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POPRAWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przedstawia Komisji Budżetowej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, następujące poprawki:. 

Poprawka  1 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 (Ea) mając na uwadze, że uwzględnianie 

aspektu płci „we wszystkich […] 

działaniach”, w tym przy sporządzaniu 

budżetu, pozostaje obowiązkiem prawnym 

Unii wynikającym bezpośrednio z art. 8 

TFUE; 

 

Poprawka  2 

Projekt rezolucji 

Motyw E b (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 (Eb) mając na uwadze, że perspektywa 

przekrojowa nie tylko często prowadzi do 

zmniejszenia wsparcia na działania 

konkretnie związane z aspektem płci, nie 

wspominając o braku wskaźników 

dotyczących aspektu płci, lecz także 

prawie uniemożliwia oszacowanie kwot 

przeznaczonych na kwestie związane z 

płcią; 

 

Poprawka  3 

Projekt rezolucji 

Motyw E c (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 (Ec) mając na uwadze, że w WRF na lata 
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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 dotyczące aspektu płci, ze 

zwróceniem uwagi na sposoby, w jakie 

ogólne ramy finansowe Unii przyczyniają 

się do zwiększenia równouprawnienia płci 

i zapewniają uwzględnianie aspektu płci; 

 

Poprawka  4 

Projekt rezolucji 

Motyw E d (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 (Ed) mając na uwadze, że w komunikacie 

Komisji z dnia 14 września 2016 r. w 

sprawie śródokresowego przeglądu WRF 

nie wspomniano o wprowadzaniu w życie 

zasady uwzględniania aspektu płci; mając 

na uwadze, że w dokumencie Komisji 

pt. „Strategic Engagement for Gender 

Equality 2016–2019” [Strategiczne 

zaangażowanie na rzecz 

równouprawnienia płci na lata 2016–

2019] podkreślono kluczową rolę UE w 

finansowaniu wsparcia na rzecz 

równouprawnienia płci oraz stwierdzono, 

że aspekt płci nie jest systematycznie 

uwzględniany w budżecie ogólnym UE; 

mając na uwadze, że w ocenie skutków 

instrumentu zewnętrznego z 2018 r. 

stwierdzono, że włączanie praw człowieka, 

w tym równouprawnienia płci, w główny 

nurt polityki „uznaje się za pracę w toku, 

przy czym rządy partnerskie niekiedy 

wykazują brak zainteresowania 

działaniami w tych obszarach lub 

sprzeciwiają się im”; mając na uwadze, że 

żadna instytucja UE nie stosuje 

konsekwentnie zasady sporządzania 

budżetu z uwzględnieniem aspektu płci; 
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Poprawka  5 

Projekt rezolucji 

Motyw E e (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 (Ee) mając na uwadze zasadnicze 

znaczenie utrzymania w budżecie UE 

szczególnych linii gwarantujących 

realizację naszych projektów; 

 

Poprawka  6 

Projekt rezolucji 

Motyw E f (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 (Ef) mając na uwadze, że w obecnym 

klimacie erozji wartości unijnych, który 

manifestuje się obserwowanym w UE 

zaskakująco silnym sprzeciwem wobec 

działań związanych z uwzględnianiem 

aspektu płci, zdecydowane zobowiązanie 

wszystkich trzech instytucji do 

zagwarantowania równouprawnienia płci 

jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek 

wcześniej i musi znaleźć odzwierciedlenie 

w polityce finansowania; 

 

Poprawka  7 

Projekt rezolucji 

Motyw E g (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 (Eg) mając na uwadze, że 

równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest 

warunkiem udziału kobiet w rynku pracy, 

na stanowiskach kierowniczych oraz w 
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pracy naukowo-badawczej, a tym samym 

warunkiem równouprawnienia płci, 

wpływającym na gospodarkę państw 

członkowskich; 
 

Poprawka  8 

Projekt rezolucji 

Motyw E h (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 (Eh ) mając na uwadze, że 

równouprawnienie płci w Europie to cel 

nadal odległy i dlatego potrzebne są dalsze 

działania; 

 

