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WSKAZÓWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że na mocy art. 8 TFUE wspieranie równości mężczyzn i kobiet to 

jedna z podstawowych zasad Unii Europejskiej oraz że uwzględnianie aspektu płci jest 

zatem prawnym obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z traktatów; mając również 

na uwadze, że do WRF załączone jest wspólne oświadczenie międzyinstytucjonalne w 

sprawie uwzględnienia aspektu płci; 

B. mając na uwadze, że w WRF na lata 2014–2020 w załączonym wspólnym oświadczeniu 

z listopada 2013 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgodniły, że roczne 

procedury budżetowe mające zastosowanie do WRF będą w stosownych przypadkach 

zawierały elementy uwzględniające problematykę płci, z uwzględnieniem sposobów, w 

jakie ogólne ramy finansowe Unii przyczyniają się do zwiększenia równouprawnienia 

płci i zapewniają uwzględnianie aspektu płci; 

C. mając na uwadze, że w komunikacie Komisji z dnia 14 września 2016 r. w sprawie 

średniookresowego przeglądu WRF nie ma wzmianki o wprowadzaniu w życie zasady 

uwzględniania aspektu płci; 

D. mając na uwadze, że po włączeniu programu Daphne do programu „Prawa, równość i 

obywatelstwo” należało zapewnić właściwy i sprawiedliwy przydział wsparcia 

finansowego, z uwzględnieniem poziomu finansowania przydzielonego już w 

poprzednich programach na lata 2007–2013; 

E. mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie wzywał do zapewnienia odpowiedniego 

finansowania szczegółowego celu programu Daphne w ramach programu „Prawa, 

równość i obywatelstwo” oraz do jak największego wyeksponowania tego celu; mając 

jednak na uwadze, że poziom dostępnych środków finansowych dla programu Daphne 

w latach 2014–2020 zmniejszono w porównaniu z okresem 2007–2013; 

F. mając na uwadze, że dostęp do usług publicznych stanowi podstawowy warunek 

zagwarantowania ekonomicznej niezależności i upodmiotowienia kobiet; mając również 

na uwadze, że usługi publiczne pozostają sektorem, w którym zatrudnionych jest dużo 

kobiet; 

1. stwierdza, że równouprawnienie płci jest zapisane w Traktacie UE; podkreśla, że należy 

uwzględniać aspekt płci we wszystkich strategiach politycznych, programach i 

inicjatywach UE, aby zapewnić równouprawnienie w praktyce; podkreśla, że 

sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci musi stać się integralną częścią 

procedury budżetowej na wszystkich jej etapach i we wszystkich liniach budżetowych, 

a nie tylko w programach, w których efekty związane z aspektem płci są najbardziej 

oczywiste, tak aby wydatki budżetowe stały się skutecznym narzędziem promowania 

równości kobiet i mężczyzn; 

2. podkreśla, że w przyszłym okresie programowania należy w większym stopniu i z 

większą efektywnością uwzględnić narzędzia służące uwzględnianiu aspektów płci i 
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strategie polityczne w zakresie równouprawnienia płci; 

3. odnotowuje, że sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci jest częścią 

ogólnej strategii w zakresie równouprawnienia płci; podkreśla w związku z tym, że 

zaangażowanie instytucji UE w tym zakresie ma kluczowe znaczenie; w tym kontekście 

wyraża ubolewanie, że nie przyjęto unijnej strategii równości płci na lata 2016–2020, 

oraz wzywa Komisję, zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie 

równości płci, aby umocniła status jej strategicznego zaangażowania na rzecz równości 

płci w latach 2016–2019 przez przyjęcie go w formie komunikatu; 

4. ubolewa, że pomimo wspólnego oświadczenia w sprawie uwzględniania aspektu płci 

załączonego do WRF nie poczyniono znaczących postępów w tej dziedzinie oraz że z 

WRF na lata 2014–2020 nie wyłoniła się wyraźna strategia w zakresie 

równouprawnienia płci z określonymi założeniami, konkretnymi celami oraz 

przydzielonymi środkami; wzywa Parlament, Radę i Komisję, aby w załączonym do 

WRF wspólnym oświadczeniu po raz kolejny zobowiązały do zapewnienia 

równouprawnienia płci w kolejnych WRF, w tym do sporządzania budżetu z 

uwzględnieniem aspektu płci; apeluje, by skutecznie monitorowano wdrażanie tego 

oświadczenia w ramach rocznych procedur budżetowych przez włączenie 

odpowiedniego przepisu do klauzuli przeglądowej nowego rozporządzenia w sprawie 

WRF; 

