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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 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, przewiduje, że należy 
uwzględniać równouprawnienie płci we wszystkich strategiach politycznych UE;

B. mając na uwadze, że nierówność to coraz większy problem w UE, oraz mając na 
uwadze, że coraz większą część budżetu UE należy przeznaczać na rozwój praw 
socjalnych i ułatwianie dostępu do publicznych usług socjalnych, ze szczególnym 
naciskiem na większe równouprawnienie płci, w tym w odniesieniu do osób LGBTI, 
oraz na sytuację kobiet i dziewcząt;

C. mając na uwadze, że kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach 
kierowniczych i poświęcają więcej czasu niż mężczyźni na niepłatną pracę domową i 
opiekę;

D. mając na uwadze, że Komisja powinna utrzymać wystarczające poziomy finansowania 
programów mających na celu wspieranie praw kobiet, takich jak program „Prawa, 
równość i obywatelstwo”, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów 
niedyskryminacji i zapobiegania przemocy na tle płciowym;

Priorytetowe traktowanie kwestii równości w strategiach politycznych UE

1. podkreśla, że sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci musi stać się 
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 najtrudniejszej sytuacji, w tym kobiet niepełnosprawnych, 
samotnych matek i migrantek oraz kobiet należących do mniejszości etnicznych i 
seksualnych;

4. wzywa do śledzenia wydatków na równouprawnienie płci oraz do ustanowienia 
właściwych wskaźników i specjalnej metodologii, w szczególności w odniesieniu do 
walki z dyskryminacją ze względu na płeć, przemocą i molestowaniem seksualnym oraz 
w odniesieniu do dostępu kobiet do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw z 
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nim związanych;

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

6. przypomina o ważnej roli Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn 
(EIGE) oraz o potrzebie zwiększenia budżetu na gromadzenie danych i pozyskiwanie 
fachowej wiedzy w dziedzinie równouprawnienia płci; wzywa do utrzymania budżetu, 
planu zatrudnienia oraz niezależności EIGE na stałym poziomie.