Poprawka  9 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. ponadto wyraża sprzeciw wobec 

wszelkiego obniżenia poziomu kluczowych 

strategii politycznych UE, takich jak 

polityka spójności UE oraz wspólna 

polityka rolna (WPR); sprzeciwia się w 

szczególności radykalnym cięciom, które 

będą miały negatywny wpływ na istotę 

tych strategii politycznych i na ich cele, np. 

cięciom zaproponowanym w odniesieniu 

do Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich; kwestionuje w tym 

kontekście zasadność propozycji 

zmniejszenia środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, podczas gdy 

rozszerzono zakres tego funduszu i 

włączono do niego Inicjatywę na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych; 

4. ponadto wyraża sprzeciw wobec 

wszelkiego obniżenia poziomu kluczowych 

strategii politycznych UE, takich jak 

polityka spójności UE oraz wspólna 

polityka rolna (WPR); sprzeciwia się w 

szczególności radykalnym cięciom, które 

będą miały negatywny wpływ na istotę 

tych strategii politycznych i na ich cele, np. 

cięciom zaproponowanym w odniesieniu 

do Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich; kwestionuje w tym 

kontekście zasadność propozycji 

zmniejszenia środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, podczas gdy 

rozszerzono zakres tego funduszu, 

potrzebne jest zwiększenie 

równouprawnienia płci na rynku pracy, a 

także włączono do tego funduszu 

Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych; zwraca uwagę na znaczenie 
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funduszy strukturalnych, a w 

szczególności Europejskiego Funduszu 

Społecznego, dla dalszego wzmacniania 

pozycji kobiet przez tworzenie miejsc 

pracy i doskonalenie usług, a także na 

znaczenie funduszy horyzontalnych dla 

promowania udziału kobiet w sektorze 

nauk przyrodniczych, technologii, 

inżynierii i matematyki; 

 

Poprawka  10 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. ponadto podkreśla znaczenie zasad 

horyzontalnych, które powinny leżeć u 

podstaw WRF oraz wszystkich 

powiązanych strategii politycznych UE; 

potwierdza w tym kontekście, że UE musi 

wywiązać się ze swojego zobowiązania, by 

pełnić rolę prekursora we wdrażaniu celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ, i wyraża 

ubolewanie z powodu faktu, że we 

wnioskach dotyczących WRF brak jest 

wyraźnego i widocznego zaangażowania w 

tym zakresie; w związku z tym zwraca się 

o uwzględnianie celów zrównoważonego 

rozwoju we wszystkich unijnych 

strategiach politycznych i inicjatywach w 

kolejnych WRF; podkreśla ponadto, że 

likwidacja dyskryminacji ma zasadnicze 

znaczenie dla wypełnienia zobowiązań UE 

na rzecz Europy sprzyjającej integracji 

społecznej, i ubolewa nad tym, że z 

zaprezentowanych wniosków dotyczących 

WRF wynika brak zobowiązania do 

uwzględniania aspektu płci i zapewniania 

równości płci w strategiach politycznych 

UE; podkreśla również swoje stanowisko, 

zgodnie z którym, w związku z 

porozumieniem paryskim, należy znacznie 

zwiększyć wydatki związane z klimatem w 

porównaniu z obecnymi WRF i osiągnąć 

poziom 30 % tak szybko, jak to możliwe, a 

5. ponadto podkreśla znaczenie zasad 

horyzontalnych, które powinny leżeć u 

podstaw WRF oraz wszystkich 

powiązanych strategii politycznych UE; 

potwierdza w tym kontekście, że UE musi 

wywiązać się ze swojego zobowiązania, by 

pełnić rolę prekursora we wdrażaniu celów 

zrównoważonego rozwoju ONZ, i wyraża 

ubolewanie z powodu faktu, że we 

wnioskach dotyczących WRF brak jest 

wyraźnego i widocznego zaangażowania w 

tym zakresie; w związku z tym zwraca się 

o uwzględnianie celów zrównoważonego 

rozwoju we wszystkich unijnych 

strategiach politycznych i inicjatywach w 

kolejnych WRF; podkreśla ponadto, że 

likwidacja dyskryminacji, nierówności płci 

i przemocy uwarunkowanej płcią ma 

zasadnicze znaczenie dla wypełnienia 

zobowiązań UE na rzecz Europy 

sprzyjającej integracji społecznej, i 

ubolewa nad tym, że z zaprezentowanych 

wniosków dotyczących WRF wynika brak 

zobowiązania do uwzględniania aspektu 

płci i zapewniania równości płci w 

strategiach politycznych UE; popiera 

wzmocniony i konkretny budżetowy 

wymiar zwalczania wszelkich przejawów 

dyskryminacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektu płci w unijnej 
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najpóźniej do 2027 r.; polityce migracyjnej i azylowej oraz 

