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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 równouprawnienie płci stanowi jedną z podstawowych wartości 
Unii, zapisaną w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej; mając na uwadze, że art. 8 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, iż „we wszystkich swoich 
działaniach Unia zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości 
mężczyzn i kobiet”, a co za tym idzie, ustanawia zasadę uwzględniania aspektu płci, 
która przewiduje, że należy uwzględniać równouprawnienie płci na wszystkich 
poziomach procesu budżetowego;

B. mając na uwadze, że państwa członkowskie i UE muszą wyeliminować dyskryminację i 
skutecznie zająć się nią; mając na uwadze, że coraz większa część budżetu UE, w tym 
fundusze strukturalne UE i inwestycje w wysokiej jakości usługi opiekuńcze, musi być 
przeznaczona na ułatwianie wszystkim lepszego godzenia życia zawodowego i 
prywatnego, ze szczególnym naciskiem na poprawę równości, w tym kobiet i dziewcząt 
oraz osób LGBTI+;

1. zauważa, że chociaż wszystkie instytucje UE kierują się traktatami i unijną strategią na 
rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025 przy wdrażaniu uwzględniania aspektu 
płci w procesie kształtowania polityki i w sprawach instytucjonalnych, to obecnie nie 
ma spójnego podejścia ani zorganizowanej współpracy; wzywa do szybkiego wdrożenia 
unijnej strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025 oraz wskazuje na 
potrzebę podjęcia dodatkowych działań;

2. ubolewa, że mimo wielokrotnych apeli Parlamentu o promowanie i stosowanie zasady 
uwzględniania aspektu płci i sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci oraz 
o wdrożenie ocen wpływu w aspekcie płci we wszystkich obszarach polityki Unii, w 
sprawozdaniu specjalnym Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 10/20211 
potwierdzono, że cykl budżetowy UE nie uwzględnia jeszcze w wystarczającym stopniu 
równouprawnienia płci, a Komisja nie wywiązała się jeszcze ze swojego zobowiązania 
do uwzględniania aspektu płci w budżecie UE; podkreśla, że Komisja powinna 
odpowiednio zająć się tą sytuacją we wniosku budżetowym na 2023 r.; przypomina 
zalecenia zawarte w sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z 2021 
r. dotyczące znaczenia wkładu budżetu UE w osiągnięcie równouprawnienia płci;

3. podkreśla, że perspektywę płci należy w pełni i w odpowiedni sposób uwzględniać na 
wszystkich etapach procedury budżetowej, zwłaszcza w świetle skutków pandemii 
COVID-19 w aspekcie płci oraz coraz większego regresu w dziedzinie praw kobiet, w 
tym praw i zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w kilku państwach członkowskich 
UE; apeluje o sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci oraz o włączenie 
celów związanych z płcią do wszystkich programów UE, a także o określenie 
odpowiednich linii budżetowych, skuteczne monitorowanie wkładu budżetu UE w 

1 Europejski Trybunał Obrachunkowy, Uwzględnianie aspektu płci w budżecie UE – czas, by za słowami poszły 
czyny. Sprawozdanie specjalne nr 10/2021, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2021 r.
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równouprawnienie płci oraz o przegląd programów i dostosowanie wydatków z 
uwzględnieniem aspektu płci stosownie do wyników przeglądu;

4. zauważa, że równouprawnienie płci jest powszechnie uznawane za istotną siłę 
napędową wzrostu gospodarczego, a Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn (EIGE) szacuje, że poprawa równouprawnienia płci może doprowadzić do 
wzrostu PKB na mieszkańca UE o 6,1–9,6 % do 2050 r.;

