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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 art. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zobowiązuje 
Unię, by we wszystkich swoich działaniach zmierzała do zniesienia nierówności oraz 
wspierania równości mężczyzn i kobiet, a tym samym promowała zasadę uwzględniania 
aspektu płci we wszystkich obszarach polityki, w tym poprzez sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci na wszystkich szczeblach procesu budżetowego;

B. mając na uwadze, że Parlament Europejski wielokrotnie apelował do Komisji, aby 
promowała i wdrażała uwzględnianie aspektu płci i sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci oraz by prowadziła oceny wpływu w aspekcie płci we 
wszystkich obszarach polityki Unii; mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy 
potwierdził, iż cel ten nie został osiągnięty;

C. mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie apelował o wystarczające finansowanie 
Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), programu „Prawa, 
równość i obywatelstwo”, a następnie programu „Obywatele, równość, prawa i 
wartości” (CERV) oraz jego komponentu Daphne, aby ugruntować zasady 
niedyskryminacji oraz równouprawnienia płci i wzmocnić instrumenty służące 
uwzględnianiu aspektu płci oraz zapewnić odpowiednie zasoby przeznaczone na 
zapobieganie przemocy ze względu na płeć i przeciwdziałanie jej; mając na uwadze, że 
przemoc domowa wzrosła w związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi 
wskutek niej rozwiązaniami, takimi jak izolacja lub telepraca1;

D. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 w nieproporcjonalnym stopniu dotyka 
kobiety, w szczególności kobiety pracujące w niepewnych formach zatrudnienia, 
sektorach zdominowanych przez kobiety i gospodarce nieformalnej; mając na uwadze, 
że budżet Unii na 2022 r. powinien odgrywać kluczową rolę w ożywieniu 
gospodarczym Unii, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na te sektory, które są 
w dużej mierze zdominowane przez kobiety i które miały zasadnicze znaczenie podczas 
pandemii lub poważnie ucierpiały w wyniku spowodowanego pandemią kryzysu 
gospodarczego;

E. mając na uwadze, że kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach 
kierowniczych i decyzyjnych, a zarazem są nadmiernie reprezentowane w sektorach 
nisko płatnych, takich jak opieka i usługi; mając na uwadze, że poświęcają więcej czasu 
niż mężczyźni na niepłatną pracę domową i obowiązki opiekuńcze;

F. mając na uwadze, że kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w gospodarce 
cyfrowej oraz w sektorach nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki 
(STEM) pod względem edukacji, szkolenia i zatrudnienia; mając na uwadze, że 
przeznaczenie zasobów na wsparcie wzmacniania pozycji kobiet i dziewcząt przez 
włączenie cyfrowe może prowadzić do postępów w zapewnieniu równości płci w erze 

1 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659333/EPRS_BRI(2020)659333_EN.pdf
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cyfrowej;

G. mając na uwadze, że w Europie rozprzestrzeniają się nowe szczepy COVID-19, co grozi 
nowymi obostrzeniami w państwach członkowskich; mając zatem na uwadze, że 
trwające obecnie ramowe oceny następstw i skutków pandemii COVID-19 dla kobiet 
mają istotne znaczenie dla ewentualnego złagodzenia skutków nowej pandemii;

1. podkreśla, że prawa kobiet i perspektywę równouprawnienia płci należy uwzględniać i 
gwarantować we wszystkich obszarach polityki, zwłaszcza w świetle wielorakich, 
uwarunkowanych płcią skutków pandemii COVID-19 dla praw kobiet; ponawia 
zdecydowany apel o uwzględnianie aspektu płci i sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci w całej procedurze budżetowej; przypomina sprawozdanie 
Trybunału Obrachunkowego z 2021 r. w sprawie uwzględniania aspektu płci w 
budżecie UE, w którym wykazano, że aspekt płci nie został odpowiednio uwzględniony 
w budżecie Unii, a także przypomina główne zalecenia tego sprawozdania; podkreśla, 
że niektóre państwa członkowskie wykorzystały pandemię, by ograniczyć dodatkowo 
prawa kobiet;

2. wzywa, aby Unia Europejska zwiększyła środki finansowe dla państw członkowskich 
przeznaczone na wzmocnienie ochrony macierzyństwa i ojcostwa w prawie pracy, w 
szczególności przez wydłużenie odpowiednich urlopów i zagwarantowanie 100 % 
wynagrodzenia, a także skrócenie godzin pracy w okresie karmienia piersią i podjęcie 
działań w celu zapewnienia tej ochrony, a ponadto dzięki inwestycjom w usługi 
wczesnej opieki nad dzieckiem i edukacji oraz opieki długoterminowej; zwraca uwagę, 
że niedostępność, wygórowane koszty i brak odpowiedniej infrastruktury zapewniającej 
wysokiej jakości usługi opieki nad dziećmi wciąż stanowią istotną przeszkodę na 
drodze do równego udziału kobiet we wszystkich aspektach życia społecznego, w tym 
w zatrudnieniu;