polityce zewnętrznej; podkreśla również 

swoje stanowisko, zgodnie z którym, w 

związku z porozumieniem paryskim, 

należy znacznie zwiększyć wydatki 

związane z klimatem w porównaniu z 

obecnymi WRF i osiągnąć poziom 30 % 

tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej do 

2027 r.; 

Poprawka  11 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. wzywa do rewizji WRF z myślą o 

uwzględnieniu konkretnych działań i 

przeznaczeniu większych środków 

finansowych w celu zwalczania przemocy 

wobec kobiet i dziewcząt, a także w celu 

zapewnienia ochrony przed przemocą 

migrantkom i uchodźczyniom oraz 

kobietom znajdującym się w 

nieuregulowanej sytuacji; domaga się 

ukierunkowanych inwestycji mających na 

celu zapewnienie praw i ochrony kobiet w 

trakcie całej procedury azylowej; 

 

 

Poprawka  12 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 b (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5b. ubolewa, że nie ma już specjalnego 

programu na rzecz przeciwdziałania 

przemocy wobec kobiet, gdyż kwestia ta 

została potraktowana tylko jako część 

programu na rzecz obywateli i prawa, a 

także apeluje o zwiększenie środków na 

zapobieganie przemocy wobec kobiet oraz 
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jej zwalczanie i eliminowanie, gdyż 

stanowi ona najpowszechniejszą formę 

łamania praw człowieka oraz wyraźnie 

odzwierciedla nierówność między 

kobietami a mężczyznami; podkreśla, że 

UE powinna zawsze wspierać walkę z 

przemocą ze względu na płeć i 

molestowaniem seksualnym, zwłaszcza 

przez udzielenie państwom członkowskim 

wsparcia potrzebnego im do wdrożenia 

konwencji stambulskiej; 

 

Poprawka  13 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 c (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5c. zdecydowanie popiera realizację 

zobowiązań wynikających z art. 9 TFUE 

związanych z budowaniem Europy 

socjalnej i wdrażaniem Europejskiego 

filaru praw socjalnych opartego na 

zrównoważonym wzroście wysoko 

konkurencyjnej społecznej gospodarki 

rynkowej, służącego osiągnięciu pełnego 

zatrudnienia i postępu społecznego oraz 

promującego równouprawnienie płci, 

solidarność międzypokoleniową i ochronę 

praw dziecka zgodnie z postanowieniami 

Traktatu; 

 

Poprawka  14 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 d (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5d. podkreśla, że należy zapewnić 

kobietom dostęp do usług z zakresu 

zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 

oraz zwrócić szczególną uwagę na 

specjalne potrzeby osób wymagających 
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szczególnego traktowania, w tym 

małoletnich oraz innych grup, takich jak 

społeczności LGBTI; 

 

Poprawka  15 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 e (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5e. stanowczo potępia przywrócenie i 

rozszerzenie przez administrację D. 

Trumpa tzw. zasady globalnego knebla 

oraz jej szkodliwy wpływ na opiekę 

zdrowotną dostępną dla kobiet i dziewcząt 

oraz ich prawa w skali globalnej, a także 

ponownie wzywa UE i jej państwa 

członkowskie, aby w WRF wypełniły lukę 

finansową pozostawioną przez USA w 

dziedzinie praw i zdrowia 

reprodukcyjnego i seksualnego, za 

pomocą zarówno krajowego, jak i 

unijnego finansowania na rzecz rozwoju; 

 

