawę prawną, która zakazuje 
wszelkich form dyskryminacji na kontynencie europejskim i pozwala Europejskiemu 
Trybunałowi Praw Człowieka wydawać wyroki skazujące wobec państw, które takie prawa 
naruszają. Wychodząc z założenia, że wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do takiej 
samej ochrony, pilne jest dalsze promowanie instrumentów prawnych gwarantujących 
kobietom podstawową wolność i godność oraz potępiających wszelką dyskryminację ze 
względu na płeć.

Zwalczanie dyskryminacji

Ponadto wspólnota międzynarodowa wyraźnie podkreśliła, że zasada niedyskryminacji nie 
stoi na przeszkodzie, aby państwa członkowskie podejmowały środki w celu promowania 
pełnej i rzeczywistej równości, pod warunkiem, że środki te będą obiektywnie i racjonalnie 
uzasadnione. W związku z tym Protokół Nr 12 odnoszący się do art. 14 Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności, otwarty do podpisu przez państwa członkowskie 
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od dnia 4 listopada 2000 r. gwarantuje, że nikt nie może być przedmiotem dyskryminacji, bez 
względu na jej formę czy powód, ze strony władz publicznych. W celu wyjaśnienia pojęcia 
dyskryminacji sprawozdanie wyjaśniające w sprawie Protokołu Nr 12 przypomina definicję 
dyskryminacji, konsekwentnie interpretowaną przez Europejski Trybunał Praw Człowieka jak 
następuje: „odmienne traktowanie jest dyskryminacyjne, jeżeli pozbawione jest 'obiektywnego 
i racjonalnego uzasadnienia', to znaczy, jeżeli pozbawione jest 'uzasadnionego prawnie celu' 
lub jeżeli nie istnieje 'racjonalny stosunek proporcjonalności między podjętymi środkami a 
zamierzonym celem'.”1.

Zintegrowane podejście do równouprawnienia w Europie

Niemniej jednak nadal brak równouprawnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach 
życia publicznego. Zintegrowane podejście do równouprawnienia kobiet i mężczyzna jest 
jedną ze strategii mających położyć kres takim praktykom. Zgodnie z definicją Rady Europy, 
popieraną przez wszystkie państwa członkowskie zintegrowane podejście polega na 
(re)organizacji, ulepszeniu, zmianie i ocenie procesu podejmowania decyzji przez podmioty 
uczestniczące zazwyczaj we wprowadzaniu polityk w celu uwzględnienia perspektywy 
równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach i na wszystkich poziomach tych polityk.
Zintegrowane podejście do równouprawnienia nie zastępuje szczególnych polityk, których 
celem jest poprawa sytuacji wynikającej z braku równouprawnienia, lecz jest uzupełnieniem 
tradycyjnych polityk.

Prawo wspólnotowe i działania polityczne Unii Europejskiej w tej dziedzinie inspirują się 
refleksjami i działaniami przeprowadzonymi przez Radę Europy. Prawo wspólnotowe 
wymienia te zasady w art. 2, 3, 13, 137 i 141 traktatu WE, które mają zastosowanie w 
licznych dyrektywach europejskich i stanowiły podstawę dla orzeczeń Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w zakresie wspólnotowego prawa pracy.  Komisja 
Europejska wprowadziła pewna liczbę środków mających na celu promowanie 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn, jak świadczy o tym komunikat w sprawie równości i 
niedyskryminacji, i co roku przedstawia sprawozdanie w sprawie postępów dokonanych na 
rzecz włączenia wymiaru równouprawnienia w strategicznych dziedzinach. Aby nadać 
instytucjonalne ramy swojemu zobowiązaniu politycznemu, Parlament Europejski przyjął 
rezolucję w sprawie zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w 
pracach swoich komisji. Niniejsze sprawozdanie powstało na podstawie tej rezolucji.

Zintegrowane podejście do równouprawnienia w Parlamencie Europejskim

Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym dokumentem Parlamentu poświęconym szczegółowej 
ocenie wdrażania zintegrowanego podejścia do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w 
politycznych pracach komisji parlamentarnych.

