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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, jako komisji przedmiotowo właściwej, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że zgodnie z art. 2 TUE Unia Europejska opiera się na wartościach 
poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa 
prawnego, jak również poszanowania praw człowieka; mając na uwadze, że prawo do 
równego traktowania i niedyskryminacji jest prawem podstawowym, a obywatele 
europejscy są chronieni przed dyskryminacją na podstawie art. 21 Karty praw 
podstawowych; mając na uwadze, że art. 151 TFUE odnosi się do podstawowych praw 
socjalnych, takich jak te określone w Europejskiej karcie społecznej, a równość płci jest 
kluczową zasadą Europejskiego filaru praw socjalnych;

B. mając na uwadze, że przemoc ze względu na płeć pozostaje jednym z największych 
wyzwań, przed którymi stoją nasze społeczeństwa, i że przemoc ze względu na płeć we 
wszystkich formach jest naruszeniem praw podstawowych dotyczącym wszystkich 
warstw społecznych; mając na uwadze, że przemoc ze względu na płeć jest zarówno 
przyczyną, jak i skutkiem nierówności strukturalnych; mając na uwadze, że zwalczanie 
przemocy ze względu na płeć wymaga zrozumienia jej przyczyn i czynników 
przyczyniających się do jej szerzenia; mając na uwadze, że kobiety, których tożsamość 
i podatność na zagrożenia charakteryzuje się intersekcjonalnością, są w większym 
stopniu narażone na przemoc i molestowanie; mając na uwadze, że podstawa 
zwalczania przemocy ze względu na płeć została ustanowiona na podstawie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, 
zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/JHA1, dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego 
nakazu ochrony2 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 
25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia 
i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/JHA3; 
mając na uwadze, że konwencja stambulska to pierwszy prawnie wiążący instrument 
międzynarodowy dotyczący zapobiegania przemocy wobec kobiet i dziewcząt 
i zwalczania tej przemocy, ustanawiający kompleksowe ramy środków prawnych 
i politycznych na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet, wspierania ofiar i karania 
sprawców; mając na uwadze, że jeszcze sześć państw członkowskich i sama UE nie 
dokonały jeszcze ratyfikacji lub transpozycji konwencji stambulskiej;

C. mając na uwadze, że kobiety w całej ich różnorodności4 mają do czynienia 

1 Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1.
2 Dz.U. L 338 z 21.12.2011, s. 2.
3 Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 73.
4 Wyrażenie „w całej ich różnorodności” jest używane w niniejszej opinii do sformułowania stanowiska, zgodnie 
z którym kobiety, mężczyźni i osoby niebinarne należą do kategorii niejednorodnych, w tym między innymi ze 
względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub 
przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, 
urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową lub cechy 
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z problemami o charakterze intersekcjonalnym, takimi jak rasizm strukturalny, 
dyskryminacja, przestępstwa z nienawiści i mowa nienawiści, brak dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości oraz utrzymujące się nierówności społeczno-gospodarcze, które należy 
uznać za poważne bariery uniemożliwiające korzystanie w pełni z praw podstawowych 
i za zasadniczą przeszkodę dla włączenia i równości; mając na uwadze, że dyrektywa 
antydyskryminacyjna, która zapewniałaby szerszy zakres ochrony dzięki podejściu 
horyzontalnemu, jest blokowana w Radzie od ponad dekady;

D. mając na uwadze, że w obecnym dziesięcioleciu mamy do czynienia z silnymi ruchami 
godzącymi w równouprawnienie płci oraz w prawa kobiet, w tym zdrowie 
reprodukcyjne i seksualne oraz prawa z nim związane; mając na uwadze, że silny pakt 
między państwami członkowskimi ma zasadnicze znaczenie dla dalszego wspierania 
praw kobiet w Europie przez dzielenie się przepisami i wymianę najlepszych praktyk; 
mając na uwadze, że jeden z komisarzy zajmuje się wyłącznie kwestią 
równouprawnienia płci i że w Parlamencie istnieje komisja zajmująca się prawami 
kobiet i równouprawnieniem płci, natomiast Rada nie posiada specjalnego organu 
ds. równości płci, a ministrowie i sekretarze stanu odpowiedzialni za kwestie równości 
płci nie mają specjalnego forum dyskusyjnego;