Poprawka  16 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 f (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5f. żąda, aby w przyszłości fundusze 

strukturalne i polityka spójności 

obejmowały cele dotyczące aspektu płci 

oraz mechanizmy monitorowania z myślą 

o zwiększeniu środków finansowych na 

działania sprzyjające równouprawnieniu 

płci, takie jak inwestowanie w publiczne 

usługi opieki nad dziećmi i osobami 

starszymi; 
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Poprawka  17 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 g (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5g. przypomina, że w kolejnych WRF 

należy przeznaczyć odpowiednie środki 

budżetowe na wzmożenie wysiłków 

mających na celu eliminację w całej Unii 

handlu kobietami i dziewczętami w celu 

wykorzystywania seksualnego i 

inwestować coraz więcej środków w 

zapewnienie ofiarom praw i ochrony, a 

także działania zmierzające do 

zmniejszenia popytu na usługi seksualne 

świadczone przez kobiety i dziewczęta 

będące ofiarami handlu ludźmi; 

Poprawka  18 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 h (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5h. ponownie wzywa do uwzględnienia 

równouprawnienia płci w kolejnych WRF 

w celu przeciwdziałania kurczeniu się 

przestrzeni dla społeczeństwa 

obywatelskiego, a w szczególności wzywa 

Unię i państwa członkowskie do 

zwiększenia zarówno politycznego, jak i 

finansowego wsparcia dla organizacji 

działających na rzecz praw kobiet, 

schronisk/domów dla kobiet, a także na 

rzecz obrońców praw człowieka należnych 

kobietom zarówno w Unii, jak i na całym 

świecie; 

 

Poprawka  19 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 



 

PE627.565v01-00 12/16 AD\1161993PL.docx 

PL 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 6a. zaleca utworzenie wewnętrznego 

Europejskiego Funduszu na rzecz 

Demokracji, zarządzanego przez Komisję, 

mającego na celu udzielanie większego 

wsparcia społeczeństwu obywatelskiemu i 

organizacjom pozarządowym działającym 

w dziedzinie demokracji i praw człowieka, 

w tym praw kobiet i walki z przemocą 

uwarunkowaną płcią; 

Poprawka  20 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11a. ponownie wyraża ubolewanie, że 

pomimo wspólnego oświadczenia w 

sprawie uwzględniania problematyki płci, 

załączonego do WRF nie odnotowano 

istotnych postępów w tej dziedzinie w 

WRF na lata 2014–2020;  

 

Poprawka  21 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 b (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11b. wyraża głębokie ubolewanie, że we 

wniosku Komisji problematykę płci 

całkowicie odsunięto na drugi plan oraz 

że sytuacja nie tylko nie poprawiła się, ale 

że przedstawione propozycje są wręcz 

krokiem wstecz; zwraca uwagę, że 

dotychczasowe cele dotyczące 

równouprawnienia płci połączono z 

innymi celami politycznymi, np. w ramach 

programu poświęconego prawom i 

wartościom, oraz że w nowych wnioskach 

Komisji nie pojawiają się wymogi 
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dotyczące równouprawnienia płci, takie 

jak warunkowość ex ante związana z 

równouprawnieniem płci w europejskich 

funduszach strukturalnych i 

inwestycyjnych; 

 

Poprawka 22 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 c (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11c. z żalem odnotowuje, że niektóre 

programy obejmują równouprawnienie 

płci tylko jako cel przekrojowy, co 

prowadzi do zmniejszenia wsparcia na 

działania konkretnie związane z aspektem 

płci; 

 

Poprawka  23 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 d (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11d. ponownie wzywa Parlament, Radę 

i Komisję, aby za pomocą załączonego do 

WRF wspólnego oświadczenia ponownie 

zobowiązały się do zapewnienia 

równouprawnienia płci w kolejnych WRF, 

jak również jednoznacznie zobowiązały się 

do sporządzania budżetu z 

uwzględnieniem aspektu płci; ponownie 

apeluje, by skutecznie monitorowano 

wdrażanie tego oświadczenia w ramach 

rocznych procedur budżetowych przez 

włączenie odpowiedniego przepisu do 

klauzuli przeglądowej nowego 

rozporządzenia w sprawie WRF; 
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Poprawka  24 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 e (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11e. zwraca się do instytucji 

partnerskich, aby pełniły wiodącą rolę, 

przyjmując równouprawnienie płci jako 

cel horyzontalny, oraz określiły i 

wprowadziły skuteczny mechanizm 

systematycznego stosowania zasady 

sporządzania budżetu z uwzględnieniem 

aspektu płci we wszystkich instrumentach 

i programach WRF, a także w rocznej 

procedurze budżetowej; 

