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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie równości kobiet i mężczyzn – 2008
(2008/2047(INI))

Parlament Europejski,

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

– uwzględniając sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na temat 
równości kobiet i mężczyzn – 2008 (sprawozdanie Komisji na temat równości, 
COM(2008)0010),

– uwzględniając program odnoszący się do wspólnotowej strategii ramowej w sprawie 
równości płci (2001-2005) (COM(2000)0335) oraz roczne sprawozdania Komisji za lata 
2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 i 2007 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, 
COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071 
i COM(2007)0049),

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

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

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

– uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie sytuacji kobiet 
niepełnosprawnych w Unii Europejskiej1,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 24 października 2006 r. w sprawie imigracji 
kobiet2,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie planu działań na 
rzecz równości kobiet i mężczyzn (2006-2010)3,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 27 września 2007 r. w sprawie 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 20074,

– uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie roli kobiet 
w przemyśle5,

                                               
1 Dz.U. C 74 E z 20.3.2008, s. 742.
2 Dz.U. C 313 E z 20.12.2006, s. 118.
3 Dz.U. C 301 E z 13.12.2007, s. 56.
4 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0423.
5 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0019.
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– uwzględniając rezolucję Parlamentu z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie sytuacji kobiet na 
obszarach wiejskich UE1,

– uwzględniając Komitet Doradczy ds. Równości Szans dla Kobiet i Mężczyzn oraz jego 
opinię w sprawie różnic płacowych między kobietami i mężczyznami przyjętą w dniu 22 
marca 2007 r.,

– 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 Europejskiej2,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności3, 
a w szczególności jego art. 16 ust. 1,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz opinie 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jak również Komisji Kultury i Edukacji 
(A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że równość kobiet i mężczyzn jest prawem podstawowym i zasadą UE 
uznaną w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską oraz w Karcie Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, że mimo znaczącego postępu 
w tej dziedzinie nadal istnieje wiele dysproporcji między kobietami a mężczyznami,

B. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet jest główną przeszkodą dla równości kobiet 
i mężczyzn, a także najbardziej powszechnym naruszeniem praw człowieka, 
wykraczającym poza granice geograficzne, gospodarcze czy społeczne; mając na uwadze 
alarmującą liczbę kobiet, które są ofiarami przemocy,

C. mając na uwadze, że różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu wskazują 
na utrzymujące się dysproporcje jakościowe i ilościowe między kobietami 
i mężczyznami,

D. mając na uwadze, że różnice w wynagradzaniu utrzymują się na stałym poziomie 15 % 
od 2003 r. i spadły zaledwie o jeden punkt procentowy od 2000 r.,

E. mając na uwadze, że segregacja sektorowa i zawodowa według płci nie zmniejsza się, 
a wręcz rośnie w niektórych krajach,

F. mając na uwadze, że udział kobiet w procesach decyzyjnych jest niezwykle ważnym 
wskaźnikiem równości kobiet i mężczyzn, a także mając na uwadze, że liczba kobiet na 
stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach utrzymuje się na stałym poziomie, 

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA (2008)0094.
2 Dz.U. C 364 z 18.12.2000, s. 1.
3 Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.
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natomiast na stanowiskach politycznych rośnie bardzo powoli,

G. mając na uwadze, że nadal istniejące stereotypy dotyczące możliwości edukacyjnych 
i zawodowych dostępnych dla kobiet przyczyniają się do utrzymania nierówności,

H. mając na uwadze, że cele lizbońskie związane ze stymulowaniem wzrostu gospodarczego 
i propagowaniem społecznej gospodarki rynkowej można zrealizować jedynie 
wykorzystując w pełni znaczący potencjał kobiet na rynku pracy,

I. mając na uwadze, że szereg wyzwań i trudności dotyka w większym stopniu kobiety niż 
mężczyzn, szczególnie w zakresie jakości zatrudnienia, zatrudnienia w niepełnym 
wymiarze godzin i na czas określony, sytuacji małżonków pomagających 
w gospodarstwach rolnych oraz wyższego zagrożenia ubóstwem,

J. mając na uwadze widoczne oznaki pogarszania się warunków niektórych grup kobiet, 
często borykających się z różnymi trudnościami i zagrożeniami, a także podwójną 
dyskryminacją, szczególnie kobiet niepełnosprawnych, kobiet z członkami rodziny na 
utrzymaniu, starszych kobiet, kobiet należących do mniejszości i imigrantek,

