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Poprawka 1
Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski wielokrotnie zwracał się do 
Komisji o promowanie i wdrażanie 
koncepcji uwzględniania aspektu płci, 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci i oceniania wpływu w 
aspekcie płci w odnośnych obszarach 
polityki Unii, a do Trybunału 
Obrachunkowego – o uwzględnianie 
aspektu płci, w tym również danych 
segregowanych według kryterium płci, w 
sprawozdaniach na temat wykonania 
unijnego budżetu;

skreśla się

Or. pl

Poprawka 2
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski wielokrotnie zwracał się do 
Komisji o promowanie i wdrażanie 
koncepcji uwzględniania aspektu płci, 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci i oceniania wpływu w 
aspekcie płci w odnośnych obszarach 
polityki Unii, a do Trybunału 
Obrachunkowego – o uwzględnianie 
aspektu płci, w tym również danych 
segregowanych według kryterium płci, w 
sprawozdaniach na temat wykonania 
unijnego budżetu;

B. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski wielokrotnie zwracał się do 
Komisji o promowanie i wdrażanie 
koncepcji uwzględniania aspektu płci, 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci i ocen wpływu w aspekcie płci 
we wszystkich obszarach polityki Unii, a 
do Trybunału Obrachunkowego – o 
uwzględnianie aspektu płci, w tym również 
danych segregowanych według kryterium 
płci, w sprawozdaniach na temat 
wykonania unijnego budżetu;
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Or. en

Poprawka 3
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski wielokrotnie zwracał się do 
Komisji o promowanie i wdrażanie 
koncepcji uwzględniania aspektu płci, 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci i oceniania wpływu w 
aspekcie płci w odnośnych obszarach 
polityki Unii, a do Trybunału 
Obrachunkowego – o uwzględnianie 
aspektu płci, w tym również danych 
segregowanych według kryterium płci, w 
sprawozdaniach na temat wykonania 
unijnego budżetu;

B. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski wielokrotnie zwracał się do 
Komisji o promowanie i wdrażanie 
koncepcji uwzględniania aspektu płci, 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci i oceniania wpływu w 
aspekcie płci we wszystkich obszarach 
polityki Unii, a do Trybunału 
Obrachunkowego – o uwzględnianie 
aspektu płci, w tym również danych 
segregowanych według kryterium płci, w 
sprawozdaniach na temat wykonania 
unijnego budżetu;

Or. en

Poprawka 4
Frances Fitzgerald, Evelyn Regner

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że równość i 
praworządność są wartościami 
założycielskimi UE, a instytucje 
europejskie dążą do ich promowania 
zgodnie z art. 13 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE); mając na uwadze, że 
odpowiedzialność tę powinny dzielić 
również państwa członkowskie zgodnie z 
zasadą lojalnej współpracy zapisaną w art. 
4 ust. 3 TUE;

Or. en



AM\1192348PL.docx 5/16 PE643.136v01-00

PL

Poprawka 5
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do uwzględniania praw 
kobiet i równouprawnienia płci we 
wszystkich obszarach polityki; ponownie 
apeluje zatem o uwzględnianie aspektu płci 
w ramach procedury budżetowej, w tym 
przy wykonywaniu budżetu i ocenie jego 
wykonania;

1. wzywa do uwzględniania praw 
kobiet i perspektywy równouprawnienia 
płci we wszystkich obszarach polityki; 
ponownie apeluje zatem o uwzględnianie 
aspektu płci na każdym etapie procedury 
budżetowej, łącznie z wykonaniem 
budżetu i oceną jego wykonania; 
ponownie wzywa do włączenia do 
wspólnego zestawu wskaźników rezultatu 
dotyczących wykonania budżetu UE 
również wskaźników związanych z płcią;

Or. en

Poprawka 6
Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do uwzględniania praw 
kobiet i równouprawnienia płci we 
wszystkich obszarach polityki; ponownie 
apeluje zatem o uwzględnianie aspektu 
płci w ramach procedury budżetowej, w 
tym przy wykonywaniu budżetu i ocenie 
jego wykonania;

1. wzywa do uwzględniania praw 
kobiet i równouprawnienia płci we 
wszystkich właściwych obszarach polityki;