 

 

Poprawka  25 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 f (nowy) 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11f. wzywa do określenia jasnych celów 

i specjalnych zasobów w programach UE 

takich jak Europejski Fundusz Społeczny 

(EFS), program „Prawa, równość i 

obywatelstwo” na lata 2014–2020, 

program „Horyzont 2020”, II Instrument 

Pomocy Przedakcesyjnej na lata 2014-

2020 (IPA II), Instrument Finansowania 

Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI) oraz 

Europejski Instrument na rzecz 

Wspierania Demokracji i Praw Człowieka 

(EIDHR), aby umożliwić systematyczne 

wdrażanie i monitorowanie oraz uniknąć 

sytuacji, w których wspomina się tylko o 

ogólnych zasadach równouprawnienia 

płci, nie postulując konkretnych działań, 

takich jak w przypadku programu UE na 

rzecz zatrudnienia i innowacji 

społecznych (EaSI), Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej 
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Potrzebującym (FEAD), Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego 

(EFMR) oraz Europejskiego Funduszu 

Dostosowania do Globalizacji (EFG); 

 

 

Poprawka  26 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 – podpunkt i 

 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(i) ustanowić obowiązkową, prawnie 

wiążącą rewizję śródokresową, następującą 

po przeglądzie funkcjonowania WRF; 

(i) ustanowić obowiązkową, prawnie 

wiążącą rewizję śródokresową, następującą 

po przeglądzie funkcjonowania WRF 

przeprowadzonym z uwzględnieniem 

aspektu płci; 

 

 

Poprawka  27 

Ustęp 38 

Zmiana 8 a (nowa) – motyw 9 a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Zmiana 

 (9a) Art. 8 TFUE ustanawia zasadę 

uwzględniania aspektu płci we wszystkich 

działaniach UE, co wymaga, by 

przeznaczać odpowiednie zasoby i 

zapewnić przejrzystość środków 

budżetowych na propagowanie 

równouprawnienia płci oraz zwalczanie 

dyskryminacji ze względu na płeć. 

 

 

Poprawka  28 

Ustęp 38 

Zmiana 16 a (nowa) – rozdział 1 – artykuł 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Zmiana 

 
Artykuł 3a (nowy) 

Sporządzanie budżetu z uwzględnieniem 

aspektu płci 

Parlament Europejski, Rada i Komisja 

uwzględniają perspektywę płci na 

poszczególnych szczeblach procedury 

budżetowej w odniesieniu do każdego roku 

budżetowego oraz restrukturyzują dochody 

i wydatki w celu promowania 

równouprawnienia płci. 

 

Poprawka  29 

Ustęp 38 

Zmiana 35 – rozdział 4 - artykuł 16 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Zmiana 

Artykuł 16 

Śródokresowy przegląd WRF 

Przed dniem 1 stycznia 2024 r. Komisja 

przedstawia przegląd funkcjonowania 
WRF. Przeglądowi towarzyszą 

w stosownych przypadkach odpowiednie 

wnioski. 

Artykuł 16 

Śródokresowa rewizja WRF 

Przed dniem 1 stycznia 2024 r. Komisja 

dokonuje rewizji WRF. W ramach tej 

rewizji uwzględnia się aspekt płci oraz 

wprowadza się szczegółowy rozdział 

dotyczący równouprawnienia płci, a 

w stosownych przypadkach towarzyszą jej 
odpowiednie wnioski. 

 

Rada, stanowiąc zgodnie z procedurą 

ustawodawczą określoną w art. 312 TFUE 

i po uzyskaniu zgody Parlamentu 

Europejskiego, dokonuje rewizji 

niniejszego rozporządzenia. 

 

 

 