3. wyraża zaniepokojenie, że istnieje związek między atakami na praworządność a 
regresem w obszarze równouprawnienia płci i praw kobiet; przypomina, że 
warunkowość budżetową stosuje się w kontekście praw kobiet w taki sam sposób jak w 
innych obszarach polityki; wzywa Komisję do zajęcia się tą kwestią w ramach 
procedury przewidzianej w art. 7 zastosowanej wobec państw członkowskich, których 
ta kwestia dotyczy;

4. wzywa Komisję do dopilnowania, by fundusze unijne nie były wykorzystywane do 
wspierania projektów, inwestycji i programów, które przyczyniają się do segregacji, 
dyskryminacji lub wykluczenia społecznego; 

5. wzywa Komisję, aby w ramach oceny krajowych planów odbudowy przedstawiła 
konkretne zalecenia – zgodnie z ogólnym celem Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności, jakim jest łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków 
kryzysu, w szczególności dla kobiet – podkreślające potrzebę zapewnienia inwestycji i 
reform w dążeniu do równouprawnienia płci, gromadzenia danych segregowanych 
według kryterium płci oraz stosowania wskaźników dotyczących płci, a także 
ułatwiające kobietom pełne uczestnictwo w rynku pracy, przy czym celem jest 
uwzględnienie perspektywy płci w reakcji na kryzys, aby zapewnić korzyści dla 
wszystkich;
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6 przypomina, że w budżecie unijnym należy zwiększyć finansowanie na rzecz likwidacji 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć poprzez zdecydowane stosowanie 
zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę o takiej tej samej wartości, 
nie tylko za pośrednictwem przepisów i środków mających na celu zwalczanie 
dyskryminacji płacowej, lecz także w celu promowania rokowań zbiorowych; ponadto 
wzywa do stosowania środków służących zwalczaniu praktyk dyskryminacyjnych przy 
decyzjach o zatrudnieniu i awansie; wzywa do stosowania środków mających na celu 
zwiększenie ochrony socjalnej w przypadku macierzyństwa, bezrobocia, zachorowania, 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

7. apeluje, by gromadzić dane segregowane według kryterium płci oraz stosować 
wskaźniki dotyczące płci i prowadzić oceny skutków środków przewidzianych w 
planach odbudowy;

8. wzywa Komisję i Radę do zadbania o to, by wszystkie środki budżetowe w WRF na 
lata 2021–2027 były zgodne z zasadą równouprawnienia mężczyzn i kobiet oraz 
promowały tę zasadę we wszystkich obszarach polityki Unii;

9. wzywa Komisję, by przyspieszyła wprowadzenie, w ścisłej współpracy z Parlamentem, 
metodyki pomiaru odpowiednich wydatków związanych z płcią, zgodnie z 
porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 16 grudnia 2020 r. pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie 
dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania 
finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu 
wprowadzania nowych zasobów własnych2;

10. wzywa Komisję do zapewnienia odpowiedniego zwiększenia budżetu EIGE w celu 
promowania równouprawnienia płci w całej Unii, zwłaszcza w związku ze skutkami 
pandemii COVID-19 dla kobiet, a następnie do zapewnienia odpowiednich zasobów 
kadrowych umożliwiających poszerzanie zakresu jego zadań; podkreśla centralną rolę 
EIGE w gromadzeniu, analizowaniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu danych i 
informacji dotyczących równouprawnienia płci, w szczególności na temat aspektu płci 
kryzysu związanego z COVID-19, w zrozumieniu zakresu i przeszkód utrudniających 
osiągnięcie równości płci w Unii, a także w opracowywaniu, analizowaniu, ocenianiu i 
rozpowszechnianiu narzędzi metodologicznych wspierających włączenie 
równouprawnienia płci do wszystkich strategii politycznych Unii i wynikających z nich 
polityk krajowych;

11. podkreśla, że w ostatnim dziesięcioleciu, od czasu wybuchu kryzysu finansowego i 
gospodarczego, pogłębiły się nierówności gospodarcze i społeczne, nierówności w 
zakresie zatrudnienia oraz nierówności w traktowaniu ze względu na płeć w państwach 
członkowskich i między nimi; przypomina, że EIGE odgrywa ważną rolę w 
zrozumieniu skali i przyczyn nierówności między mężczyznami a kobietami w UE; 
wzywa zatem do wzmocnienia jego budżetu, personelu i niezależności, a także do 
zwiększenia środków budżetowych w dziale „Promowanie niedyskryminacji i 
równości”;

12. ponawia swój wniosek o przydzielenie niezależnej linii budżetowej na cel programu 