Na wstępie należy przedstawić dwie zasadnicze uwagi dotyczące przedmiotu i perspektyw na 
przyszłość. Po pierwsze posłowie nie mogą nie dostrzegać dynamiki politycznej i technicznej 
właściwej dla każdej sprawy. Zależy ona z jednej strony od kompetencji przewidzianych w 
regulaminie, a z drugiej strony od interesów posłów zasiadających w komisjach. Od dynamiki 

  
1 Sprawa Abdulaziz, Cabales i Balkandi przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, wyrok z dnia 28 maja 1985 r., 
seria A, nr 94, § 72.
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wewnętrznej zależy również zainteresowanie wyzwaniem, jakie stawia zintegrowane 
podejście do równouprawnienia w różnych komisjach parlamentarnych, a także rodzaj 
odpowiedzi udzielanych przez wiceprzewodniczących w ramach oceny. Parlament sam 
powinien zastanowić się najpierw nad sposobem promowania zintegrowanego podejścia.
Stwierdzenie to nie powinno w żadnym razie prowadzić do moralnego potępienia 
kogokolwiek. Sprawozdawczyni apeluje jednak do dobrej woli swoich kolegów i wzywa ich 
do wykazania się kreatywnością w poszukiwaniu i konkretyzowaniu strategii pozwalających 
na wdrożenie zintegrowanego podejścia, jeżeli okaże się ono właściwe.

Rozpoczęta ocena stanie się użyteczna w miarę jak posłowie będą przedstawiać regularne 
sprawozdania z wdrażania zintegrowanego podejścia do równouprawnienia. Jeżeli komisje 
będą odpowiadać na pytania właściwej komisji dwukrotnie w ciągu kadencji, wdrożenie 
zintegrowanego podejścia powinno skonsolidować się w komisjach i wówczas będzie można 
sformułować użyteczne dla każdej komisji zalecenia. Warto podkreślić ten fakt, ponieważ 
ocena powinna unikać porównań na przykład między komisjami DEVE, ITRE i CULT ze 
względu na odmienne kompetencje przypisane im w regulaminie. Natomiast w przyszłości 
ocena powinna uwypuklać sposób, w jaki każda komisja wdraża zintegrowane podejście do 
równouprawnienia w ramach swoich kompetencji.

Metodologia

Przewodnicząca komisji przedmiotowo właściwej przyjęła dwojakie podejście:

Z jednej strony w ciągu roku regularnie zapraszała ona wiceprzewodniczących 
odpowiedzialnych za zintegrowane podejście w każdej komisji parlamentarnej do wymiany 
poglądów z członkami właściwej komisji. Ze względu na swoją oryginalność podejście to 
zostało przychylnie przyjęte przez wszystkich zainteresowanych posłów. Należy również 
podziękować dyrektorowi generalnemu ds. polityk wewnętrznych za rozpowszechnienie 
takiego podejścia w sekretariatach komisji parlamentarnych, które często ułatwiały 
współpracę z sekretariatem właściwej komisji. W dniu 10 lipca 2006 r. wszyscy 
wiceprzewodniczący zostali zaproszeni do udziału w wymianie poglądów z właściwą 
komisją. Wymiana ta miała trzy cele: po pierwsze zapoznanie się z oceną zintegrowanego 
podejścia do równouprawnienia w ramach prac parlamentarnych; po drugie wyjaśnienie 
kwestionariusza sporządzonego w tym celu; po trzecie wspólne przyjęcie harmonogramu 
działań.

Z drugiej strony, aby uzyskać wiarygodne dane dotyczące prac komisji parlamentarnych, 
sprawozdawczyni zwróciła się do wiceprzewodniczących o udzielenie odpowiedzi na 
kwestionariusz składający się z 25 pytań. Kwestionariusz ten zawierał cztery główne części 
poświęcone: (1) obszarowi działania danej komisji; (2) strategii równouprawnienia oraz 
zakładanym krótkoterminowym i długoterminowym celom; (3) wdrażaniu zasady 
równouprawnienia w ramach prac komisji; (4) ekspertyzie dotyczącej równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn, konsultacji i współpracy między odpowiednią komisją a innymi służbami 
wewnątrz i na zewnątrz Parlamentu. Niniejsze sprawozdanie przedstawia ilościową analizę 
otrzymanych odpowiedzi.


