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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

wraz z zaleceniami dla Komisji, dotyczącymi stosowania zasady równości wynagrodzeń 
dla mężczyzn i kobiet
(2008/2012(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając artykuł 192 akapit drugi traktatu WE,

– uwzględniając art. 2  i art. 141 akapit trzeci Traktatu WE,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Znoszenie różnic w wynagradzaniu 
kobiet i mężczyzn” (COM(2007)0424),

– uwzględniając sprawozdanie sporządzone przez komisyjną sieć ekspertów prawnych w 
obszarze zatrudnienia, spraw społecznych i równości między mężczyznami i kobietami,

– uwzględniając Europejski pakt na rzecz równości płci przyjęty przez Radę Europejską z 
Brukseli w dniach 23-24 marca 2006 r.,

– uwzględniając sprawy rozpatrywane przez ETS w oparciu o art. 141 traktatu WE,

– uwzględniając ramy działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn, przyjęte przez 
europejskich partnerów społecznych,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 13 marca 2007 r. sprawie planu działań na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn (2006–2010)1 oraz z ... września 2008 r. w sprawie równości 
kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2008 (2008/2047(INI))2,

– uwzględniając art. 39 oraz art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz opinię 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że kobiety w Unii Europejskiej średnio zarabiają o 15% mniej niż 
mężczyźni i do 25% mniej w sektorze prywatnym; mając na uwadze, że różnica w 
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn waha się w państwach członkowskich miedzy 4% a 
25% i nie wykazują tendencji spadkowej,

B. mając na uwadze wciąż utrzymującą się różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn 
pomimo obowiązującego od przeszło 30 lat obszernego prawodawstwa oraz 
podejmowanych działań i środków finansowych wydanych na próby ich ograniczenia,

C. mając na uwadze, że kobiety we wszystkich państwach członkowskich osiągają lepsze 
wyniki w szkole niż mężczyźni i stanowią większość absolwentów wyższych uczelni, co 

                                               
1 Dz.U. C 301 E z 13.12.2007, s. 56.
2 Tekst jeszcze nie przyjęty
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nie przekłada się na porównywalne ograniczenie różnic w wynagradzaniu, 

D. mając na uwadze, że różnica w wynagrodzeniach jest wynikiem bezpośredniej lub 
pośredniej dyskryminacji, jak również czynników społecznych i gospodarczych, 
segregacji na rynku pracy i ogólnej struktury zarobków, a ponadto powiązana jest z 
szeregiem czynników prawnych, społecznych i ekonomicznych, które wykraczają poza 
samą kwestię równego wynagradzania za tę samą pracę,

E. mając na uwadze, że ograniczenie różnicy w wynagrodzeniach było jednym z celów 
strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia, większość państw członkowskich nie 
zajęła się jednak tą kwestią w wystarczający sposób,

F. mając na uwadze, że poprawa ram prawnych UE mogłaby umożliwić państwom 
członkowskim i partnerom społecznym lepsze zidentyfikowanie przyczyn leżących u 
podstaw utrzymywania się różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn,

G. mając na uwadze tendencję do niedoceniania zawodów i stanowisk pracy, w których 
przeważają kobiety, w porównaniu do tych, w których dominują mężczyźni, co 
niekoniecznie da się uzasadnić jakimkolwiek obiektywnym kryterium,

H. mając na uwadze dane wskazujące na to, że kwalifikacje i doświadczenie nabyte przez 
kobiety są finansowo gorzej wynagradzane niż te, jakie zdobyli mężczyźni; mając na 
uwadze, że koncepcja „równego wynagrodzenia za pracę o jednakowej wartości” zakłada 
również przedefiniowanie ról społecznych, które do tej pory były wypaczone przez 
podejście oparte na stereotypach płciowych,