1. podkreśla, że konieczne jest utrzymanie podejścia międzysektorowego w strategii na 
rzecz równouprawnienia płci oraz dodanie konkretnych i wymiernych zobowiązań, 
zwłaszcza odnoszących się do grup chronionych przed dyskryminacją na mocy prawa 
UE oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości; podkreśla, że nie można osiągnąć rzeczywistych postępów 
w odniesieniu do równości płci bez przekrojowego podejścia, które uwzględnia 
dyskryminację kobiet w całej ich różnorodności i które obejmuje konkretne działania 
mające na celu rozwiązanie problemu nierówności, z jakimi borykają się kobiety 
niedostrzegane lub pomijane w obecnej polityce równości płci; uważa, że takie 
działania powinny obejmować pozytywne środki na rzecz równości w polityce UE 
w zakresie funduszy strukturalnych, a także bardziej konkretne działania, takie jak 
wsparcie dla strategicznych sporów sądowych, polityki różnorodności na rzecz kobiet 
na stanowiskach kierowniczych, rozwój szkoleń na temat praktycznego wdrożenia 
intersekcjonalności w sieciach ekspertów prawnych i sądownictwie, a także 
ustanowienie skutecznych i trwałych mechanizmów konsultacji z udziałem kobiet 
w całej ich różnorodności, w tym kobiet marginalizowanych; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że intersekcjonalność będzie również zasadą przekrojową w odniesieniu 
do planu działania na rzecz integracji i włączenia społecznego oraz ram strategicznych 
UE w zakresie niepełnosprawności, osób LGBTI+, integracji Romów i praw dziecka, 
a także przypomina Komisji, że konieczne są dalsze wysiłki w tym kierunku;

2. przypomina, że uwzględnianie aspektu płci jest niezbędnym narzędziem eliminowania 
nierówności, promowania równości płci i zwalczania dyskryminacji; podkreśla, że 
instytucje UE i państwa członkowskie muszą w ramach współpracy pogłębiać relacje ze 
społeczeństwem obywatelskim, w tym z ruchami i organizacjami kobiet oraz 
z organizacjami międzynarodowymi, aby poczynić postępy w zakresie równości płci; 
wzywa Komisję do zapewnienia uwzględniania aspektu płci we wszystkich politykach 

płciowe, status migracyjny lub status społeczno-ekonomiczny. Potwierdza ono zobowiązanie do niepozostawiania 
nikogo w tyle i do osiągnięcia równego pod względem płci wymiaru Europy dla wszystkich.
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i działaniach Unii oraz do przedstawienia konkretnych działań następczych; 
z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie do utworzenia grupy zadaniowej 
ds. równości, w celu opracowania przekrojowego podejścia do uwzględniania aspektu 
płci we wszystkich obszarach polityki UE; uważa, że silniejsze stosunki 
międzyinstytucjonalne w dziedzinie uwzględniania aspektu płci mogą przyczynić się do 
opracowania polityki UE uwzględniającej kwestie płci i w związku z tym wzywa do 
usystematyzowanej współpracy w zakresie uwzględniania aspektu płci z wszystkimi 
partnerami instytucjonalnymi, takimi jak Parlament, Komisja, Rada i Europejski 
Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE); wzywa Komisję do stosowania 
jasnych wskaźników, celów, zasobów i mechanizmów monitorowania w celu 
zapewnienia, by uwzględnianie aspektu płci było systematycznie uwzględniane na 
wszystkich etapach opracowywania polityki we wszystkich obszarach polityki UE 
i przy zastosowaniu podejścia przekrojowego; w związku z tym wzywa Komisję do 
przedstawienia planu działania na rzecz uwzględniania aspektu płci, w tym 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci, oraz do uwzględnienia 
przekrojowej perspektywy we wszystkich strategiach politycznych UE;

3. odnotowuje, że podczas kryzysu związanego z COVID-19 nasiliły się nierówności 
i różne formy przemocy ze względu na płeć dotykające kobiety i dziewczęta i jest 
w szczególności zaniepokojony znacznym wzrostem przemocy domowej; wzywa UE 
i państwa członkowskie do ukierunkowania konkretnych działań i wsparcia na rzecz 
kobiet i dziewcząt, w tym poprzez wprowadzanie odpowiednich usług w celu 
zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz specjalistycznych usług wsparcia 
dla ofiar, takich jak schroniska, telefony zaufania, czaty i inne kreatywne rozwiązania 
wspierające; wzywa do należytego uwzględnienia tego faktu w strategii na rzecz 
równouprawnienia płci, a także do wdrożenia konkretnych środków w odpowiedzi na 
ten rozwój sytuacji;

