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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 Unia Europejska opiera się m.in. na takich wartościach, jak
równość mężczyzn i kobiet, a art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
stanowi, iż wspieranie równości mężczyzn i kobiet jest podstawową zasadą Unii
Europejskiej;

B.

mając na uwadze, że Parlament Europejski wielokrotnie wzywał do wystarczającego
finansowania programu „Prawa, równość i obywatelstwo” oraz do jak największego
wyeksponowania związanego z programem Daphne celu tego programu; mając na
uwadze, że Parlament Europejski wezwał do kontynuowania wszystkich tych działań w
zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet i do przydzielenia w wieloletnich ramach
finansowych (WRF) na lata 2021–2027 osobnych środków budżetowych na Daphne
również w programie „Prawa i Wartości”;

C.

mając na uwadze, że wniosek w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej
na rok 2020 stawia za cel kontynuowanie inwestycji strategicznych i trwałego wzrostu
gospodarczego w celu wspierania spójności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy, w
szczególności dla ludzi młodych; mając na uwadze, że w tym kontekście ważne jest
również, aby skoncentrować się na zwiększaniu potencjału kobiet we wszystkich
sektorach gospodarki, w tym w gospodarce cyfrowej, technologiach informacyjnokomunikacyjnych (ICT) oraz w naukach przyrodniczych, technologii, inżynierii i
matematyce (STEM);

1. ponawia swój apel o promowanie równości kobiet i mężczyzn przez wspieranie w miarę
możliwości uwzględniania aspektu płci i sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu
płci w ramach procedury budżetowej, w tym podczas finalizowania negocjacji
dotyczących kolejnych WRF, oraz o wykorzystywanie wydatków budżetowych jako
skutecznego narzędzia promowania równości kobiet i mężczyzn;
2. podtrzymuje swój wniosek o zwiększenie środków na związany z programem Daphne cel
obecnego programu „Prawa, równość i obywatelstwo” oraz o utrzymanie takiego
wyższego poziomu środków w programie „Prawa i Wartości”; wzywa do zapewnienia
dostępności środków finansowych na działania mające na celu zwalczanie przemocy
wobec kobiet i handlu ludźmi w ramach skutecznego wdrażania Konwencji Rady Europy
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;
3. podkreśla potrzebę kontynuowania wszystkich działań ukierunkowanych na zapobieganie
wszelkim formom przemocy wobec kobiet, dzieci i młodzieży oraz na zwalczanie takiej
przemocy w ramach programu, który zastąpi program „Prawa, równość i obywatelstwo”
w okresie obowiązywania następnych WRF, przy czym należy przydzielić osobne środki
budżetowe na Daphne i zwrócić szczególną uwagę na zwalczanie handlu ludźmi;
4. domaga się przydzielenia środków budżetowych na wspieranie przedsiębiorczości i
niezależności ekonomicznej kobiet oraz na zapewnianie i wspieranie dostępu kobiet do
kredytów i finansowania kapitałowego za pośrednictwem unijnych programów i
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funduszy, takich jak COSME, „Horyzont 2020” oraz Europejski Fundusz Społeczny;
5. przyjmuje z zadowoleniem kontynuowanie finansowania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych; wzywa do zapewnienia równego udziału dziewcząt i młodych kobiet w
działaniach objętych tą inicjatywą i do zwrócenia szczególnej uwagi na odpowiedniej
jakości oferty kształcenia i zatrudnienia dla dziewcząt i młodych kobiet, w tym w
sektorach gospodarki cyfrowej, ICT i STEM;
6. przypomina o ważnej roli Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn oraz
wzywa do utrzymania budżetu, planu zatrudnienia i niezależności Instytutu.
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