Or. pl

Poprawka 7
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii



PE643.136v01-00 6/16 AM\1192348PL.docx

PL

Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa do uwzględniania praw 
kobiet i równouprawnienia płci we 
wszystkich obszarach polityki; ponownie 
apeluje zatem o uwzględnianie aspektu płci 
w ramach procedury budżetowej, w tym 
przy wykonywaniu budżetu i ocenie jego 
wykonania;

1. podkreśla, że prawa kobiet i 
równouprawnienie płci należy 
uwzględniać i gwarantować we 
wszystkich obszarach polityki; ponownie 
apeluje zatem o uwzględnianie aspektu płci 
w ramach procedury budżetowej, w tym 
przy wykonywaniu budżetu i ocenie jego 
wykonania;

Or. en

Poprawka 8
Frances Fitzgerald, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do kontynuowania 
wysiłków na rzecz wzmocnienia 
praworządności w Unii, w szczególności 
tych wniosków prawnych mających na 
celu ochronę budżetu UE w przypadku 
ogólnych braków w zakresie 
praworządności w państwach 
członkowskich; w związku z tym wzywa 
Komisję do zbadania podstawowej misji 
podmiotów, którym przyznano fundusze 
UE; wzywa do wstrzymania finansowania 
dla jakiejkolwiek grupy, która zamierza 
skorzystać z funduszy UE w celu cofnięcia 
praw, w szczególności praw kobiet;

Or. en

Poprawka 9
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. odnotowuje, że sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci 
jest częścią ogólnej strategii w zakresie 
równouprawnienia płci, i podkreśla w 
związku z tym, że zaangażowanie 
instytucji UE w tym zakresie ma kluczowe 
znaczenie; ubolewa w tym kontekście, że 
nie przyjęto żadnej strategii UE na rzecz 
równości płci na lata 2016–2020 i wzywa 
Komisję do wzmocnienia statusu nowego 
strategicznego zaangażowania na rzecz 
równości płci poprzez przyjęcie go w 
formie komunikatu;

Or. en

Poprawka 10
Frances Fitzgerald, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wyraża zaniepokojenie wzajemnym 
powiązaniem między atakami na 
praworządność a ostrym sprzeciwem 
wobec równouprawnienia płci i praw 
kobiet; wzywa do zajęcia się tą kwestią w 
ramach procedury przewidzianej w art. 7 
wobec tych państw członkowskich, 
których to dotyczy;

Or. en

Poprawka 11
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. ponawia swój apel o utworzenie 
osobnej pozycji budżetowej dla 
związanego z programem Daphne celu 
programu „Prawa, równość i 
obywatelstwo”; odnotowuje postępy w 
opracowywaniu ogólnounijnego badania, 
obejmującego wspólną metodologię i 
kwestionariusz, w celu gromadzenia w 
regularnych odstępach czasu 
porównywalnych danych dotyczących 
przemocy na tle płciowym we wszystkich 
państwach członkowskich UE; spodziewa 
się otrzymać pierwsze wyniki 
pilotażowego etapu badania w 2019 r., aby 
można było przeprowadzić badanie 
zgodnie z planem w latach 2020–20211;

3. wyraża ubolewanie, że w ostatnich 
latach obserwuje się tendencję do 
ograniczania funduszy UE 
przeznaczonych na zwalczanie wszelkich 
form przemocy wobec kobiet i dziewcząt 
oraz potwierdza swój wniosek o 
zwiększenie środków na cel szczegółowy 
programu Daphne; ponawia swój apel o 
utworzenie osobnej pozycji budżetowej dla 
związanego z programem Daphne celu 
programu „Prawa, równość i 
obywatelstwo”; odnotowuje postępy w 
opracowywaniu ogólnounijnego badania, 
obejmującego wspólną metodologię i 
kwestionariusz, w celu gromadzenia w 
regularnych odstępach czasu 
porównywalnych danych dotyczących 
przemocy na tle płciowym we wszystkich 
państwach członkowskich UE; spodziewa 
się otrzymać pierwsze wyniki 
pilotażowego etapu badania w 2019 r., aby 
można było przeprowadzić badanie 
zgodnie z planem w latach 2020–20211;

_________________ _________________
1 Programme Statements of operational 
expenditure (oświadczenia programowe 
dotyczące wydatków operacyjnych) 
COM(2019) 400 – czerwiec 2019 r. – s. 
360.