4. ponownie wzywa Radę i Komisję do wznowienia wysiłków i szybkiego przyjęcia 
horyzontalnej dyrektywy antydyskryminacyjnej w celu wyeliminowania luki 
w ochronie, jaka istnieje obecnie w ramach prawnych UE dotyczących 
niedyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, religię, światopogląd lub 
orientację seksualną w kluczowych obszarach życia, takich jak ochrona socjalna, 
edukacja oraz dostęp do dóbr i usług, a także w celu zapewnienia, by UE nie kierowała 
się w działaniu sztuczną hierarchią przyczyn; z zadowoleniem przyjmuje wyrażony 
przez Komisję zamiar zaproponowania dodatkowych przepisów 
antydyskryminacyjnych określonych w wytycznych politycznych dla Komisji na lata 
2019–2024; wzywa Komisję do szybkiego przedstawienia odpowiednich wniosków;

5. wzywa państwa członkowskie do regularnej wymiany najlepszych praktyk oraz do 
wspierania praw kobiet w Europie poprzez zatwierdzanie środków i praktyk 
zapewniających najwyższy poziom ochrony obowiązujący obecnie w krajach 
europejskich; wzywa Radę do utworzenia specjalnej struktury Rady zajmującej się 
sprawami równości w celu wdrożenia wspólnych i konkretnych środków w odpowiedzi 
na wyzwania w dziedzinie praw kobiet i równości płci, a także w celu zapewnienia, by 
kwestie równości płci były omawiane na najwyższym szczeblu politycznym; wzywa 
instytucje Unii do wdrożenia polityki parytetowej, w szczególności na stanowiskach 
kierowniczych; wzywa Komisję do przyjęcia konkretnych środków i mechanizmów 
monitorowania w celu zapewnienia równowagi płci we wszystkich agencjach UE, 



PE648.624v02-00 6/11 AD\1210225PL.docx

PL

w tym na wszystkich szczeblach zarządzania i na stanowiskach kierowniczych;

6. wyraża zaniepokojenie powszechnym występowaniem przemocy ze względu na płeć we 
wszystkich jej formach oraz brakiem pełnego dostępu do zdrowia reprodukcyjnego 
i seksualnego oraz praw z nim związanych; potępia poważne naruszenia praw kobiet 
i dzieci w UE i poza nią, w tym okaleczanie narządów płciowych kobiet, przymusową 
aborcję i sterylizację, wczesne i przymusowe małżeństwa oraz inne szkodliwe praktyki 
wobec kobiet i dziewcząt; zauważa, że kobiety, które wyniku dyskryminacji ze względu 
na ubóstwo lub inne trudne sytuacje prowadzą działalność w sektorze usług 
seksualnych, w tym prostytucji, codziennie doświadczają przemocy seksualnej 
i nadużyć; wzywa do opracowania ogólnounijnego planu działania w celu zapobiegania 
wszelkim formom przemocy ze względu na płeć i zwalczania takiej przemocy; z żalem 
odnotowuje, że w europejskiej strategii na rzecz równouprawnienia płci brakuje 
konkretnych środków na rzecz wspierania zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz 
praw z nim związanych w UE; podkreśla, że państwa członkowskie są zobowiązane do 
poszanowania, ochrony i wypełniania zobowiązań dotyczących zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego wolnego od przymusu, dyskryminacji i przemocy; 
apeluje o uwzględnienie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw z nim 
związanych w kolejnej europejskiej strategii zdrowia oraz o zapewnienie konkretnych 
środków finansowych na jego ochronę; przypomina, że potrzebne są odpowiednie 
narzędzia do pomiaru postępów w zakresie zapewnienia powszechnego dostępu do 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw z nim związanych, a także wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia wszystkim ochrony zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego oraz przestrzegania praw z nim związanych; wzywa 
Komisję do ścisłego monitorowania zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz praw 
z nim związanych w państwach członkowskich; potwierdza, że odmowa zapewniania 
usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz przestrzegania praw 
z nim związanych, w tym do bezpiecznej i legalnej aborcji, stanowi formę przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt; przypomina, że kobiety i dziewczęta muszą mieć kontrolę 
nad swoim ciałem i seksualnością oraz że prawa osób LGBTI stanowią integralną część 
działań na rzecz pełnego poszanowania zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz 
praw z nim związanych; ponownie wzywa wszystkie państwa członkowskie do 
zagwarantowania kompleksowej edukacji seksualnej, łatwego dostępu do planowania 
rodziny oraz pełnego zakresu usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, 
w tym nowoczesnych metod antykoncepcji oraz bezpiecznej i legalnej aborcji; wzywa 
do przyjęcia ukierunkowanych środków mających na celu zapewnienie wszystkim 
kobietom wolności i niezależności seksualnej;