5. wzywa do tego, by równouprawnienie płci było wyraźnie wymienione w dziale 3 

„Bezpieczeństwo i obywatelstwo”; 

6. zwraca uwagę, że jednym z głównych celów UE w zakresie budżetu ogólnego są 

inwestycje strategiczne i trwały wzrost gospodarczy w celu wspierania spójności 

gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, w szczególności z myślą o zwiększaniu 

uczestnictwa kobiet w rynku pracy, i że w związku z czym kluczowe znaczenie ma 

zwrócenie szczególnej uwagi na rozwijanie potencjału kobiet we wszystkich sektorach 

gospodarki: w gospodarce cyfrowej, technologiach informacyjno-komunikacyjnych 

(ICT) oraz w naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce (STEM); 

podkreśla, że tylko przez położenie szczególnego nacisku na aspekt płci w tych 

obszarach możliwe będzie rozwiązanie problemu zróżnicowanej sytuacji kobiet i 

mężczyzn oraz deficytu umiejętności w sektorze ICT i STEM w skali całej Unii; 

7. podkreśla potrzebę wystarczającego finansowania – w ramach europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) – środków promujących i wspierających dobrej 

jakości edukację, zdolność do zatrudnienia, przedsiębiorczość i tworzenie miejsc pracy 

dla kobiet i młodzieży, zwłaszcza należących do grup w najbardziej niekorzystnej 

sytuacji, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich, co powinno obejmować m.in. 

możliwości w sektorze STEM, tak aby wydatki budżetowe były skutecznie 

wykorzystywane do osiągnięcia celów politycznych; 

8. ponawia apel o to, aby program Daphne otrzymał odrębną linię budżetową w celu 

zwiększenia przejrzystości w odniesieniu do wykorzystania odnośnych funduszy oraz 

zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania działań na rzecz zwalczania 

przemocy wobec kobiet; w związku z tym podkreśla konieczność zwiększenia środków 

przeznaczonych na cel szczegółowy programu Daphne w latach 2014–2020 zgodnie z 
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przydziałami z poprzedniego okresu programowania; 

9. ubolewa nad faktem, że Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) 

nie uwzględnia aspektu płci; podkreśla, że EFIS powinien uwzględniać perspektywę 

płci, ponieważ Unia Europejska nigdy w pełni i w zadowalający sposób nie poradzi 

sobie z niedawnymi kryzysami gospodarczymi, jeśli nie rozwiąże się kwestii wpływu 

tych kryzysów na kobiety, które w większości przypadków ucierpiały najbardziej; 

10. przypomina, że znaczna liczba napływających do UE uchodźców i osób ubiegających 

się o azyl to kobiety i dzieci; podkreśla, że uwzględnianie aspektu płci to również jedna 

z podstawowych zasad Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF); ponawia 

wezwanie do uwzględnienia wymiaru płci również w polityce migracyjnej i azylowej; 

wzywa do skutecznego korzystania z funduszy AMIF do celów integracji uchodźców i 

ich rodzin oraz osób ubiegających się o azyl; 

11. stanowczo potępia przywrócenie i rozszerzenie tzw. zasady globalnego knebla i jej 

wpływ na opiekę zdrowotną nad kobietami i dziewczętami oraz ich prawa w skali 

globalnej; ponawia apel do UE i państw członkowskich o wypełnienie luki finansowej 

pozostawionej przez Stany Zjednoczone w dziedzinie praw i zdrowia reprodukcyjnego i 

seksualnego, dzięki wykorzystaniu zarówno krajowych, jak i unijnych środków 

finansowych na wspieranie rozwoju; 

12. podkreśla, jak ważne są inwestycje w wysokiej jakości usługi publiczne oraz 

przeznaczenie określonych środków na inwestycje w kolejnych WRF, aby 

zagwarantować odpowiedni poziom wysokiej jakości usług publicznych i publicznej 

infrastruktury społecznej po przystępnych cenach, w tym ośrodki opieki nad dziećmi, 

osobami starszymi i innymi osobami niesamodzielnymi; 

13. podkreśla, że aby Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) mógł 

odpowiednio osiągać swoje cele, konieczne jest zwiększenie jego budżetu i liczby 

pracowników, aby odpowiednio zwiększyć jego możliwości wspierania Komisji przez 

zapewnianie odpowiednich danych i pomocy technicznej w priorytetowych 

dziedzinach, takich jak równość kobiet i mężczyzn oraz zwalczanie przemocy na tle 

płciowym; zwraca uwagę, że EIGE musi nadal być specjalną i oddzielną instytucją w 

ramach instytucjonalnych Unii. 
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