I. mając na uwadze, że różnica w wynagrodzeniach wywiera istotny wpływ na status kobiet 
w życiu gospodarczym i społecznym w ciągu całego ich życia zawodowego i poza nim, w 
konsekwencji czego kobiety w większym stopniu narażone są na popadanie w ubóstwo, a 
w mniejszym stopniu zdolne do osiągnięcia niezależności ekonomicznej,

J. mając na uwadze powtarzające się apele do Komisji o podjęcie inicjatyw w celu wsparcia 
znoszenia różnicy w wynagrodzeniach, w tym o dokonanie przeglądu istniejącego 
prawodawstwa, 

K. mając na uwadze, że w dyrektywie 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego 
traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja 
przeredagowana)1 stwierdza się, że zasada równego wynagradzania za jednakową pracę 
lub pracę o jednakowej wartości jest podstawową i nieodzowną częścią dorobku 
prawnego Wspólnoty, w tym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego 
dyskryminacji ze względu na płeć, i że właściwe jest wprowadzanie dalszych przepisów w 
celu wdrożenia tej zasady,

L. mając na uwadze przeprowadzenie przez Komisję w ciągu 2008 r. analizy ram prawnych 
UE na temat równego wynagradzania, zgodnie z zapowiedzią zawartą w komunikacie 
zatytułowanym „Znoszenie różnic w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn”, w które to 

                                               
1 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23.
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przedsięwzięcie powinny zostać zaangażowane wszystkie zainteresowane strony; mając 
na uwadze, że wyniki tej analizy powinny zostać odpowiednio rozpropagowane,

M. mając na uwadze, że spełniony jest warunek zawarty w art. 39 ust. 2 Regulaminu, iż nie 
trwają prace przygotowawcze nad tego rodzaju wnioskiem,

1. zwraca się do Komisji o przedłożenie Parlamentowi do dnia 31 grudnia 2009 r., na mocy 
art. 141 traktatu WE wniosku legislacyjnego w sprawie przeglądu obowiązującego 
prawodawstwa odnoszącego się do zastosowania zasady równego wynagradzania kobiet i 
mężczyzn, w oparciu o szczegółowe zalecenia ujęte poniżej1;

2. stwierdza, że zalecenia te są zgodne z zasadą pomocniczości i z podstawowymi prawami 
obywateli;

3. jest zdania, że przedstawiony projekt nie pociąga za sobą skutków finansowych;

4. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji, a także 
szczegółowych zaleceń przedstawionych w załączniku Komisji i Radzie oraz rządom i 
parlamentom państw członkowskich.

                                               
1  Dyrektywa 75/117/EWG Rady z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet (Dz.U. L 45 z 
19.2.1975, str. 19) została włączona do dyrektywy 2006/54/WE. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 
2006/54/WE, dyrektywa 75/117/EWG zostaje uchylona z dniem 15 sierpnia 2009 r., który jest również 
ostatecznym terminem wdrożenia tej dyrektywy.
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI: SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA 
DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKOWANEGO PROJEKTU

Zalecenie 1: DEFINICJE

Przeredagowana dyrektywa nr 2006/54 zawiera definicję równego wynagrodzenia, którą 
przejęto z przepisów zawartych w dyrektywie 75/117. Aby dysponować bardziej 
szczegółowymi kategoriami, pozwalającymi zwalczać różnicę w wynagrodzeniach kobiet i 
mężczyzn (GPG - z ang. „gender pay gap”), ważne jest zdefiniowanie w bardziej 
szczegółowy sposób kilku pojęć, jak np.:
- różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (GPG);
- bezpośrednia dyskryminacja w zakresie wynagrodzenia;
- pośrednia dyskryminacja w zakresie wynagrodzenia;
- różnica w wysokości świadczeń emerytalnych - różne filary systemów emerytalno-
rentowych, tj. systemy repartycyjne, emerytury pracownicze (jako przedłużenie różnicy w 
wynagrodzeniu po przejściu na emeryturę) 

Zalecenie 2: ANALAIZA SYTUACJI I PRZEJRZYSTOŚĆ WYNIKÓW 

2.1. Brak informacji i wiedzy wśród pracodawców i zatrudnionych o istniejących lub 
ewentualnych różnicach w wynagrodzeniu w ramach przedsiębiorstwa osłabia wdrożenie 
zasady wpisanej w traktaty i obowiązujące przepisy prawne. 

