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Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach podanej wyżej procedury zwrócono się do Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia o wydanie opinii na użytek komisji, której Pan przewodniczy. Komisja 
zatwierdziła wydanie opinii na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2021 r. 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przyjęła tę opinię w formie pisma na posiedzeniu 
w dniu 25 lutego 2021 r.1 i zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji poniższych wskazówek.

Z wyrazami szacunku

Evelyn Regner

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Evelyn Regner (przewodnicząca), Simona Baldassarre, Robert 
Biedroń (wiceprzewodniczący), Annika Bruna, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, 
Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Karen Melchior, Andżelika 
Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Diana Riba i Giner, 
Eugenia Rodríguez Palop (wiceprzewodnicząca), María Soraya Rodríguez Ramos, Christine Schneider, Sylwia 
Spurek (wiceprzewodnicząca), Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi (wiceprzewodnicząca), Chrysoula Zacharopoulou, Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska
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WSKAZÓWKI

Priorytetowe traktowanie kwestii równości w strategiach politycznych UE

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie do skutecznego stosowania w wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2021–2027 horyzontalnego priorytetu, jakim jest 
uwzględnianie aspektu płci; jest zaniepokojony, że z przeglądu przeprowadzonego 
przez Europejski Trybunał Obrachunkowy wynika, iż równouprawnienie płci nie 
zostało uwzględnione w budżecie Unii w taki sam sposób, jak na przykład zmiana 
klimatu, i z zadowoleniem przyjmuje decyzję Trybunału o zbadaniu tej kwestii; wzywa 
Komisję do sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, tak aby zapewnić 
kobietom i mężczyznom równe korzyści z wydatków publicznych, w tym w ramach 
Next Generation EU, zwłaszcza ze środków służących odbudowie gospodarczej;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie do stosowania podejścia uwzględniającego 
aspekt płci do planów naprawy w związku z kryzysem wywołanym przez COVID-19 i 
jego następstwami, mając na uwadze, że kryzys związany z COVID-19 w sposób 
nieproporcjonalny dotknął kobiety i pogłębił nierówności płci, ze szczególnym 
uwzględnieniem środków na rzecz zatrudnienia i równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym, w tym gromadzenia danych segregowanych według 
kryterium płci, ocen wpływu w aspekcie płci i innych konkretnych środków służących 
zwalczaniu nierówności płci;

3. podkreśla potrzebę odpowiedniego finansowania zapobiegania przemocy 
uwarunkowanej płcią i jej zwalczania w ramach programu „Obywatele, Równość, 
Prawa i Wartości”, zauważając wzrost przemocy ze względu na płeć podczas kryzysu 
związanego z COVID-19; przypomina wymogi dotyczące komponentu „Równość, 
prawa i równouprawnienie płci” oraz komponentu DAPHNE, zgodnie z którymi co 
najmniej 40 % funduszy należy przeznaczyć na zapobieganie przemocy uwarunkowanej 
płcią i jej zwalczanie, a co najmniej 15 % na promowanie pełnego korzystania przez 
kobiety z praw i równości płci, w tym równowagi między życiem zawodowym a 
prywatnym, upodmiotowienia kobiet i uwzględniania aspektu płci; wzywa do 
zwrócenia szczególnej uwagi na cyberprzemoc wobec kobiet w tym i innych 
powiązanych programach horyzontalnych; 

4. ponownie zwraca się do Komisji o włączenie niezależnej linii budżetowej dla 
wszystkich środków konkretnie ukierunkowanych na równouprawnienie płci, w tym na 
walkę z przemocą uwarunkowaną płcią, w której Parlament powinien odgrywać 
zasadniczą rolę jako władza budżetowa; 

5. wzywa Komisję do zwiększenia przydziału środków budżetowych dla organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego promujących prawa kobiet w Europie, w tym prawa i 
zdrowie reprodukcyjne i seksualne;

6. wzywa do przedstawiania jakościowych sprawozdań budżetowych dotyczących planu 
działania w zakresie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w polityce zewnętrznej 
na lata 2021–2025, w szczególności 85 % działań zewnętrznych, które mają przyczynić 
się do równouprawnienia płci;
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7. ubolewa z powodu różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn w zakresie umiejętności 
cyfrowych, karier w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki, a także w obszarze wiodącej pozycji w przemyśle i przedsiębiorczości; 
wzywa Komisję do wzmocnienia dostępnych instrumentów i do rozwijania synergii 
między nimi w celu zwiększenia równouprawnienia płci w tych sektorach, w tym w 
odniesieniu do kobiet na obszarach wiejskich;

8. przypomina, że Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) odgrywa 
ważną rolę w gromadzeniu danych i zapewnianiu wiedzy fachowej w celu zrozumienia 
zakresu i przyczyn nierówności między mężczyznami i kobietami w UE; wzywa do 
zwiększenia budżetu EIGE lub przynajmniej do utrzymania go na obecnym poziomie.


