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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dokumencie zatytułowanym „Budżet z perspektywy >>Europy 2020<<” Komisja określiła 
główne cele uproszczenia struktury finansowania, zmniejszając liczbę europejskich 
instrumentów finansowych i opracowując szereg podstawowych przepisów mających 
zastosowanie do każdego finansowania europejskiego w dziedzinie praw podstawowych. Z 
myślą o wyraźnym położeniu nacisku na europejską wartość dodaną i zapewnieniu 
racjonalizacji i uproszczenia mechanizmów finansowania Komisja zaproponowała utworzenie 
programu „Prawa i obywatelstwo”, będącego następcą następujących trzech programów:

– program „Prawa podstawowe i obywatelstwo”,

– program Daphne III,

– działy „Walka z dyskryminacją i różnorodność” i „Równość płci” programu „Zatrudnienie i 
solidarność społeczna” (Progress).

Program „Prawa i obywatelstwo” powinien propagować prawa wynikające z obywatelstwa 
europejskiego, zasady niedyskryminacji oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, prawo do 
ochrony danych osobowych, prawa dziecka, prawa wynikające z unijnych przepisów 
dotyczących ochrony konsumentów oraz swobodę prowadzenia działalności gospodarczej na 
rynku wewnętrznym.

Należy jednak dopilnować, aby aspekt równouprawnienia kobiet i mężczyzn nie zniknął z 
programów, realizując cele ogólne i ograniczając się w najlepszym razie do ogólnego pojęcia 
równości kobiet i mężczyzn.

Niewystarczające uwzględnienie problemów równości płci mogłoby doprowadzić do 
zmniejszenia wagi przywiązywanej do praw kobiet oraz do równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn.

W związku z tym ważne jest, aby aspekt równości został uwzględniony w tytule 
przedmiotowego rozporządzenia.

Poza tym zasadnicze znaczenie ma utrzymanie wśród celów tego rozporządzenia celów z 
programu Daphne, w tym zwalczania przemocy wobec kobiet. 

Należy z jak największą uwagą spojrzeć na zamiar wprowadzenia elastycznego finansowania 
na poziomie poszczególnych obszarów zainteresowania. Wobec braku informacji na temat 
przydziału środków budżetowych na konkretne projekty w programie „Prawa i 
obywatelstwo” trudno jest określić, kto będzie ich beneficjentem i jaki będzie wpływ 
programu na aspekt równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Rozporządzenia powinny w większym stopniu zawierać cele bezpośrednie, możliwe do 
realizacji i weryfikacji pod kątem równouprawnienia kobiet i mężczyzn i posiadające własny 
budżet przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu finansowania identycznego z poprzednim 
okresem. 

Ponadto zasadnicze znaczenie ma zapewnienie monitorowania i oceny wpływu wykonania 
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budżetu na równouprawnienie kobiet i mężczyzn, aby ułatwić dokładną i skuteczną ocenę 
skutków tego finansowania.

Niezwykle istotną sprawą jest śledzenie i czynienie widocznymi wszelkich zmian funduszy 
przyznanych w dziedzinie równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Ważne jest również czuwanie nad tym, aby beneficjenci, organy publiczne i organizacje 
pozarządowe były nadal w pełni informowane o możliwościach finansowania i warunkach 
dostępu do poszczególnych programów.

Na zakończenie trzeba powiedzieć, że regularne gromadzenie porównywalnych danych na 
temat różnych rodzajów przemocy wobec kobiet w Unii ma podstawowe znaczenie – nawet 
jeśli jest to szczególnie trudne, gdyż z powodu strachu lub wstydu kobiety i mężczyźni nie są 
skłonni do opowiadania o swoich doświadczeniach zainteresowanym osobom – dla dokonania 
oceny rzeczywistego rozmiaru problemu przemocy wobec kobiet oraz dla wprowadzenia 
odpowiednich rozwiązań.

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające na lata 2014 - 2020 
program „Prawa i obywatelstwo”

ustanawiające na lata 2014–2020 
program „Prawa, równość i 
obywatelstwo”
(Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 
całego tekstu. Jej przyjęcie spowoduje 
odpowiednie zmiany w całym tekście).

Or. fr
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Wartościami wspólnymi dla wszystkich 
państw członkowskich są brak 
dyskryminacji ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną oraz 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn. 
Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji 
pozostaje aktualnym celem, który wymaga 
skoordynowanych działań, w tym 
przydziału środków finansowych. 

