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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Odniesienia lub motywy

– uwzględniając art. 2 oraz art. 3 ust. 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) 
i art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

A. mając na uwadze, że podejście Komisji do równouprawnienia płci w kolejnych 
wieloletnich ramach finansowych ma na celu osiągnięcie większej elastyczności w 
obliczu nadchodzących wyzwań, ale niezarezerwowanie konkretnych środków 
finansowych oznacza ryzyko przydziału mniejszych funduszy w porównaniu z obecnymi 
wieloletnimi ramami finansowymi;

B. mając na uwadze, że obecny wniosek w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020 nie odzwierciedla znaczenia, jakie ma podwyższenie inwestycji na rzecz 
równouprawnienia i praw kobiet, m.in. w odpowiedzi na obecny kryzys gospodarczy i 
finansowy;

Zalecenia

(i) podkreśla, że uwzględnianie aspektu płci musi iść w parze z przeznaczaniem na ten cel 
konkretnych zasobów oraz że wobec tego konkretnych zasobów nie można zastąpić 
celami horyzontalnymi; wzywa do zastosowania podwójnego podejścia, które zapewni 
skuteczność i przewidywalność oraz będzie stanowić regułę we wszystkich 
najważniejszych instrumentach finansowania;

(ii) wzywa Komisję i Radę do zastosowania zasady sporządzania budżetu z uwzględnieniem 
aspektu płci w odniesieniu do wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020; 
podkreśla, że rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych powinno zawierać 
instrukcje dla Komisji dotyczące sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w 
procesie budżetowym UE i przy stosowaniu poszczególnych instrumentów finansowania; 

(iii) podkreśla potrzebę wyższych środków na działania w zakresie równouprawnienia płci 
dotyczące zatrudnienia i wzrostu, a także praw i demokracji; wzywa Komisję i Radę do 
uwzględnienia kwestii równouprawnienia w programie na rzecz praw i obywatelstwa 
jako konkretnego celu, a także do zadbania o to, aby program Daphne stanowił 
niezależny poddział w tymże programie; 

(iv) wzywa Komisję i Radę do uwzględnienia celów w zakresie równouprawnienia w 
rozporządzeniach dotyczących funduszy strukturalnych, a także w najważniejszych 
programach finansowych UE (zdrowie i ochrona środowiska, edukacja, młodzież, 
gospodarka itp.), jak i do zadbania o to, aby towarzyszyły im odpowiednie środki 
finansowe; 
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(v) wzywa Komisję i Radę do ciągłego przeznaczania odpowiednich środków finansowych 
na potrzeby Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn bez obniżania ich; 

(vi) podkreśla, że strategia Komisji na rzecz równości kobiet i mężczyzn na lata 2010–2015 
oraz strategia na kolejne 5 lat po 2015 r., a także sprawozdania roczne na temat 
równouprawnienia płci powinny służyć za podstawowy wyznacznik tego, w jakich 
dziedzinach i jak należy wydatkować środki finansowe; 

(vii)zwraca uwagę, że utworzenie dużych programów finansowych sprawi, iż mniejsze 
organizacje pozarządowe, w tym organizacje kobiet, nie będą mogły korzystać z 
możliwości finansowania projektów przez UE; wzywa do tego, aby obok większych 
dotacji nadal oferować mniejsze dotacje, aby mniejsze organizacje pozarządowe miały 
dostęp do środków finansowych UE także w przyszłości;

(viii) zwraca uwagę, że równouprawnienie płci należy znacznie wyraźniej uznać za cel, 
który będzie powiązany z przydziałem środków finansowych, we wszystkich działaniach 
zewnętrznych i programach UE. 

Modyfikacje

Zmiana 1

Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014–2020 
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Zmiana

(14a) Roczne procedury budżetowe 
stosowane w odniesieniu do wieloletnich 
ram finansowych na lata 2014–2020 będą 
uwzględniać elementy dotyczące płci oraz 
sposób, w jaki ogólne ramy finansowe UE 
przyczyniają się do poprawy sytuacji w 
zakresie równouprawnienia (gwarantując 
tym samym uwzględnianie aspektu płci). 

Or. en
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Zmiana 2

Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014–2020
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Zmiana

Parlament Europejski, Rada i Komisja 
(zwane dalej „instytucjami”) podejmują 
wszelkie środki w celu ułatwienia 
przebiegu corocznej procedury 
budżetowej. 

Parlament Europejski, Rada i Komisja 
(zwane dalej „instytucjami”) podejmują 
wszelkie środki w celu ułatwienia 
przebiegu corocznej procedury budżetowej 
oraz dbają o to, aby na wszystkich etapach 
sporządzania budżetu uwzględniano 
aspekt płci.

Or. en