5. podkreśla potrzebę systematycznego gromadzenia i oceny wysokiej jakości danych 
segregowanych według kryterium płci, które do tej pory nie były należycie gromadzone 
ani w pełni wykorzystywane, oraz potrzebę systematycznej sprawozdawczości na ten 
temat; wzywa do uwzględnienia wymogów systematycznego gromadzenia i zgłaszania 
tych danych w przyszłych wnioskach ustawodawczych dotyczących unijnych 
programów finansowania oraz w sprawozdaniach z wyników w budżecie rocznym, 
zwłaszcza że w strategii na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025 podkreśla 
się potrzebę odpowiedniego gromadzenia danych i powiązanych zobowiązań ze strony 
Komisji;

6. ubolewa, że do tej pory Komisja nie stosowała w odpowiedni sposób zasady 
uwzględniania aspektu płci w procedurze budżetowej, mimo że jest to zasada 
horyzontalna w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027; z zadowoleniem 
przyjmuje zobowiązanie Komisji do opracowania metodyki pomiaru wydatków 
związanych z płcią oraz trwającą ocenę gromadzenia danych dotyczących płci; oczekuje 
konsultacji z Parlamentem w całym procesie oceny, w tym również przed publikacją 
rocznego sprawozdania Komisji z zarządzania i wyników; przypomina, że plan 
działania w sprawie równości płci (GAP III) oraz program „Obywatele, równość, prawa 
i wartości” (CERV) mają cele w zakresie wydatków związanych z płcią; oczekuje, że 
Komisja w pełni wykona swoje zobowiązania i złoży władzy budżetowej sprawozdanie 
na ten temat;

7. podkreśla znaczenie szkoleń mających na celu zapewnienie pracownikom wiedzy 
fachowej w celu skutecznego wdrażania uwzględniania aspektu płci i sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci;

8. przypomina o ważnej roli Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
(EIGE) w dziedzinie gromadzenia danych i udostępniania wiedzy fachowej na temat 
braku równości płci w UE; wzywa Komisję do odpowiedniego zwiększenia środków 
dla EIGE, zarówno pod względem budżetowymi, jak i kadrowymi, by mógł on 
wykonywać swoje podstawowe obowiązki, zwłaszcza w kontekście wpływu pandemii 
COVID-19 na równouprawnienie płci i regresu w dziedzinie praw kobiet;

9. podkreśla znaczenie inwestycji w wysokiej jakości usługi publiczne, w tym 
infrastrukturę opieki zdrowotnej i infrastrukturę społeczną, dla radzenia sobie z 
kryzysami społecznymi i zdrowotnymi, budowania odporności społecznej i zwalczania 
nierówności; podkreśla znaczenie tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy w tych 
sektorach, aby osiągnąć sprawiedliwą transformację w kierunku społeczeństwa 
charakteryzującego się mniejszymi emisjami dwutlenku węgla;

10. przypomina, że pandemia COVID-19 dotknęła nieproporcjonalnie kobiety, w tym w 
związku z eskalacją przemocy i molestowania ze względu na płeć, ograniczonym 
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dostępem do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie, 
nieodpłatnym i nierównym podziałem obowiązków opiekuńczych i domowych oraz 
zatrudnieniem, w szczególności w przypadku osób o niepewnym zatrudnieniu, 
sfeminizowanych sektorów i gospodarki nieformalnej; podkreśla znaczenie łagodzenia 
rosnącej skali nierówności, w szczególności poprzez wdrożenie zasady sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w planach odbudowy i zwiększania odporności 
przewidzianych w ramach NextGenerationEU oraz polityki spójności, a także poprzez 
zapewnienie równouprawnienia płci w ramach transformacji cyfrowej; podkreśla zatem 
znaczenie promowania edukacji cyfrowej i znajomości technologii cyfrowych, a tym 
samym uwzględnienia aspektu płci w polityce cyfryzacji UE;