1 Programme Statements of operational 
expenditure (oświadczenia programowe 
dotyczące wydatków operacyjnych) 
COM(2019) 400 – czerwiec 2019 r. – s. 
360.

Or. en

Poprawka 12
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponawia swój apel o utworzenie 
osobnej pozycji budżetowej dla 
związanego z programem Daphne celu 
programu „Prawa, równość i 
obywatelstwo”; odnotowuje postępy w 

3. ponawia swój apel o utrzymanie 
osobnej pozycji budżetowej dla 
związanego z programem Daphne celu 
programu „Prawa, równość i 
obywatelstwo” i odwrócenie tendencji 
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opracowywaniu ogólnounijnego badania, 
obejmującego wspólną metodologię i 
kwestionariusz, w celu gromadzenia w 
regularnych odstępach czasu 
porównywalnych danych dotyczących 
przemocy na tle płciowym we wszystkich 
państwach członkowskich UE; spodziewa 
się otrzymać pierwsze wyniki 
pilotażowego etapu badania w 2019 r., aby 
można było przeprowadzić badanie 
zgodnie z planem w latach 2020–20211;

spadkowej w odniesieniu do środków 
przeznaczonych na program Dafne w 
latach 2014–2020; odnotowuje postępy w 
opracowywaniu ogólnounijnego badania, 
obejmującego wspólną metodologię i 
kwestionariusz, w celu gromadzenia w 
regularnych odstępach czasu 
porównywalnych danych dotyczących 
przemocy na tle płciowym we wszystkich 
państwach członkowskich UE; spodziewa 
się otrzymać pierwsze wyniki 
pilotażowego etapu badania w 2019 r., aby 
można było przeprowadzić badanie 
zgodnie z planem w latach 2020–20211;

_________________ _________________
1 Programme Statements of operational 
expenditure (oświadczenia programowe 
dotyczące wydatków operacyjnych) 
COM(2019) 400 – czerwiec 2019 r. – s. 
360.

1 Programme Statements of operational 
expenditure (oświadczenia programowe 
dotyczące wydatków operacyjnych) 
COM(2019) 400 – czerwiec 2019 r. – s. 
360.

Or. en

Poprawka 13
Isabella Tovaglieri

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. ponawia swój apel o utworzenie 
osobnej pozycji budżetowej dla 
związanego z programem Daphne celu 
programu „Prawa, równość i 
obywatelstwo”; odnotowuje postępy w 
opracowywaniu ogólnounijnego badania, 
obejmującego wspólną metodologię i 
kwestionariusz, w celu gromadzenia w 
regularnych odstępach czasu 
porównywalnych danych dotyczących 
przemocy na tle płciowym we wszystkich 
państwach członkowskich UE; spodziewa 
się otrzymać pierwsze wyniki 
pilotażowego etapu badania w 2019 r., aby 
można było przeprowadzić badanie 
zgodnie z planem w latach 2020–20211;

3. ponawia swój apel o utworzenie 
osobnej pozycji budżetowej dla 
związanego z programem Daphne celu 
programu „Prawa, równość i 
obywatelstwo”; odnotowuje postępy w 
opracowywaniu ogólnounijnego badania, 
obejmującego wspólną metodologię i 
kwestionariusz, w celu gromadzenia w 
regularnych odstępach czasu 
porównywalnych danych dotyczących 
przemocy wobec kobiet we wszystkich 
państwach członkowskich UE; spodziewa 
się otrzymać pierwsze wyniki 
pilotażowego etapu badania w 2019 r., aby 
można było przeprowadzić badanie 
zgodnie z planem w latach 2020–20211;
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_________________ _________________
1 Programme Statements of operational 
expenditure (oświadczenia programowe 
dotyczące wydatków operacyjnych) 
COM(2019) 400 – czerwiec 2019 r. – s. 
360.