(5) Wartościami wspólnymi dla wszystkich 
państw członkowskich są brak 
dyskryminacji ze względu na płeć, 
pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 
lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną, zapisany w art. 
21 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz tolerancja, solidarność i 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn. 
Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji 
pozostaje aktualnym celem, który wymaga 
skoordynowanych działań, w tym 
przydziału środków finansowych.

Or. fr

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
program powinien wspierać uwzględnianie 
kwestii równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn oraz walki z dyskryminacją we 
wszystkich przewidzianych w nim 
działaniach. Należy systematycznie 
przeprowadzać oceny i prowadzić 
monitorowanie, aby ocenić, w jaki sposób 
kwestie równości płci i walki z 
dyskryminacją zostały uwzględnione w 
działaniach programu.

(6) Zgodnie z art. 2 oraz art. 3 ust. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej równość 
kobiet i mężczyzn stanowi wspólny cel i 
wspólną wartość Unii. Równość kobiet i 
mężczyzn jest także potwierdzona w art. 23 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Zgodnie z art. 8 i 10 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
program powinien wspierać uwzględnianie 
kwestii równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn oraz walki z dyskryminacją we 
wszystkich przewidzianych w nim 
działaniach. Należy systematycznie 
przeprowadzać oceny i prowadzić 
monitorowanie, aby ocenić, w jaki sposób 
kwestie równości płci i walki z 
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dyskryminacją zostały uwzględnione w 
działaniach programu. Unia powinna 
zapewnić promowanie równości płci za 
pomocą podwójnego podejścia, 
polegającego na uwzględnieniu aspektu 
płci we wszystkich strategiach 
politycznych i przy przydzielaniu środków 
budżetowych oraz na przyjęciu 
szczególnych środków.

Or. fr

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W swojej rezolucji z dnia 2 lutego 
2012 r. w sprawie programu Daphne:
osiągnięcia i perspektywy1 Parlament 
Europejski ubolewa nad tym, że 
zwalczanie przemocy wobec dzieci, 
młodzieży i kobiet nie zostało wyraźnie 
wymienione w art. 4 („Cele szczegółowe”) 
niniejszego rozporządzenia i podkreśla, że 
istotne jest zachowanie celów programu, 
w szczególności walki z przemocą wobec 
kobiet, wśród celów nowego programu 
„Prawa i obywatelstwo” w okresie 2014-
2020 oraz twierdzi, że finansowanie 
programu należy utrzymać na poziomie 
porównywalnym z poziomem 
finansowania poprzedniego programu i że 
należy go wyeksponować w ramach 
nowego programu z uwagi na jego 
osiągnięcia, skuteczność i popularność.
__________
1 Teksty przyjęte z tą datą, 
P7_TA(2012)0027.

Or. fr
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Przemoc wobec kobiet we wszystkich 
swoich postaciach stanowi pogwałcenie 
praw podstawowych i poważne zagrożenie 
dla zdrowia. Taka przemoc zdarza się w 
całej Unii i konieczne są skoordynowane 
działania w celu jej zwalczania. Podjęcie 
działań w celu zwalczania przemocy 
wobec kobiet przyczynia się do 
propagowania równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn.

(7) Przemoc wobec kobiet, dzieci, 
młodzieży i innych grup ryzyka we 
wszystkich swoich postaciach stanowi 
prawdziwe pogwałcenie praw 
podstawowych i poważne zagrożenie dla 
zdrowia fizycznego i psychicznego ofiar 
tych działań. Jest wynikiem trwającej 
nierówności kobiet i mężczyzn i stanowi 
zjawisko strukturalne związane z 
nierównym podziałem władzy między 
kobietami i mężczyznami w naszych 
społeczeństwach. Taka przemoc zdarza się 
w całej Unii i konieczne są skoordynowane 
działania w celu jej zwalczania, oparte na 
metodach i wynikach poprzednich 
programów Daphne. Podjęcie działań w 
celu zwalczania przemocy wobec kobiet 
przyczynia się do propagowania 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Komunikat Komisji w sprawie 
„Europy 2020” określa strategię na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Wspieranie i propagowanie praw osób na 
terytorium Unii, zwalczanie dyskryminacji 
i nierówności oraz propagowanie 
obywatelstwa przyczyniają się do 
propagowania konkretnych celów i 
flagowych inicjatyw strategii „Europa 

(10) Komunikat Komisji w sprawie 
„Europy 2020” określa strategię na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Wspieranie i propagowanie praw osób na 
terytorium Unii, propagowanie 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn, 
zwalczanie dyskryminacji i nierówności 
oraz propagowanie obywatelstwa Unii 
przyczyniają się do propagowania 
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2020”. konkretnych celów i flagowych inicjatyw 
strategii „Europa 2020”.