11. ubolewa z powodu różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w zakresie umiejętności 
cyfrowych, kariery w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki, a także w obszarze wiodącej pozycji w przemyśle i przedsiębiorczości; 
podkreśla znaczenie dążenia do wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet, m.in. 
poprzez wspieranie przedsiębiorczości kobiet; ponownie podkreśla, że budżet UE 
powinien być wyposażony w narzędzia zachęcające kobiety do udziału w gospodarce 
cyfrowej oraz sektorach i karierze w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i 
matematyki, a także do zainteresowania się nimi poprzez programy unijne m.in. w 
takich dziedzinach ja badania naukowe, innowacje i technologia; wzywa Komisję do 
przeznaczenia większych zasobów na te obszary, wzmocnienia dostępnych 
instrumentów i do rozwijania współpracy między tymi instrumentami w celu 
zwiększenia równouprawnienia płci we wspomnianych sektorach, w tym również w 
odniesieniu do kobiet na obszarach wiejskich;

12. podkreśla znaczenie odpowiednich i specjalnych zasobów finansowych na odpowiednie 
programy, w tym w ramach instrumentów UE, takich jak Instrument Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” i CERV, w 
kontekście rosnącego sprzeciwu wobec równouprawnienia płci i praw kobiet oraz 
nasilenia się przemocy ze względu na płeć podczas kryzysu związanego z COVID-19;

13. apeluje o większe, ambitne i konkretne przydziały środków budżetowych w celu 
zapobiegania i zwalczania przemocy ze względu na płeć w ramach programu Dafne;

14. wzywa Komisję do zwiększenia przydziału środków budżetowych dla organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego promujących prawa kobiet w Europie i poza jej 
granicami, w tym prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne, takich jak organizacje 
ułatwiające współpracę transgraniczną między organizacjami umożliwiającymi 
bezpieczną i legalną aborcję;

15. przypomina o wymogu, zgodnie z którym co najmniej 40% środków finansowych 
przeznaczonych na komponent programu CERV obejmujący równość, prawa i 
równouprawnienie płci oraz komponent Dafne trzeba przydzielić na działania służące 
zapobieganiu wszelkim formom przemocy ze względu na płeć i ich zwalczaniu, a co 
najmniej 15% – na działania promujące pełne korzystanie przez kobiety z 
przysługujących im praw, wzmocnienie pozycji kobiet, uwzględnianie aspektu płci i 
równouprawnienie płci, co obejmuje równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym;
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16. podkreśla znaczenie polityki spójności w promowaniu równouprawnienia płci; z 
zadowoleniem przyjmuje, że system monitorowania wydatków związanych z 
równouprawnieniem płci został włączony do Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, co 
umożliwi lepsze monitorowanie inwestycji związanych z równouprawnieniem płci; 
wyraża ubolewanie z powodu oceny dokonanej w trakcie negocjacji, zgodnie z którą 
podział według płci w większości przypadków nie ma znaczenia dla Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności;

17. ponawia wniosek o utworzenie odrębnych linii budżetowych, ukierunkowanych 
konkretnie na środki związane z przemocą ze względu na płeć, a także na 
równouprawnienie płci i uwzględnianie aspektu płci w programie CERV; przypomina, 
że zgodnie ze standardową praktyką wszystkie programy powinny obejmować cele i 
wskaźniki związane z równouprawnieniem płci, aby osiągnąć konkretne i wymierne 
skutki, oraz powinny dysponować specjalnymi liniami budżetowymi, jeżeli obejmują 
konkretne ukierunkowane środki;

18. wzywa Komisję do zwiększenia funduszy na kampanie uświadamiające i zwalczanie 
stereotypów związanych z płcią;

19. wzywa do większej koordynacji między instrumentami dostępnymi w budżecie UE w 
celu promowania równouprawnienia płci, poprawy równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym oraz wspierania dostępu kobiet do rynku pracy, w tym 
poprzez zapewnienie inwestycji w placówki opieki;

20. ponownie podkreśla potrzebę zwiększenia wysiłków na rzecz wspierania kobiet 
znajdujących się w trudniejszej sytuacji, w tym kobiet niepełnosprawnych, samotnych 
matek, migrantek, kobiet mieszkających na oddalonych obszarach wiejskich oraz kobiet 
doświadczających dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry lub pochodzenie 
etniczne, a także osób LGBTI+.
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