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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 2 TFUE równość płci jest jedną z wartości, na 
których opiera się Unia; mając na uwadze, że Unia zobowiązała się do propagowania 
swoich wartości, zgodnie z art. 13 TUE, oraz uwzględniania aspektu płci we wszystkich 
swoich działaniach, jak określono w art. 8 TFUE; 

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 również na uwadze, że Parlament 
wielokrotnie wzywał Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) do 
uwzględnienia perspektywy płci, w tym za pomocą danych segregowanych według 
kryterium płci, w swoich sprawozdaniach z wykonania budżetu Unii;

C. mając na uwadze, że pandemia COVID-19 pogłębiła istniejące strukturalne zjawisko 
nierówności płci i w nieproporcjonalny sposób wpłynęła na zatrudnienie kobiet, w 
szczególności w przypadku osób o niepewnym zatrudnieniu lub pracujących w 
sektorach sfeminizowanych i w gospodarce nieformalnej; mając na uwadze, że należy 
to uwzględnić we wszystkich środkach ożywienia gospodarczego mających złagodzić 
negatywny wpływ pandemii;

1. podkreśla, że prawa kobiet i perspektywę równouprawnienia płci należy uwzględniać i 
gwarantować we wszystkich obszarach polityki oraz na wszystkich etapach procedury 
budżetowej z myślą o przekształceniu dochodów i wydatków, aby osiągnąć cele Unii w 
zakresie równości płci, zwłaszcza w świetle skutków pandemii COVID-19 w aspekcie 
płci oraz regresu w dziedzinie praw kobiet w kilku państwach członkowskich; ponawia 
zatem swój apel o sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci na wszystkich 
etapach procedury budżetowej i o ocenę jego wykonania, w tym przy pomocy 
wskaźników uwzględniających aspekt płci; wzywa do większego uwzględniania 
aspektu płci w postpandemicznych działaniach na rzecz ożywienia gospodarczego;

2. wyraża zaniepokojenie, że w swoim sprawozdaniu specjalnym nr 10/21 w sprawie 
uwzględniania aspektu płci w budżecie UE1 ETO stwierdził, że Komisja nie stosowała 
w odpowiedni sposób zasady uwzględniania aspektu płci, nie korzystała w 
wystarczającym stopniu z danych i wskaźników segregowanych według kryterium płci 
oraz opublikowała niewiele informacji na temat ogólnego wpływu budżetu Unii na 
równouprawnienie płci; podkreśla potrzebę dalszego rozwijania przez Komisję 
metodyki uwzględniania aspektu płci zgodnie z zaleceniem Trybunału; 

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_PL.pdf

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_PL.pdf


PE700.421v04-00 4/6 AD\1248929PL.docx

PL

3. odnotowuje fakt, że równouprawnienie płci i uwzględnianie aspektu płci to jedna z 
horyzontalnych zasad dotyczących funduszy unijnych w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2021–2027 oraz w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności; przypomina o zobowiązaniu Komisji do wprowadzenia 
najpóźniej do końca 2022 r. metodyki skutecznego stosowania zasady uwzględniania 
aspektu płci na poziomie programów w WRF na lata 2021–2027; oczekuje, że Komisja 
poważnie potraktuje swoje zobowiązania dotyczące uwzględniania aspektu płci, będzie 
ściśle monitorować ich wdrażanie, a także będzie stosować je do wszystkich unijnych 
programów finansowania oraz w śródokresowym przeglądzie obecnych WRF; wzywa 
do wprowadzenia ocen wpływu w aspekcie płci, celów w zakresie płci i monitorowania 
aspektu płci zgodnie ze sprawozdaniem specjalnym Trybunału; wzywa Komisję do 
zapewnienia kobietom i mężczyznom równych korzyści z planów odbudowy i 
zwiększania odporności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; zauważa, że w 
sprawozdaniu specjalnym Trybunału i sprawozdaniu Parlamentu z własnej inicjatywy w 
sprawie wymiaru płci w polityce spójności uznano, że fundusze strukturalne są bardzo 
ważnym zasobem wspierającym państwa członkowskie w osiąganiu postępów w 
dziedzinie równouprawnienia płci; 

4. zdecydowanie podkreśla, jak ważne jest zwiększenie zasobów na zapobieganie i 
zwalczanie przemocy uwarunkowanej płcią w ramach programu „Obywatele, równość, 
prawa i wartości”, zwłaszcza w następstwie eskalacji przemocy wobec kobiet podczas 
trwającego kryzysu związanego z COVID-19; ubolewa nad opóźnieniem w pracach nad 
wnioskiem Komisji w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy ze względu na płeć; 
ponawia swój apel do Komisji o uwzględnienie niezależnej linii budżetowej na potrzeby 
wszystkich środków specjalnie ukierunkowanych na równość płci, w tym przemoc 
uwarunkowaną płcią;

5. ponownie wyraża zaniepokojenie, że istnieje związek między atakami na 
praworządność a regresem w obszarze równouprawnienia płci i praw kobiet; wzywa 
Komisję do wzmocnienia praworządności w Unii, a tym samym do ochrony 
demokracji, praw podstawowych i równości za pomocą mechanizmu warunkowości w 
zakresie praworządności w odniesieniu do dostępu do funduszy unijnych; wzywa 
Komisję do ścisłego przestrzegania tej warunkowości i skutecznej ochrony budżetu Unii 
w przypadku uogólnionych braków w utrzymaniu praworządności, a także w przypadku 
łamania praw człowieka, w tym praw kobiet, i naruszania podstawowych wartości Unii 
Europejskiej.
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