1 Programme Statements of operational 
expenditure (oświadczenia programowe 
dotyczące wydatków operacyjnych) 
COM(2019) 400 – czerwiec 2019 r. – s. 
360.

Or. it

Poprawka 14
Frances Fitzgerald

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa do zbadania synergii 
między tymi wewnętrznymi i zewnętrznymi 
programami Unii w celu zapewnienia 
spójnego i ciągłego podejścia do polityk 
zarówno w Unii, jak i poza jej granicami, 
np. w przypadku okaleczania żeńskich 
narządów płciowych;

Or. en

Poprawka 15
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. domaga się większej przejrzystości, 
ukierunkowanych działań i specjalnych 
linii budżetowych z myślą o osiągnięciu 
celów w zakresie równouprawnienia płci i 
praw kobiet w kontekście działań 
zewnętrznych UE, co obejmuje również 
prawa i zdrowie reprodukcyjne i 
seksualne;

Or. en
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Poprawka 16
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa do przeprowadzenia oceny 
wpływu pod kątem płci w ramach 
ogólnych uwarunkowań ex ante w 
przypadku funduszy UE;

Or. en

Poprawka 17
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. przypomina, że duża liczba 
przybywających do UE uchodźców i osób 
ubiegających się o azyl to kobiety i dzieci; 
podkreśla, że uwzględnianie aspektu płci 
jest również jedną z zasad, na których 
opiera się Fundusz Azylu, Migracji i 
Integracji, oraz ponawia apel o 
uwzględnienie aspektu płci również w 
polityce migracyjnej i azylowej poprzez 
przydzielenie specjalnych środków 
finansowych na zapobieganie przemocy ze 
względu na płeć oraz zapewnienie dostępu 
do opieki zdrowotnej, również jeśli chodzi 
o zdrowie reprodukcyjne, i poszanowania 
praw w tym zakresie;

Or. en

Poprawka 18
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Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że należy dołożyć 
większych starań na rzecz uwzględniania 
perspektywy płci w dziedzinie badań i 
integracji; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że do 
stycznia 2019 r. udział kobiet 
uczestniczących w projektach w ramach 
programu „Horyzont 2020” wyniósł 42 % 
siły roboczej ogółem; z drugiej strony 
ubolewa nad faktem, że kobiety stanowią 
jedynie 28 % koordynatorów projektów i 
że jedynie 32,4 % dotacji uwzględniało 
aspekt płci w treściach badań i innowacji2;

4. podkreśla, że należy dołożyć 
większych starań na rzecz uwzględniania 
perspektywy płci w dziedzinie badań i 
integracji; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że do 
stycznia 2019 r. udział kobiet 
uczestniczących w projektach w ramach 
programu „Horyzont 2020” wyniósł 42 % 
siły roboczej ogółem; z drugiej strony 
ubolewa nad faktem, że kobiety stanowią 
jedynie 28 % koordynatorów projektów, a 
jedynie 32,4 % dotacji uwzględnia aspekt 
płci w treści badań naukowych i 
innowacji2; wzywa również do włączenia 
ukierunkowanych działań dotyczących 
praw kobiet i równości płci do 
konkretnych linii budżetowych w celu 
uwzględnienia wymiaru płci w polityce 
migracyjnej i azylowej;

_________________ _________________
2 Idem s. 74. 2 Idem s. 74.

Or. en

Poprawka 19
Elżbieta Rafalska

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że należy dołożyć 
większych starań na rzecz uwzględniania 
perspektywy płci w dziedzinie badań i 
integracji; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że do 
stycznia 2019 r. udział kobiet 
uczestniczących w projektach w ramach 
programu „Horyzont 2020” wyniósł 42 % 

4. podkreśla, że należy dołożyć 
większych starań na rzecz uwzględniania 
perspektywy płci w dziedzinie badań i 
integracji; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że do 
stycznia 2019 r. udział kobiet 
uczestniczących w projektach w ramach 
programu „Horyzont 2020” wyniósł 42 % 
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siły roboczej ogółem; z drugiej strony 
ubolewa nad faktem, że kobiety stanowią 
jedynie 28 % koordynatorów projektów i 
że jedynie 32,4 % dotacji uwzględniało 
aspekt płci w treściach badań i innowacji2 
;

siły roboczej ogółem;

