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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 równouprawnienie płci jest jedną z wartości, na których opiera się 
Unia Europejska, i że Unia jest zobowiązana do promowania uwzględniania aspektu 
płci we wszystkich swoich działaniach zgodnie z art. 8 TFUE;

B. mając na uwadze, że Parlament Europejski wielokrotnie zwracał się do Komisji o 
promowanie i wdrażanie koncepcji uwzględniania aspektu płci, sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci i oceniania wpływu w aspekcie płci w odnośnych 
obszarach polityki Unii, a do Trybunału Obrachunkowego – o uwzględnianie aspektu 
płci, w tym również danych segregowanych według kryterium płci, w sprawozdaniach 
na temat wykonania unijnego budżetu;

1. wzywa do uwzględniania praw kobiet i równouprawnienia płci we wszystkich 
obszarach polityki; ponownie apeluje zatem o uwzględnianie aspektu płci w ramach 
procedury budżetowej, w tym przy wykonywaniu budżetu i ocenie jego wykonania;

2. ponownie domaga się, by w pozycjach budżetowych dotyczących programu „Prawa, 
równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020 zostały sprecyzowane zasoby przydzielone 
na każdy z celów tego programu mający doprowadzić do równouprawnienia płci, co 
zagwarantuje należytą rozliczalność funduszy przeznaczonych na ten cel;

3. ponawia swój apel o utworzenie osobnej pozycji budżetowej dla związanego z 
programem Daphne celu programu „Prawa, równość i obywatelstwo”; odnotowuje 
postępy w opracowywaniu ogólnounijnego badania, obejmującego wspólną 
metodologię i kwestionariusz, w celu gromadzenia w regularnych odstępach czasu 
porównywalnych danych dotyczących przemocy na tle płciowym we wszystkich 
państwach członkowskich UE; spodziewa się otrzymać pierwsze wyniki pilotażowego 
etapu badania w 2019 r., aby można było przeprowadzić badanie zgodnie z planem w 
latach 2020–20211; 

4. podkreśla, że należy dołożyć większych starań na rzecz uwzględniania perspektywy płci 
w dziedzinie badań i integracji; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje fakt, że do 
stycznia 2019 r. udział kobiet uczestniczących w projektach w ramach programu 
„Horyzont 2020” wyniósł 42 % siły roboczej ogółem; z drugiej strony ubolewa nad 
faktem, że kobiety stanowią jedynie 28 % koordynatorów projektów i że jedynie 32,4 % 
dotacji uwzględniało aspekt płci w treściach badań i innowacji2; 

5. wzywa do gromadzenia segregowanych według kryterium płci danych dotyczących 
beneficjentów i uczestników programów finansowanych przez UE.

1 Programme Statements of operational expenditure (oświadczenia programowe dotyczące wydatków 
operacyjnych) COM(2019) 400 – czerwiec 2019 r. – s. 360.
2 Idem s. 74.
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