2 Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 28.
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CERV poświęcony promowaniu równouprawnienia płci i uwzględniania aspektu płci, a 
także innej linii budżetowej na cel dotyczący zapobiegania przemocy ze względu na 
płeć i jej zwalczania; zdecydowanie ponawia swój apel o wzmocnienie inicjatywy 
Daphne poprzez zwiększenie środków przeznaczonych na komponent Daphne, a w 
szczególności środków służących zwalczaniu przemocy ze względu na płeć oraz 
odpowiedniemu wspieraniu ofiar, zwłaszcza w następstwie eskalacji przemocy ze 
względu na płeć w czasie kryzysu związanego z COVID-19; podkreśla potrzebę 
zwiększenia środków budżetowych wspierających działania zapewniające 
uwzględnianie aspektu płci w dziedzinie zdrowia poprzez ułatwianie wymiany między 
państwami członkowskimi, w tym dotyczącej zdrowia i praw reprodukcyjnych i 
seksualnych; wzywa Komisję do przeznaczenia dodatkowych środków na program UE 
dla zdrowia, w szczególności dla państw członkowskich, aby zapewnić odpowiednie 
świadczenie dostępnych usług w zakresie zdrowia i praw reprodukcyjnych i 
seksualnych;

13. przypomina o wymogu, zgodnie z którym co najmniej 40 % środków finansowych 
przeznaczonych na komponent „Równość, prawa i równouprawnienie płci” oraz 
komponent Daphne należy przydzielić na działania służące zapobieganiu wszelkim 
formom przemocy ze względu na płeć i ich zwalczaniu na wszystkich szczeblach, a co 
najmniej 15 % – na działania promujące pełne korzystanie przez kobiety z 
przysługujących im praw i równouprawnienie płci, w tym równowagę między życiem 
zawodowym a prywatnym, wzmocnienie pozycji kobiet i uwzględnianie aspektu płci;

14. wzywa Komisję, aby ponownie oceniła inicjatywę Daphne i przeznaczyła na ten 
program odpowiednie zasoby, tak by udzielać ofiarom przemocy właściwego wsparcia i 
zwalczać przemoc wobec kobiet;

15. zaznacza, że należy zwiększyć unijne finansowanie, tak by umożliwić państwom 
członkowskim świadczenie publicznych usług społecznych na rzecz ofiar handlu ludźmi 
lub wykorzystywania seksualnego, co obejmuje udzielanie wsparcia psychologicznego i 
socjalnego przez wyspecjalizowanych pracowników, oraz by wdrażać politykę 
społeczną i gospodarczą w celu niesienia pomocy szczególnie narażonym kobietom i 
dziewczętom w wychodzeniu z prostytucji, przez zagwarantowanie im pracy skutecznie 
prowadzącej do włączenia społecznego;

16. podkreśla znaczenie wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych, takich jak Europejski Fundusz Społeczny Plus (ESF+), do promowania 
równouprawnienia płci, zatrudnienia kobiet i dostępu do rynku pracy, opieki nad 
dziećmi i opieki długoterminowej; apeluje o dalsze odpowiednie wykorzystanie EFS+, 
w tym jego zwiększenie i bardziej strategiczne zastosowanie, w celu promowania 
równouprawnienia płci w dziedzinie zatrudnienia, ponieważ kobiety częściej niż 
mężczyźni pracują na czas określony, w niepełnym wymiarze czasu pracy, ich 
zatrudnienie jest częściej niepewne, zaś pandemia COVID-19 w nieproporcjonalny 
sposób wpłynęła na zatrudnienie kobiet, w szczególności w niektórych sektorach, które 
odczuły najsilniej jej skutki i w których kobiety stanowią zdecydowaną większość 
zatrudnionych, takich jak służba zdrowia, handel detaliczny i opieka; zwraca się do 
Komisji, aby zaproponowała w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich proaktywne środki mające na celu wspieranie 
zatrudnienia kobiet na obszarach wiejskich; 
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17. podkreśla, że budżet Unii powinien obejmować zwiększenie inwestycji w infrastrukturę 
opiekuńczą i usługi opiekuńcze w celu świadczenia usług opieki o wysokiej jakości; 
przypomina, że inwestycje te mają kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego, 
radzenia sobie z kryzysem społecznym i zdrowotnym, budowania odporności 
społecznej i zwalczania nierówności;

18. apeluje o to, by dzięki budżetowi unijnemu można było zachęcić kobiety do udziału w 
gospodarce cyfrowej oraz sektorach i karierach w dziedzinie nauk przyrodniczych, 
technologii, inżynierii i matematyki i zainteresować je tymi dziedzinami za 
pośrednictwem programów unijnych – na przykład w dziedzinie badań, innowacji i 
technologii – lub udziałem w europejskiej przestrzeni badawczej, a także w Inicjatywie 
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; 

19. ponownie podkreśla, że budżet UE powinien odgrywać bardziej aktywną rolę w dążeniu 
do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ, a w szczególności projektów 
zmierzających do wyeliminowania ubóstwa w państwach członkowskich; zaznacza, że 
pandemia COVID-19 pogłębiła już istniejące problemy ubóstwa kobiet3 i dzieci4; 
wzywa zatem Unię 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.

3 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(2021)693183_EN.pdf
4 https://eurochild.org/uploads/2020/12/2020-Eurochild-Semester-Report.pdf
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