K. mając na uwadze, że pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym i prywatnym nadal 
pozostaje nierozwiązaną kwestią, zarówno w odniesieniu do kobiet, jak i mężczyzn,

L. mając na uwadze, że partnerzy społeczni odgrywają istotną rolę w opracowywaniu 
działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn na poziomie europejskim, krajowym, 
regionalnym, sektorowym i przedsiębiorstw,

M. mając na uwadze, że prawo do urlopu ojcowskiego pozwala ojcom dzielić obowiązki 
i tym samym wspiera równość kobiet i mężczyzn,

N. mając na uwadze, że dostęp do usług opieki nad dziećmi, osobami starszymi i zależnymi 
ma zasadnicze znaczenie dla równego udziału kobiet i mężczyzn na rynku pracy,

O. mając na uwadze, że przepisy dotyczące funduszy strukturalnych stanowią, iż państwa
członkowskie i Komisja muszą zapewnić wsparcie zasady równości kobiet i mężczyzn 
oraz uwzględniania problematyki płci na poszczególnych etapach wdrażania funduszy,

1. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Komisji i ponownie wskazuje na podwójny 
charakter uwzględniania problematyki płci na poziomie UE, z jednej strony poprzez 
zapewnienie równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach polityki, a z drugiej 
– poprzez ukierunkowane środki służące ograniczeniu dyskryminacji kobiet, takie jak 
kampanie podnoszące świadomość, wymiana sprawdzonych rozwiązań, dialog 
z obywatelami oraz inicjatywy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego;

2. podkreśla znaczenie walki z przemocą wobec kobiet dla osiągnięcia równości kobiet 
i mężczyzn i w związku z tym wzywa państwa członkowskie i Komisję do wspólnych 
działań w tym zakresie; wzywa Komisję do rozważenia możliwości przyjęcia nowych 
środków mających na celu walkę z przemocą wobec kobiet; 

3. uważa, że ogólny udział kobiet w procesach decyzyjnych na poziomie lokalnym, 
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krajowym i UE jest niedostateczne, i dlatego zachęca Komisję, państwa członkowskie 
i partie polityczne do zastanowienia się nad działaniami pozytywnymi służącymi 
poprawie sytuacji;

4. zwraca uwagę na związek między udziałem kobiet w polityce i procesach decyzyjnych 
a ich zaangażowaniem w działalność organizacji pozarządowych i społeczeństwa 
obywatelskiego; dlatego wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania działań 
propagujących to zaangażowanie;

5. wyraża zaniepokojenie w związku z brakiem postępu w odniesieniu do różnic płacowych 
między kobietami i mężczyznami w ciągu ostatnich kilku lat; w związku z tym wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do oceny strategii i działań w tej dziedzinie oraz do 
ustalenia, czy nowe środki lub nowe podejście służące wdrożeniu istniejących środków 
mogą poprawić sytuację; podkreśla potrzebę podjęcia wspólnych działań, szczególnie 
w ramach nowego cyklu europejskiej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia oraz wspólnych zasad dotyczących flexicurity;

6. wyraża zaniepokojenie z powodu utrzymujących się dysproporcji między poziomem 
wykształcenia kobiet i mężczyzn z jednej strony, a sytuacją na rynku pracy z drugiej, 
gdzie kobiety otrzymują niższe wynagrodzenia i awansują wolniej niż mężczyźni, przy 
czym poziom wykształcenia kobiet jest lepszy niż mężczyzn; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zbadania powodów zaistniałej sytuacji i znalezienia rozwiązań;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia odpowiednich środków w celu 
zwalczania stereotypów w szkole, miejscu pracy i mediach oraz podkreśla rolę mężczyzn 
we wspieraniu równości;

8. odnotowuje znaczenie kontroli kobiet nad ich prawami dotyczącymi zdrowia seksualnego 
i rozrodczego w procesie usamodzielniania kobiet; w związku z tym wyraża poparcie dla 
środków i działań służących poprawie dostępu kobiet do usług związanych ze zdrowiem 
seksualnym i rozrodczym oraz podnoszeniu świadomości kobiet na temat ich praw 
i dostępnych usług;

9. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia dalszych środków służących 
poprawie dostępu kobiet do rynku pracy i udziału w tym rynku oraz jakości zatrudnienia 
kobiet, szczególnie za pośrednictwem opracowanych w tym celu programów na rzecz 
uczenia się przez całe życie; wzywa Komisję do wykorzystania europejskich funduszy 
strukturalnych do realizacji tych celów;

