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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2007
(2007/2065(INI))

Parlament Europejski,

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

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z 2007 r., skierowane do Rady, Parlamentu 
Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu 
Regionów, poświęcone kwestii równości kobiet i mężczyzn (COM(2007)0049),

– uwzględniając wspólnotową strategię ramową na rzecz równości płci (2001-2005) 
(COM(2000)0335) oraz roczne sprawozdania Komisji za lata 2000, 2001, 2002, 2004, 
2005 i 2006 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, 
COM(2005)0044 i COM(2006)0071),

– uwzględniając „Europejski pakt na rzecz równości płci”, zatwierdzony przez Radę 
Europejską w marcu 2006 r.,

– uwzględniając wspólne oświadczenie przyjęte w dniu 4 lutego 2005 r. przez ministrów 
państw członkowskich UE odpowiedzialnych za politykę w zakresie równości płci,

– uwzględniając plan działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006-2010 
(COM (2006)0092),

– uwzględniając ramy działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn, przyjęte przez 
europejskich partnerów społecznych w dniu 22 marca 2005 r.,

– uwzględniając art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej1,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz opinie 
Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Kultury 
i Edukacji oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że państwa członkowskie potwierdziły niedawno swoje zaangażowanie 
na rzecz równouprawnienia płci, dając mu wyraz we wspomnianym wcześniej planie 
działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn oraz „Europejskim pakcie na rzecz równości 
płci”,

B. mając na uwadze, że bez wątpienia mamy do czynienia z aspektem dotyczącym płci 
w wyzwaniu demograficznym, wobec którego stoi Europa, a strategie polityczne na rzecz 
równości płci stanowią podstawowy środek sprostania temu wyzwaniu,

  
1 Dz.U. C 364 z 18.12.2000, str. 1.
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C. mając na uwadze, że pogodzenie życia zawodowego, rodzinnego i prywatnego przez 
kobiety i mężczyzn jest istotne z punktu widzenia wysiłków na rzecz zatrudnienia, 
powrotu do życia zawodowego i utrzymania miejsca pracy przez kobiety,

D. mając na uwadze, że segregacja w oświacie i utrzymywanie się stereotypów dotyczących 
płci w związku z wyborem kierunków studiów to zjawiska wciąż powszechne i mające 
negatywny wpływ na sytuację kobiet w odniesieniu do ich konkurencyjności 
w niektórych segmentach rynku pracy, zwłaszcza w tych, które mają związek 
z nowoczesną technologią,

E. mając na uwadze, że podczas szczytu Rady wiosną 2006 r. po raz kolejny uznała ona, iż 
strategie polityczne dotyczące równości płci stanowią ważne instrumenty wpływania na 
rozwój gospodarczy,

F. mając na uwadze, że sprawozdanie Komisji podkreśla pozytywny skutek dla stopy 
zatrudnienia kobiet wynikający stąd, iż trzy czwarte z ośmiu milionów nowych miejsc 
pracy powstałych w UE od 2000 r. przypadło kobietom, dostrzegając jednak, że przy 
uwzględnieniu różnych przedziałów wiekowych istnieją znaczne rozbieżności 
w odniesieniu do stopy zatrudnienia,

G. mając na uwadze, że w porównaniu z poprzednim sprawozdaniem trudno dostrzec istotne 
zmiany w zakresie różnic płacowych między kobietami i mężczyznami (średnia różnica 
w UE wynosi 15 proc.), co wyraźnie wskazuje na brak wymiernych postępów 
w urzeczywistnianiu zasady, którą wprowadzono trzydzieści lat temu na mocy dyrektywy 
Rady 75/117/EWG z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw 
członkowskich dotyczącego stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn 
i kobiet i zgodnie z którą za taką samą pracę przysługuje takie samo wynagrodzenie1,

H. mając na uwadze, że w 2003 r. badania Eurobarometru wykazały, iż do głównych 
czynników zniechęcających ojców do przejmowania odpowiedzialności za sprawy 
domowe i rodzinne należą nie tylko kwestie finansowe, ale również obawa przed 
negatywnymi skutkami w odniesieniu do kariery zawodowej,

I. mając na uwadze, że stopa zatrudnienia kobiet z małymi dziećmi jest przeciętnie niższa 
od stopy zatrudnienia kobiet, które nie posiadają dzieci, podczas gdy w przypadku 
mężczyzn dane wskazują na odwrotną sytuację,

J. mając na uwadze, że w państwach członkowskich, które przyjęły strategie polityczne na 
rzecz łączenia życia zawodowego z rodzinnym z myślą zarówno o kobietach, jak i 
o mężczyznach, odnotowuje się wyższe wskaźniki urodzeń, wyższy odsetek kobiet, które 
pracują, a także wyższą stopę zatrudnienia,

K. mając na uwadze, że partnerzy społeczni odgrywają istotną rolę, jeżeli chodzi 
o określenie działań na rzecz równości płci na szczeblu europejskim, krajowym, 
regionalnym i sektorowym oraz na szczeblu przedsiębiorstw, a sukces strategii 
politycznych na rzecz łączenia życia zawodowego z rodzinnym wymaga partnerskich 
stosunków pomiędzy pracodawcami, pracownikami i władzami publicznymi,

  
1 Dz.U. L 45 z 19.02.1975, str. 19.
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L. mając na uwadze, że najlepsze praktyki dowodzą, iż działania na rzecz łączenia życia 
zawodowego z rodzinnym w skali mikroekonomicznej przyczyniają się do zmniejszenia 
rotacji pracowników i liczby nieobecności w pracy, pozytywnie wpływają na 
zaangażowanie i produktywność oraz pomagają znaleźć wydajnych i zmotywowanych 
pracowników,

1. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji zmierzające do nasilenia działań na rzecz 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż Komisja skoncentrowała się w swoim sprawozdaniu 
na kwestiach dotyczących zatrudnienia, takich jak różnice płacowe ze względu na płeć, 
łączenie życia zawodowego z rodzinnym oraz dyrektywy w sprawie równego 
traktowania, ponieważ niezależność ekonomiczna kobiet stanowi jeden z priorytetów 
planu na rzecz równości kobiet i mężczyzn;

3. podkreśla konieczność istnienia stałego elementu łączącego sprawozdania roczne na 
temat równości z priorytetami zawartymi w planie w celu skutecznego planowania, 
monitorowania i oceny strategii politycznych w zakresie równości płci; zachęca Komisję 
do podejmowania wysiłków na rzecz zrealizowania tych celów;

4. przypomina o swoim wniosku w rezolucji z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie równości 
kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej1 dotyczącym monitorowania przez Komisję 
przestrzegania przez państwa członkowskie dorobku wspólnotowego w zakresie 
równości kobiet i mężczyzn w ramach wszystkich strategii politycznych, zwłaszcza tych, 
które dotyczą zatrudnienia, ale także w przypadku dostępu do usług i towarów; wobec 
tego wzywa Komisję do przeprowadzenia analizy sposobu wprowadzania przez państwa 
członkowskie prawodawstwa wspólnotowego w zakresie równouprawnienia oraz do 
podjęcia stosownych działań w przypadku braku transpozycji lub gdy prawo jest 
naruszane;

5. wzywa państwa członkowskie do wspierania Komisji w monitorowaniu procesu 
wprowadzania środków krajowych w celu dokonania oceny skuteczności polityki, 
zwłaszcza w odniesieniu do uprawnień ustawowych i systemów emerytalnych;

6. wzywa państwa członkowskie do zaproponowania konkretnych środków zwalczania 
nierówności między kobietami i mężczyznami wynikających z braku ciągłości 
zatrudnienia oraz do zredukowania ich negatywnych skutków w odniesieniu do kariery 
zawodowej, zarobków i świadczeń emerytalnych;

7. z zadowoleniem przyjmuje procedurę konsultacji z partnerami społecznymi, rozpoczętą 
przez Komisję w celu usprawnienia zarówno otoczenia legislacyjnego, jak i 
nielegislacyjnego dotyczącego możliwości łączenia życia zawodowego, rodzinnego 
i prywatnego; zachęca Komisję do niezwłocznego rozpoczęcia drugiej fazy konsultacji;

8. wzywa Komisję do gromadzenia i rozpowszechniania najlepszych praktyk dotyczących 
polityki w zakresie środowiska pracy, które pozwalają skutecznie łączyć życie zawodowe 
z prywatnym;

  
1 Dz.U. C 288 E z 25.11.2006, str. 73.
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9. zauważa, że łączenie życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego stanowi istotną 
kwestię i jeden z kluczowych elementów polityki na rzecz wzrostu zatrudnienia oraz 
ograniczenia negatywnych skutków starzenia się społeczeństw;

10. zauważa, że globalizacja stanowi jedyną pozytywną siłę umożliwiającą kobietom na 
całym świecie rozwinięcie swoich możliwości;

11. wzywa Komisję do skoncentrowania się na barierach uniemożliwiających kobietom 
dostęp do najwyższych stanowisk w celu dokonania oceny strukturalnego wymiaru tego 
zjawiska;

12. wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację kobiet należących do mniejszości 
etnicznych, ponieważ ich marginalizację pogłębia wielopłaszczyznowa dyskryminacja –
zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz społeczności, w których żyją;

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie do intensywniejszej wymiany najlepszych 
praktyk w zakresie niedyskryminacji na rynku pracy w celu wzmocnienia wzajemnego 
wpływu równości i wydajności w kontekście specyfiki poszczególnych krajów;

14. wzywa państwa członkowskie do równomiernego rozłożenia kosztów świadczeń 
związanych z urlopem macierzyńskim i wychowawczym, aby kobiety przestały być 
droższą siłą roboczą niż mężczyźni;

15. z zaniepokojeniem zauważa, że mimo poczynionych postępów kobiety, zwłaszcza 
kobiety w starszym wieku oraz samotnie wychowujące matki, wciąż są narażone na 
wykluczenie społeczne i ubóstwo;

16. wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań mających na celu porzucenie praktyki 
przydzielania obowiązków o charakterze stałym pracownikom zatrudnionym 
w niepełnym wymiarze czasu pracy, co ma miejsce szczególnie w sektorze publicznym;

17. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji mające na celu podjęcie nowej próby 
osiągnięcia celów uzgodnionych przez Radę Europejską w Barcelonie w 2002 r., 
usunięcie przeszkód utrudniających równy udział kobiet i mężczyzn w rynku pracy oraz 
wprowadzenie do 2010 r. opieki nad dziećmi dla 90 proc. dzieci w wieku od trzech lat do 
chwili rozpoczęcia przez nie obowiązkowej nauki w szkole oraz dla 33 proc. dzieci 
poniżej trzeciego roku życia, a to za pomocą funduszy strukturalnych; zachęca Komisję 
do przedstawienia, zgodnie z przewidywaniami, do 2008 r. komunikatu określającego 
dalsze kroki, które należy podjąć na wszystkich szczeblach w celu osiągnięcia tych 
celów;

18. zwraca się do Komisji z prośbą o uwzględnianie w przyszłych sprawozdaniach rocznych 
na temat równości kobiet i mężczyzn danych i statystyk z krajów przystępujących 
i kandydujących;

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom państw członkowskich.