Or. fr

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Regularne gromadzenie 
porównywalnych danych na temat 
różnych rodzajów przemocy wobec dzieci, 
młodzieży, kobiet i innych grup ryzyka w 
Unii ma podstawowe znaczenie dla 
dokonania oceny rzeczywistego rozmiaru 
problemu przemocy wobec kobiet oraz dla 
wprowadzenia odpowiednich rozwiązań.

Or. fr

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Należy zapewnić wystarczające i 
odpowiednie finansowanie każdego z 
celów niniejszego rozporządzenia, aby 
projekty w dziedzinie obrony praw kobiet i 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn, w 
tym działania zwalczające przemoc wobec 
dzieci, młodzieży i kobiet, mogły zostać 
uwieńczone sukcesem. Finansowanie ma 
być przydzielane rocznie w sposób 
zrównoważony, aby zapewnić ciągłość 
celów i podejmowanych działań.

Or. fr
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) propagowanie skutecznego wdrażania 
zasady braku dyskryminacji ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub wyznanie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną, w tym 
równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz 
praw osób niepełnosprawnych lub 
starszych;

b) propagowanie skutecznego wdrażania 
zasady braku dyskryminacji ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 
religię lub wyznanie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną oraz praw 
osób niepełnosprawnych lub starszych;

Or. fr

Patrz poprawki 10 i 11 określające cele szczegółowe dotyczące równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn oraz zapobiegania przemocy wobec dzieci, młodzieży kobiet i innych grup ryzyka, a 
także zwalczania jej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) propagowanie równouprawnienia 
kobiet i mężczyzn i wspieranie 
uwzględniania aspektu płci;

Or. fr

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) zapobieganie przemocy wobec dzieci, 
młodzieży, kobiet i innych grup ryzyka i 
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zwalczanie jej, a także oferowanie pomocy 
i ochrony ofiarom przemocy tego rodzaju i 
grupom ryzyka; 

Or. fr

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) pomoc i wsparcie dla organizacji 
pozarządowych i innych organizacji 
działających w obszarze zapobiegania 
przemocy i zwalczania jej;

Or. fr

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania analityczne, takie jak 
gromadzenie danych i statystyk; 
opracowywanie wspólnych metodologii i, 
w odpowiednich przypadkach, 
wskaźników lub wartości referencyjnych; 
studia, badania, analizy i ankiety; oceny i 
oceny skutków; sporządzanie i 
publikowanie przewodników, sprawozdań i 
materiałów edukacyjnych; monitorowanie i 
ocena transpozycji i stosowania 
prawodawstwa Unii oraz wdrażania 
polityki Unii; warsztaty, seminaria, 
spotkania ekspertów i konferencje;

a) działania analityczne, takie jak 
regularne gromadzenie porównywalnych 
danych i statystyk, w tym na temat 
różnych rodzajów przemocy wobec dzieci, 
młodzieży, kobiet i innych grup ryzyka;
opracowywanie wspólnych metodologii i, 
w odpowiednich przypadkach, 
wskaźników lub wartości referencyjnych; 
studia, badania, analizy i ankiety; oceny i 
oceny skutków; sporządzanie i 
publikowanie przewodników, sprawozdań i 
materiałów edukacyjnych; monitorowanie i 
ocena transpozycji i stosowania 
prawodawstwa Unii oraz wdrażania 
polityki Unii; warsztaty, seminaria, 
spotkania ekspertów i konferencje;
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Or. fr

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) działania szkoleniowe, takie jak 
wymiany pracowników, warsztaty, 
seminaria, szkolenia dla osób 
prowadzących szkolenia, opracowywanie 
modułów szkoleń on-line i innych;

b) działania szkoleniowe, takie jak 
wymiany pracowników, warsztaty, 
seminaria, szkolenia dla osób 
prowadzących szkolenia, opracowywanie 
modułów szkoleń on-line i innych; w 
odpowiednich przypadkach działania te 
powinny obejmować aspekt płci;