_________________
2 Idem s. 74.

Or. pl

Poprawka 20
Isabella Tovaglieri

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że należy dołożyć 
większych starań na rzecz uwzględniania 
perspektywy płci w dziedzinie badań i 
integracji; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że do 
stycznia 2019 r. udział kobiet 
uczestniczących w projektach w ramach 
programu „Horyzont 2020” wyniósł 42 % 
siły roboczej ogółem; z drugiej strony 
ubolewa nad faktem, że kobiety stanowią 
jedynie 28 % koordynatorów projektów i 
że jedynie 32,4 % dotacji uwzględniało 
aspekt płci w treściach badań i innowacji2;

4. podkreśla znaczenie pełnego 
zaangażowania zarówno mężczyzn, jak i 
kobiet w badania i innowacje; w tym 
kontekście z zadowoleniem przyjmuje fakt, 
że do stycznia 2019 r. udział kobiet 
uczestniczących w projektach w ramach 
programu „Horyzont 2020” wyniósł 42 % 
siły roboczej ogółem; z drugiej strony 
ubolewa nad faktem, że kobiety stanowią 
jedynie 28 % koordynatorów projektów i 
że jedynie 32,4 % dotacji uwzględniało 
aspekt płci w treściach badań i innowacji2;

_________________ _________________
2 Idem s. 74. 2 Idem s. 74.

Or. it

Poprawka 21
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Parlament, Radę i Komisję, 
aby po raz kolejny zobowiązały się do 
zapewnienia równouprawnienia płci w 
kolejnych WRF i ubolewa, że pomimo 
wspólnej deklaracji w sprawie 
uwzględniania aspektu płci załączonej do 
WRF poczyniono niewielkie postępy w tej 
dziedzinie, oraz że z WRF na lata 2014–
2020 nie wyłoniła się wyraźna strategia na 
rzecz równouprawnienia płci o 
określonych założeniach, konkretnych 
celach oraz przydzielonych środkach;

Or. en

Poprawka 22
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do stosowania 
zasady sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci w ramach 
całej procedury budżetowej, wykonania 
budżetu i oceny jego wykonania w celu 
promowania równego dostępu do 
programów finansowanych przez UE oraz 
wspierania uczestnictwa kobiet;

Or. en

Poprawka 23
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do gromadzenia 
segregowanych według kryterium płci 

5. wzywa do gromadzenia 
segregowanych według kryterium płci 
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danych dotyczących beneficjentów i 
uczestników programów finansowanych 
przez UE.

danych dotyczących beneficjentów i 
uczestników programów finansowanych 
przez UE; ponownie zwraca się o 
włączenie do zestawu wspólnych 
wskaźników rezultatu mierzących 
wykonanie budżetu UE także wskaźników 
dotyczących kwestii związanych z płcią z 
poszanowaniem zasady należytego 
zarządzania finansami, czyli zgodnie z 
zasadami oszczędności, efektywności i 
skuteczności;

Or. en

Poprawka 24
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. ponownie zwraca się o włączenie 
do zestawu wspólnych wskaźników 
rezultatu dotyczących wykonania 
unijnego budżetu także wskaźników 
związanych z płcią, opartych na większym 
ukierunkowaniu na zasadę równości, 
sprawiedliwości i ekologii, a nie na 
klasycznym tryptyku (oszczędność, 
wydajność i skuteczność);

Or. en

Poprawka 25
Vilija Blinkevičiūtė

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. ubolewa nad faktem, że Europejski 
Fundusz na rzecz Inwestycji 
Strategicznych (EFIS) nie uwzględnia 
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perspektywy płci ze względu na brak 
konkretnych danych dotyczących płci we 
wnioskach złożonych lub zatwierdzonych 
do celów finansowania w ramach EFIS;

Or. en

Poprawka 26
Monika Vana
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. apeluje o ponowne zaangażowanie 
Parlamentu, Rady i Komisji na rzecz 
równości płci w następnych WRF poprzez 
włączenie do nowego rozporządzenia w 
sprawie WRF klauzuli dotyczącej 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci oraz przeglądu 
uwzględniającego aspekt płci;

Or. en


