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Betreft: Zogenaamde LGBT-vrije zones in Polen - Schending van het beginsel van non-
discriminatie in het EU-cohesiebeleid

Tegen juni 2020 hadden ongeveer 100 Poolse gemeenten, regio’s en provincies anti-LGBT-resoluties 
en handvesten van de rechten van families, ook wel bekend als LGBT-vrije zones, aangenomen. In 
juli 2020 weigerde de Commissie in reactie hierop aan zes daarvan financiering toe te kennen in het 
kader van de EU-regeling voor jumelages van steden op grond van discriminatie en schending van 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, resulterend in inbreuken op de regels en 
beginselen voor de toekenning van EU-financiering.

Geconfronteerd met het dreigende verlies van aanzienlijke bedragen aan financiering van de EU (en 
Noorwegen) trokken meerdere van deze gemeenten hun anti-LGBT-resoluties in, terwijl het verzet 
tegen de LGBTI-gemeenschap onverminderd sterk is.

1. Is de Commissie van plan middelen van het cohesiebeleid ter beschikking te stellen aan de 
gemeenten die hun resoluties hebben ingetrokken en betalingen te weigeren aan de gemeenten 
die dat niet hebben gedaan?

2. Hoe gaat de Commissie de voorwaarde betreffende eerbiediging van de grondrechten als 
bedoeld in de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen 2021-2027 in de context 
van gedocumenteerde discriminatie tegen LGBTI-mensen in Polen handhaven?

3. Welke aanvullende maatregelen gaat de Commissie nemen om voor een financieringsklimaat 
voor het cohesiebeleid in Polen te zorgen dat de grondrechten ten volle eerbiedigt en LGBTI-
mensen effectieve bescherming biedt tegen discriminatie?