2.2. Z tego względu kluczowe znaczenie ma wprowadzenie w przedsiębiorstwach (np. w 
przedsiębiorstwach o przynajmniej 20 zatrudnionych) obowiązku systematycznego 
przeprowadzenia audytów wynagrodzeń, a także publikowania ich wyników.

2.3. Pracodawcy powinni udostępniać pracownikom oraz ich przedstawicielom te wyniki w 
formie statystyk płac z podziałem na płeć. Dane te powinno się opracowywać w każdym 
państwie członkowskim na poziomie branżowym i krajowym.

Zalecenie 3: OCENA PRACY

3.1. Pojęcie wartości pracy jest nacechowane stereotypowym podejściem, które nie sprzyja 
kobietom, ale podkreśla np. raczej siłę fizyczną niż umiejętności interpersonalne lub 
odpowiedzialność. 

3.2. Inicjatywa Komisji powinna zatem skoncentrować się na zobligowaniu państw 
członkowskich do wprowadzenia neutralnych pod względem płci kryteriów oceny 
wykonywanej pracy, umożliwiających zarówno pracodawcom jak i pracownikom 
zidentyfikowanie przypadków ewentualnego dyskryminowania w zakresie wynagrodzenia w 
oparciu o wypaczoną definicję skali płacy, przy pełnym poszanowaniu prawa krajowego i 
tradycji dotyczących ich systemów stosunków pracy. Takie elementy oceny pracy powinny 
być również przejrzyste i udostępnione wszystkim zainteresowanym stronom, a także 
inspektorom pracy i organom ds. równości.
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Zalecenie 4: ORGANY DS. RÓWNOŚCI

Organy ds. równości powinny odgrywać szczególną rolę w niwelowaniu GPG, monitorując 
lub, gdzie to możliwe, w skuteczniejszy i bardziej niezależny sposób egzekwując 
zastosowanie prawodawstwa w dziedzinie równości płci.

Ich rolę powinno wzmocnić:
- wspieranie i doradzanie ofiarom dyskryminacji w obszarze wynagrodzenia;
- udostępnianie niezależnych sondaży na temat różnicy w wynagrodzeniach;
- publikowanie niezależnych sprawozdań i wydawanie zaleceń na temat wszystkich 
problemów związanych z dyskryminacją (bezpośrednią i pośrednią) w zakresie 
wynagrodzenia.

Zalecenie 5: DIALOG SPOŁECZNY

Konieczne jest prowadzenie dalszego nadzoru układów zbiorowych, stosowanych skali płac i 
systemów oceny pracy, głównie dotyczących traktowania pracowników zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze godzin i pracowników o innych nietypowych formach zatrudnienia lub 
korzystających z dodatków/premii (częściej udzielanych mężczyznom niż kobietom).
Respektując prawo krajowe, układy zbiorowe lub praktykę państwa członkowskie powinny 
zachęcać partnerów społecznych do wprowadzania neutralnych płciowo kryteriów oceny 
pracy, co umożliwi zarówno pracodawcom jak i zatrudnionym zidentyfikowanie przypadków 
ewentualnego dyskryminowania w zakresie wynagrodzenia w oparciu o wypaczoną definicję 
skali płacy.

Zalecenie 6: KARY

6.1. Z różnych przyczyn prawodawstwo w tym obszarze jest ewidentnie mniej skuteczne, a 
zatem mając na uwadze fakt, że sama legislacja nie rozwiąże całego problemu, Komisja i 
państwa członkowskie powinny rozważyć wzmocnienie istniejących przepisów prawnych 
poprzez wprowadzenie do nich odpowiednich rodzajów kar.