Or. fr

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działania związane z wzajemnym 
uczeniem się, współpracą, podnoszeniem 
świadomości i rozpowszechnianiem, takie 
jak: określanie oraz wymiana dobrych 
praktyk, innowacyjnych podejść i 
doświadczeń, organizowanie wzajemnych 
ocen i wzajemnego uczenia się; 
organizowanie konferencji i seminariów; 
organizowanie kampanii informacyjnych i 
podnoszących świadomość, kampanii 
medialnych i imprez, w tym komunikacji 
instytucjonalnej priorytetów politycznych 
w Unii Europejskiej; opracowywanie i 
publikowanie materiałów pozwalających 
rozpowszechniać informacje oraz wyniki 
Programu; tworzenie, eksploatacja i 
obsługa systemów i narzędzi 
wykorzystujących technologie 

c) działania związane z wzajemnym 
uczeniem się, współpracą, podnoszeniem 
świadomości i rozpowszechnianiem, takie 
jak: określanie oraz wymiana dobrych 
praktyk, innowacyjnych podejść i 
doświadczeń, organizowanie wzajemnych 
ocen i wzajemnego uczenia się; 
organizowanie konferencji i seminariów; 
organizowanie kampanii informacyjnych i 
podnoszących świadomość, kampanii 
medialnych i imprez skierowanych do 
konkretnej grupy odbiorców, w tym 
kampanii w obszarze zapobiegania 
przemocy i zwalczania jej, komunikacji 
instytucjonalnej priorytetów politycznych 
w Unii Europejskiej; opracowywanie i 
publikowanie materiałów pozwalających 
rozpowszechniać informacje oraz wyniki 
Programu; tworzenie, eksploatacja i 
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informacyjno-komunikacyjne; obsługa systemów i narzędzi 
wykorzystujących technologie 
informacyjno-komunikacyjne; 

Or. fr

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wsparcie dla głównych 
zainteresowanych podmiotów, takie jak 
wsparcie dla państw członkowskich 
podczas wdrażania prawa i polityki Unii; 
wsparcie dla najważniejszych sieci na 
szczeblu europejskim, których działania 
mają związek z realizacją celów Programu; 
tworzenie sieci kontaktów na szczeblu 
europejskim między wyspecjalizowanymi 
organami i organizacjami, władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi; 
finansowanie sieci eksperckich; 
finansowanie obserwatoriów działających 
na poziomie UE.

d) wsparcie dla głównych 
zainteresowanych podmiotów, takie jak 
wsparcie dla państw członkowskich 
podczas wdrażania prawa i polityki Unii; 
wsparcie dla najważniejszych sieci na 
szczeblu europejskim, których działania 
mają związek z realizacją celów Programu; 
wsparcie dla działań organizacji 
pozarządowych lub innych organizacji 
realizujących cele programu; tworzenie 
sieci kontaktów na szczeblu europejskim 
między wyspecjalizowanymi organami i 
organizacjami, władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi; finansowanie 
sieci eksperckich; opracowanie i realizacja 
programów pomocy dla ofiar i grup 
ryzyka w obszarze zapobiegania przemocy 
i zwalczania jej; finansowanie 
obserwatoriów działających na poziomie 
UE.

Or. fr

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Należy zapewnić wystarczający i 
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odpowiedni przydział pomocy finansowej 
dla każdego z celów niniejszego 
rozporządzenia z jednoczesnym 
uwzględnieniem poziomu finansowania 
przewidzianego w poprzednich 
programach na okres 2007-2013, o 
których mowa w art. 13. Rozdzielając 
środki na te dziedziny w rocznych 
programach prac, Komisja uwzględnia 
priorytety Unii oraz potrzebę utrzymania 
wystarczającego poziomu finansowania 
we wszystkich dziedzinach, o których 
mowa w art. 4 ust. 1.

Or. fr

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja monitoruje Program regularnie 
w celu śledzenia realizacji działań 
prowadzonych w ramach Programu w 
dziedzinach, o których mowa w art. 5 ust. 
1, oraz osiągnięcia celów szczegółowych, o 
których mowa w art. 4. W ramach 
monitorowania zapewnia się również 
środki umożliwiające ocenę sposobu, w 
jaki kwestie równości płci i walki z 
dyskryminacją zostały uwzględnione w 
działaniach w ramach Programu. W 
odpowiednich przypadkach wskaźniki
powinny być przedstawione z podziałem 
na płeć, wiek i niepełnosprawność. 

1. Komisja monitoruje Program regularnie 
w celu śledzenia realizacji działań 
prowadzonych w ramach Programu w 
dziedzinach, o których mowa w art. 5 ust. 
1, oraz osiągnięcia celów szczegółowych, o 
których mowa w art. 4. Monitorowanie ma 
także służyć ocenie, jak kwestie równości 
płci, zapobiegania przemocy oraz 
zwalczania jej i walki z dyskryminacją 
zostały uwzględnione w różnych 
działaniach w ramach całego programu. 
Wskaźniki powinny być przedstawione z 
podziałem na płeć, wiek i 
niepełnosprawność. 

Or. fr