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwrócenia uwagi na sytuację małżonków 
pomagających w gospodarstwach rolnych w kontekście równości płci oraz uwzględniając 
fakt, że kobiety są w mniej korzystnej sytuacji niż mężczyźni; 

11. wzywa państwa członkowskie do opracowania prawnej koncepcji współwłasności w celu 
zagwarantowania pełnego uznania praw kobiet w sektorze rolnictwa, odpowiedniej 
ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego i uznania ich pracy;
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12. zachęca państwa członkowskie do wspierania programów na rzecz przedsiębiorczości 
kobiecej w sektorze przemysłu oraz do finansowego wspierania kobiet zakładających 
przedsiębiorstwa;

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie do priorytetowego traktowania bardziej 
narażonych grup kobiet oraz zwrócenia na nie szczególnej uwagi, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet niepełnosprawnych, kobiet z członkami rodziny na utrzymaniu, 
starszych kobiet, kobiet należących do mniejszości i imigrantek; ponadto wzywa do 
przygotowania ukierunkowanych środków dostosowanych do ich potrzeb;

14. z zadowoleniem przyjmuje konsultacje Komisji z partnerami społecznymi mające na celu 
poprawę ram legislacyjnych i nielegislacyjnych umożliwiających pogodzenie życia 
zawodowego, rodzinnego i prywatnego; oczekuje również na analizę tych konsultacji 
i wynikające stąd propozycje, w szczególności dotyczące urlopu macierzyńskiego, 
rodzicielskiego, ojcowskiego, związanego z adopcją i urlopu przeznaczonego na opiekę 
nad pozostającymi na utrzymaniu członkami rodziny;

15. wzywa państwa członkowskie do przedstawienia specjalnych środków na rzecz 
zwalczania nierówności między kobietami i mężczyznami spowodowanych przerwami 
w zatrudnieniu, wynikającymi w szczególności z urlopu macierzyńskiego lub 
przeznaczonego na opiekę nad pozostającymi na utrzymaniu członkami rodziny; ponadto 
wzywa do zmniejszenia negatywnego wpływu tych przerw na karierę, zarobki 
i świadczenia emerytalne; 

16. zauważa, że pogodzenie życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego jest jednym 
z podstawowych warunków wzrostu zatrudnienia, i wzywa Komisję do gromadzenia 
i upowszechniania sprawdzonych rozwiązań, umożliwiających skuteczną równowagę 
między życiem zawodowym a prywatnym oraz większe zaangażowanie mężczyzn 
w życie rodzinne;

17. zwraca się do państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych o poprawę 
dostępności, jakości i przystępności usług opieki nad dziećmi oraz usług opieki nad 
osobami pozostającymi na utrzymaniu zgodnie z celami barcelońskimi oraz 
o zagwarantowanie, że dostępność tych usług jest zgodna z pełnoetatowym czasem pracy 
kobiet i mężczyzn odpowiedzialnych za dzieci i osoby pozostające na utrzymaniu;

18. wzywa kadry zarządzające przedsiębiorstwami do uwzględnienia w planach kadrowych 
środków sprzyjających elastycznej polityce prorodzinnej w celu ułatwienia pracownikom 
obu płci powrotu do pracy po okresie przerwy;

19. zwraca uwagę Komisji i państw członkowskich na feminizację ubóstwa, co oznacza, że 
kobiety, zwłaszcza starsze i samotne matki, są zagrożone wykluczeniem i ubóstwem, 
i wzywa do opracowania środków zapobiegających temu trendowi;

20. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o opracowanie instrumentów szkolenia 
i wdrażania, które umożliwią wszystkim zainteresowanym uwzględnienie perspektywy 
płci w dziedzinach swoich kompetencji, łącznie z oceną szczególnego wpływu polityki 
na kobiety i mężczyzn;
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21. wzywa państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne do zapewnienia 
skutecznego wykorzystania istniejących środków, takich jak podręczniki na temat 
uwzględniania perspektywy płci w polityce zatrudnienia realizowanej przez Komisję;

22. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet 
i Mężczyzn oraz mianowanie członków zarządu, dzięki czemu instytut posiada organ 
decyzyjny; wyraża jednak zaniepokojenie z powodu opóźnienia w rekrutacji dyrektora 
instytutu i wzywa Komisję do rozwiązania tej kwestii;

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