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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 zgodnie z art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia 
zmierza we wszystkich działaniach do wyeliminowania nierówności oraz wspierania 
równości mężczyzn i kobiet, ustanawiając zasadę uwzględniania aspektu płci; mając na 
uwadze, że procedura budżetowa na rok 2021, będąca pierwszą z procedur wieloletnich 
ram finansowych na lata 2021–2027, stanowi okazję do lepszego włączenia kwestii płci 
do całej procedury budżetowej dzięki sporządzeniu budżetu z uwzględnieniem aspektu 
płci, w szczególności w świetle wielorakich uwarunkowanych płcią skutków kryzysu 
związanego z COVID-19 dla praw kobiet, takich jak nasilenie przemocy 
uwarunkowanej płcią w okresie obowiązywania środków izolacji, wyższe ryzyko 
znalezienia się poza rynkiem pracy wynikające z większego obciążenia obowiązkami 
opiekuńczymi, większy odsetek kobiet zatrudnionych w sektorach, które poniosły straty 
w wyniku środków izolacji, w tym w gospodarce nieformalnej i w sektorach o bardziej 
niepewnych warunkach pracy;

1. podkreśla, że program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” jest jedynym 
programem unijnym zawierającym ukierunkowane środki dotyczące równouprawnienia 
płci, w tym zapobiegania przemocy uwarunkowanej płcią i jej zwalczania; 
zdecydowanie ponownie domaga się w szczególności zwiększenia środków i 
przeznaczenia linii budżetowej na zwalczanie przemocy ze względu na płeć, zwłaszcza 
w następstwie eskalacji przemocy wobec kobiet w czasie kryzysu związanego z 
COVID-19, a także domaga się zwiększenia środków finansowych z przeznaczeniem na 
cel pośredni, jakim jest zapewnienie równouprawnienia płci oraz uwzględnianie aspektu 
płci, a także z przeznaczeniem dla odpowiednich organizacji w ramach programu 
Daphne i komponentu „Wartości” programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”; 
ponawia swój apel o uwzględnienie specjalnych linii budżetowych przeznaczonych na 
wszystkie ukierunkowane środki dotyczące równouprawnienia płci jako dobrą praktykę 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci oraz w celu ułatwienia śledzenia 
wydatków przeznaczonych na równouprawnienie płci;

2. podkreśla, że w dążeniu do ułatwienia kobietom udziału w rynku pracy należy znacznie 
zwiększyć środki w ramach EFS+, aby umożliwić integrację na rynku pracy i 
dostosowane szkolenia, ponieważ kryzys związany z COVID-19 miał 
nieproporcjonalny wpływ na zatrudnienie kobiet, w szczególności kobiet pracujących w 
gospodarce nieformalnej, z których wiele może nie być w stanie podjąć formalnego 
zatrudnienia ze względu na obowiązki opieki nad dziećmi, a także kobiet pracujących w 
niepewnych warunkach, na umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin oraz w 
niektórych sektorach silnie dotkniętych kryzysem i zdominowanych przez kobiety, 
takich jak opieka zdrowotna, sprzedaż detaliczna oraz placówki i usługi opieki, opieka 
nad dziećmi, opieka nad osobami starszymi, opieka długoterminowa i opieka społeczna;

3. podkreśla, że należy rozważyć zwiększenie zasobów mających na celu wzmocnienie 
pozycji kobiet poprzez przedsiębiorczość oraz wspieranie MŚP prowadzonych przez 
kobiety, dzięki zapewnieniu im dostępu do pożyczek i finansowania za pośrednictwem 
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specjalnych programów;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zajęcia się problemem niedostatecznej 
reprezentacji kobiet w sektorach gospodarki cyfrowej, ICT oraz nauk przyrodniczych, 
technologii, inżynierii i matematyki (STEM) pod względem kształcenia, szkolenia i 
zatrudnienia, w szczególności poprzez specjalne działania służące informowaniu 
dziewcząt i zachęcaniu ich do zainteresowania się dziedzinami STEM, aby 
zmotywować je do uczenia się, studiowania i kontynuowania kariery w tej dziedzinie; 
wzywa również Komisję do przeznaczenia ukierunkowanych środków na 
zlikwidowanie przepaści cyfrowej między kobietami a mężczyznami w drodze 
przedstawienia wniosków mających na celu poprawę umiejętności cyfrowych i 
informatycznych kobiet, a także wsparcia ich w dostosowaniu się do nowych warunków 
pracy w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 oraz promowania ich większego 
udziału w gospodarce;

5. wzywa do zwiększenia środków w puli przeznaczonej na kulturę, kreatywność i 
integrację społeczną, tak by lepiej uwzględnić problematykę płci w każdym z 
programów, a także wspierać i promować studia i badania z zakresu kulturowej 
tożsamości płci w Unii;

6. podkreśla potrzebę zwiększenia przydziałów budżetowych przeznaczonych na 
promowanie powszechnego poszanowania zdrowia i praw seksualnych i 
reprodukcyjnych, a także dostępu w tym zakresie; wzywa państwa członkowskie do 
ochrony zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych, w szczególności poprzez 
zapewnienie realizacji programów i usług na rzecz zdrowia reprodukcyjnego, w tym 
podstawowej dobrowolnej opieki w zakresie planowania rodziny i leków oraz zdrowia 
matek i noworodków; wzywa Komisję i państwa członkowskie do przeznaczenia 
dodatkowych środków na program działań UE w dziedzinie zdrowia, w szczególności w 
celu zapewnienia stałego i terminowego świadczenia dostępnych i bezpiecznych usług 
w zakresie zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych, a także do wspierania 
działań mających na celu rozwiązanie problemów zdrowotnych związanych z przemocą 
uwarunkowaną płcią oraz wspieranie ofiar takiej przemocy; zwraca szczególną uwagę 
na kobiety mieszkające na obszarach wiejskich, słabo zaludnionych i najmniej 
dostępnych, które mają często bardziej ograniczony dostęp do takich usług;

7. ponownie podkreśla, że budżet UE powinien odgrywać bardziej aktywną rolę w dążeniu 
do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ; wzywa zatem do wspierania 
działań i projektów mających na celu eliminację ubóstwa wśród kobiet i dzieci, 
promowanie większej i lepszej integracji na rynku pracy, wyeliminowanie nierówności 
między kobietami a mężczyznami na rynku pracy i w zakresie płac, poprawę dostępu do 
opieki zdrowotnej i poprawę świadczenia usług zdrowotnych oraz zwalczanie przemocy 
wobec kobiet, dzieci i młodzieży;

8. wzywa Komisję i Radę, by zadbały o przydzielenie dodatkowych środków 
organizacjom walczącym o prawa kobiet, zwłaszcza tym, które pracują nad 
propagowaniem zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz praw osób 
LGBTI+; ponownie domaga się mechanizmu, który chroniłby budżet Unii w przypadku 
uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich; 
podkreśla, że zgoda Parlamentu na przyjęcie WRF na lata 2021–2027 powinna być 
uzależniona od przestrzegania wartości Unii, i jest gotowy nie wyrazić zgody na WRF 
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w przypadku braku porozumienia politycznego w sprawie takiego mechanizmu;

9. potwierdza ważną rolę Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn i 
Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz wzywa do zwiększenia ich 
budżetów w celu zapewnienia im większych możliwości w zakresie rekrutacji i badań 
naukowych; przypomina, że Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
odgrywa ważną rolę w zrozumieniu skali i przyczyn nierówności płci w UE; wzywa 
zatem do zwiększenia środków budżetowych w dziale „Promowanie niedyskryminacji i 
równości”.
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