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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. podkreśla, że zgodnie z postanowieniami Traktatu równość między mężczyznami a 
kobietami jest podstawową zasadą Unii Europejskiej;

2. ponawia wezwanie do sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci we 
wszystkich działaniach UE;

3. podkreśla potrzebę właściwego finansowania działań przedstawionych w strategii Komisji 
dotyczącej równouprawnienia kobiet i mężczyzn na lata 2010-2015;

4. podkreśla konieczność przeznaczania zwiększonych środków na zwalczanie wszelkich 
form dyskryminacji kobiet; wzywa Komisję do przeznaczenia środków finansowych na 
likwidowanie zrróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć;

5. wzywa Komisję do zawarcia w swoich wnioskach ustawodawczych pozycji budżetowych 
wraz z odpowiednimi środkami przeznaczonymi na zwiększenie liczby kobiet w 
zarządach;

6. ponownie potwierdza znaczenie właściwego finansowania Europejskiego Instytutu ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn;

7. ubolewa na faktem, że duża liczba kobiet nadal żyje w ubóstwie lub jest nim zagrożona;
wzywa Komisję, aby przy planowaniu, jak również przy realizowaniu odnośnych pozycji 
budżetowych zwróciła szczególną uwagę na ten problem;

8. wzywa Komisję do zainicjowania projektów pilotażowych w następujących dziedzinach: 

– środki mające na celu określenie form pomocy ekonomicznej przeznaczonej dla 
samotnych rodziców w Europie,

– środki mające na celu zwiększenie liczby kobiet na wszystkich szczeblach najwyższego 
kierownictwa,

– środki mające na celu przeanalizowanie związku między przemocą wobec kobiet a 
sposobem ich przedstawiania w mediach i reklamach,

– środki mające na celu zakwestionowanie stereotypów istniejących w stosunku do osób,
które były ofiarami gwałtu lub przemocy seksualnej;

9. wzywa Komisję do włączenia środków przeznaczonych na działalność związaną z 
aspektem płci do budżetu na 2013 r., będący Europejskim Rokiem Obywatelstwa;

10. podkreśla znaczenie programu DAPHNE i kontynuowania wystarczająco finansowanych 
działań mających na celu likwidację przemocy wobec kobiet;
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11. podkreśla znaczenie działów programu PROGRESS przeznaczonych na równość płci i 
walkę z dyskryminacją;

12. podkreśla konieczność właściwego finansowania działań w zakresie promowania 
równości płci w krajach trzecich;

13. uznaje fakt, że ten budżet jest przygotowywany w czasach oszczędności; podkreśla zatem 
znaczenie skutecznego unijnego finansowania.