6.2. Ważne jest, by państwa członkowskie podejmowały konieczne środki celem zapewnienia 
tego, że naruszenie zasady równego wynagradzania za pracę o jednakowej wartości podlega 
odpowiednim karom.

6.3. Przypomina się, że na mocy przeredagowanej dyrektywy nr 2006/54 państwa 
członkowskie są już zobowiązane do nakładania wymogu zadośćuczynienia lub wypłaty 
odszkodowań (tytuł III Przepisy horyzontalne, rozdział 1, art. 18), a także sankcji (rozdział 3, 
Ogólne przepisy horyzontalne, art. 25), które mają być „skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające”. Przepisy te jednak nie wystarczają, aby uniknąć naruszenia zasady równego 
wynagrodzenia. Dlatego proponuje się, by:

- kwota zadośćuczynienia lub odszkodowania nie była ograniczona określonym uprzednio 
górnym pułapem;

- sankcje obejmowały wypłatę odszkodowania osobie pokrzywdzonej;
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- inspektorowie pracy nakładali kary administracyjne (np. w razie niedopełnienia notyfikacji 
lub niedostępności analizy statystyk płac z podziałem na płeć (zgodnie z zaleceniem 2);

- zakazywano korzystania ze środków pomocy publicznej, dotacji (w tym ze środków UE, 
którymi gospodarują państwa członkowskie) oraz przystępowania do procedur udzielania 
zamówień publicznych, jak przewidziano to już w dyrektywach 2004/17/WE i 
2004/18/WE dotyczących procedury przetargowej („Instytucje zamawiające mogą określić 
warunki szczególne związane z realizacją zamówienia... (które) mogą w szczególności 
dotyczyć kwestii społecznych oraz ochrony środowiska”).
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UZASADNIENIE

Ramy prawne UE w zakresie równego wynagrodzenia są dosyć szerokie. Siła ich 
oddziaływania jednak zależy od skuteczności egzekwowania prawa, co może być 
problematyczne.

Dane statystyczne wskazują na stale utrzymującą się różnicę w wynagrodzeniach mężczyzn i 
kobiet. Ostatnio zebrane statystyki wykazują istnienie 15% rozbieżności między 
wynagrodzeniem brutto za godzinę mężczyzn i kobiet oraz 25% w sektorze prywatnym. 
Różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (GPG) często tłumaczono dokonywaniem 
rozróżnienia w oparciu o indywidualne uwarunkowania, jak wiek, wykształcenie i 
doświadczenie. Dowody wskazują jednak na to, że różnice te odgrywają stosunkowo małą 
rolę w utrzymywaniu się GPG.
Ponieważ dokonywanie rozróżnienia w oparciu o cechy indywidualne zanikają w UE, mimo 
iż w niektórych państwach członkowskich nadal pozostają one istotne, wydaje się, że GPG w 
większym stopniu jest wynikiem segregacji zawodowej i oddziaływania struktury płac. 
Sztywność i utrzymywanie się GPG podkreśla potrzebę podejmowania wielopłaszczyznowej 
polityki zmierzającej do wdrożenia prawodawstwa i rozwiązania problemu podziału rynku 
pracy. 
Eksperci uznali zgodnie, że otwarta bezpośrednia dyskryminacja w oparciu o płeć zanika 
dzięki obowiązującemu prawodawstwu. Pośrednia dyskryminacja wydaje się być kwestią 
prowadzącą do różnicy w wynagrodzeniu mężczyzn i kobiet w sektorach objętych tych 
podziałem. W wyniku różnicy w wynagrodzeniu spowodowanej segregacją gospodarczą, 
skuteczność prawodawstwa - większa w zwalczaniu bezpośredniej dyskryminacji - okazuje 
się tu ograniczona.   Ocena ram legislacyjnych wykazuje istnienie pewnych różnic w 
prawodawstwie dotyczącym GPG. Dyrektywa 75/117/WE oraz przeredagowana dyrektywa 
54/2006/WE wskazują, że głęboko zakorzeniona różnica leży w zasadzie ramowej: w 1975 r. 
GPG uważano za kwestię wchodzącą w zakres konkurencji gospodarczej, jako „integralnej 
części ustanowienia i funkcjonowania wspólnego rynku”, podczas gdy dyrektywa 2006 opiera 
się na zasadzie „równego traktowania i równych szans”.

