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Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach wspomnianej procedury zwrócono się do Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia o wydanie opinii na użytek komisji, której Pan przewodniczy. W ramach 
procedury pisemnej wszczętej przez koordynatorów w dniu 31 marca 2020 r. komisja podjęła 
decyzję o przedstawieniu tej opinii w formie pisma.

W toku tej procedury Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia postanowiła zwrócić się do 
Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek.

Z poważaniem

Evelyn Regner
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WSKAZÓWKI

A. 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 we wszystkich strategiach politycznych UE oraz na wszystkich 
poziomach procesu budżetowego przez uwzględnianie aspektu płci oraz sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci;

B. mając na uwadze, że państwa członkowskie i UE muszą wyeliminować i skutecznie 
zwalczać dyskryminację, oraz mając na uwadze, że należy przeznaczać coraz większą 
część budżetu UE – w tym unijne fundusze strukturalne i inwestycje w wysokiej jakości 
usługi opieki publicznej – na tworzenie nowych możliwości na unijnym rynku pracy, 
promowanie praw socjalnych oraz poprawę warunków pracy i życia, aby ułatwić obu 
płciom osiągnięcie większej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, ze 
szczególnym naciskiem na zwiększenie równości, w tym kobiet i dziewcząt oraz osób 
LGBTI+;

C. 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, a także poświęcają więcej czasu niż 
mężczyźni na niepłatną pracę domową i obowiązki opiekuńcze; mając na uwadze, że 
potrzebne są szczególne środki wsparcia dla kobiet, a zwłaszcza kobiet powracających 
po długiej przerwie na rynek pracy, aby zwiększyć ich potencjał na rynku pracy;

D. mając na uwadze, że kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w gospodarce 
cyfrowej oraz sektorach sztucznej inteligencji, technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki, jeśli 
chodzi o kształcenie, szkolenia i zatrudnienie, w tym na stanowiskach kierowniczych; 
mając na uwadze, że przeznaczenie zasobów na wsparcie wzmacniania pozycji kobiet 
przez włączenie cyfrowe może prowadzić do upowszechniania równości w erze 
cyfrowej; mając na uwadze, że strategia „Europa na miarę ery cyfrowej” powinna 
obejmować uwzględnianie aspektu płci;

E. mając na uwadze, że Komisja powinna zapewnić wystarczające finansowanie – 
przynajmniej na obecnym poziomie – programów mających na celu wspieranie praw 
kobiet, takich jak obecny program „Prawa, równość i obywatelstwo” oraz przyszły 
program „Prawa i wartości”, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów na rzecz 
niedyskryminacji, równości płci i uwzględniania aspektu płci oraz zapobiegania 
przemocy na tle płciowym; podkreśla stanowisko Parlamentu Europejskiego, który 
opowiada się za przeznaczeniem specjalnych środków na działania służące 
zapobieganiu i przeciwdziałaniu wszystkim formom przemocy ze względu na płeć, a 
także za promowaniem pełnego wdrożenia konwencji stambulskiej w programie „Prawa 
i wartości”;

Priorytetowe traktowanie kwestii równości w strategiach politycznych UE

1. podkreśla, że sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci musi stać się 
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nieodłączną częścią procedury budżetowej na wszystkich jej etapach i we wszystkich 
pozycjach budżetowych, tak aby wydatki budżetowe stały się skutecznym narzędziem 
propagowania równouprawnienia płci; apeluje o konsekwentne uwzględnianie aspektu 
płci we wszystkich unijnych programach i instrumentach finansowych oraz w 
Europejskim Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS);

2. ponownie apeluje o zwiększenie inwestycji na rzecz ochrony praw kobiet i dziewcząt; 
wzywa do przyznania środków budżetowych na wsparcie niezależności ekonomicznej 
kobiet za pośrednictwem programów i funduszy UE, takich jak COSME, „Horyzont 
2020” i EFIS;

3. apeluje o większą synergię między dostępnymi instrumentami, aby wspierać 
równouprawnienie płci i zwiększyć równowagę między życiem zawodowym a 
prywatnym; podkreśla potrzebę wzmożenia wysiłków na rzecz wspierania kobiet 
znajdujących się w trudniejszej sytuacji, w tym kobiet niepełnosprawnych, kobiet o 
innym kolorze skóry, samotnych matek i migrantek, kobiet mieszkających na terenach 
wiejskich i oddalonych oraz kobiet należących do mniejszości etnicznych i społeczności 
LGBTI+;

4. wzywa do monitorowania – z wykorzystaniem niezależnych linii budżetowych 
przeznaczonych na ukierunkowane działania – wydatków na równouprawnienie płci 
oraz do ustanowienia właściwych wskaźników, ocen skutków i specjalnej metodologii, 
w szczególności w odniesieniu do walki z dyskryminacją ze względu na płeć, przemocą 
psychiczną, seksualną i fizyczną, molestowaniem seksualnym oraz w odniesieniu do 
dostępu kobiet do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie; 
apeluje o opracowanie i stosowanie odpowiednich mechanizmów rozliczalności i 
przejrzystości, a także o regularne i uwzględniające aspekt płci składanie sprawozdań z 
wyników, tak aby usprawnić proces uwzględniania aspektu płci oraz podnieść 
efektywność wdrażanych programów;

5. wzywa UE do przydziału większych środków budżetowych na organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego promujące prawa kobiet w Europie i w krajach 
globalnego Południa;

6. zwraca uwagę na niepokojące i nasilające się negatywne reakcje związane z 
równouprawnieniem płci i prawami kobiet, a także na znaczenie unijnych 
instrumentów, w tym ISWMR, dla przeciwdziałania temu zjawisku; ubolewa, że do 
swojego wniosku Komisja nie włączyła programu szczegółowego w zakresie 
równouprawnienia płci, oraz apeluje o ambitny przydział specjalnych środków 
budżetowych na wspieranie obrońców praw kobiet oraz na ochronę i promowanie 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tym zakresie; podkreśla w związku 
z tym potrzebę zwiększenia przydziałów budżetowych wspierających powszechne 
poszanowanie i dostęp do zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw w tym 
zakresie;

7. przypomina o ważnej roli Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
(EIGE) w zrozumieniu zakresu i przyczyn nierówności między mężczyznami i 
kobietami w UE oraz o potrzebie skonsolidowanego budżetu na gromadzenie danych 
segregowanych według kryterium płci i pozyskiwanie fachowej wiedzy w dziedzinie 
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równouprawnienia płci; wzywa do zwiększenia lub przynajmniej utrzymania na 
obecnym poziomie budżetu, planu zatrudnienia oraz niezależności EIGE.