Prawodawstwo sensu stricto ma jednak ten sam zakres zastosowania: znalezienie przyczyn 
niewystarczającej skuteczności.

Celem sprawozdania jest wzmocnienie istniejących przepisów prawnych przy pełnej 
świadomości, że ten rodzaj prawodawstwa ma nikły wpływ na segregację ekonomiczną.

Podstawową zmianę można odnaleźć w przedstawionej w licznych wyrokach ETS definicji 
wynagrodzenia. Dokonała się znacząca przemiana jeśli chodzi o procedurę i ewentualne 
środki zaradcze, również dzięki wpływowi polityki antydyskryminacyjnej. 
Pomijając prawodawstwo, rozwiązania polityczne można w zasadzie pogrupować w ramach 
trzech nurtów:
1) polityki równego wynagrodzenia, mającej na celu zaradzanie bezpośredniej i pośredniej 
dyskryminacji
2) polityki równych szans, dążącej do pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym, w wyniku 
czego kształtują się ciągłe wzorce zatrudnienia 
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3) rozwiązań politycznych z zakresu płac, zorientowanych na ograniczeniu nierównych płac i 
poprawie wynagrodzenia osób zatrudnionych w zawodach niskoopłacanych i zdominowanych 
przez kobiety.
Skuteczność wachlarza politycznych rozwiązań zależy od krajowych uwarunkowań i 
głównych źródeł różnicy w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet.
Sprawozdania krajowe, o które Komisja poprosiła państwa członkowskie, pokazały, że w 
kilku z nich kwestia różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest niewystarczająco 
uwypuklona, zarówno w publicznej debacie, jak i agendzie politycznej. Jednym z głównych 
problemów, na jakie zwrócono uwagę, jest niepoczuwanie się do odpowiedzialności za 
występujący w tych krajach problem, jako że nikt nie czuje się rzeczywiście odpowiedzialny 
za zniwelowanie różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn1.
Trwająca decentralizacja polityki ustalania płac może w przyszłości pogłębić konsekwencje.
Sytuacja może okazać się bardziej skomplikowana w państwach członkowskich, w których 
partnerzy społeczni mają słabą pozycję, w których rola związków zawodowych spada lub 
gdzie nie praktykuje się negocjowania płac. Utrzymywanie indywidualnego podejścia do 
umowy o pracę bez udzielania żadnych informacji o wynagrodzeniu za podobną pracę może 
doprowadzić do pogłębienia różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Oczywiste jest, że sama poprawa istniejącego prawodawstwa nie rozwiąże problemu różnicy 
w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Jedynie skuteczny wachlarz rozwiązań politycznych, 
w tym lepsze i skuteczniejsze przepisy prawne, oraz jasny podział odpowiedzialności mogą 
przynieść rozwiązanie jednego z najbardziej trwałych problemów w obszarze równości płci.
Fakt, że liczące przeszło 30 lat przepisy prawne nie przyniosły zadowalających wyników, 
wskazuje wyraźnie na potrzebę poprawy legislacji głównie poprzez wzmocnienie jej 
skuteczności. 

                                               
1 Różnice w wynagrodzeniu mężczyzn i kobiet - Źródła i reakcje polityczne. Porównywalny przegląd 30 krajów 
europejskich, KE, 2006 r.
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