7. wzywa do skutecznego zapobiegania różnicom w traktowaniu mężczyzn i kobiet oraz 
przemocy ze względu na płeć, w tym do działań edukacyjnych nakierowanych na 
młodzież i realizowanych wśród niej, a także do zadbania o to, by wszyscy młodzi 
ludzie korzystali z kompleksowej edukacji w zakresie zdrowia i seksualności, zwłaszcza 
dziewczęta i młodzież LGBTI, które to grupy są szczególnie narażone na 
niesprawiedliwe standardy związane z płcią; wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich w celu przyjęcia podejścia do kompleksowej edukacji seksualnej 
zgodnie z normami WHO i wytycznymi UNESCO oraz do zapewnienia powszechnego 
dostępu do tego rodzaju edukacji bez dyskryminacji z jakichkolwiek względów; 
podkreśla ważną rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego w zapewnianiu 
edukacji seksualnej oraz wzywa Komisję do zapewnienia odpowiednich środków 
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finansowych dla zainteresowanych organizacji;

8. wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że 33 % kobiet w UE doświadczyło przemocy 
fizycznej lub seksualnej; uważa, że nieprzystąpienie UE do konwencji stambulskiej 
podważa jej wiarygodność; wzywa UE do niezwłocznego zakończenia procesu 
przystąpienia do konwencji stambulskiej; wzywa Komisję do popierania i aktywnego 
wspierania jej ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie; wzywa w 
szczególności sześć państw członkowskich (Bułgaria, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa 
i Słowacja), które nie ratyfikowały jeszcze konwencji stambulskiej, aby to uczyniły, 
ponieważ jest to podstawowa międzynarodowa norma w zakresie praw człowieka 
mająca na celu wyeliminowanie przemocy ze względu na płeć; przypomina, że nowe 
środki ustawodawcze dotyczące przemocy ze względu na płeć powinny stanowić 
uzupełnienie ratyfikacji konwencji stambulskiej; wyraża uznanie dla Komisji za jej 
zobowiązanie do zaproponowania środków służących osiągnięciu tych samych celów, 
jeżeli przystąpienie do konwencji pozostanie zablokowane, w tym przedstawienie 
inicjatywy dotyczącej uznania za przestępstwo określonych form przemocy ze względu 
na płeć zgodnie z art. 83 ust. 1 TFUE;

9. wyraża zaniepokojenie w związku z obserwowanymi w wielu państwach 
członkowskich silnymi ruchami godzącymi w równouprawnienie płci, napędzanymi 
dyskursem politycznym często emanującym z najwyższych szczebli państwa, ze strony 
niektórych przedstawicieli Kościoła i ogromnej liczby organizacji 
ultrakonserwatywnych promujących patriarchalną wizję społeczeństwa podważającą 
emancypację kobiet, ich autonomię i godność; potępia rozpowszechnianie retoryki 
politycznej, w która treść konwencji stambulskiej jest celowo błędnie interpretowana, 
szerzenie mowy nienawiści o wydźwięku homofobicznym i transfobicznym, a także 
godne ubolewania działania, takie jak propagowanie stref wolnych od LGBTI w Polsce 
i zniesienie uzgodnienia płci dla osób transpłciowych na Węgrzech, które to działania 
poważnie naruszają prawa osób transpłciowych i interseksualnych oraz im zagrażają; 
przypomina, że Europejski Trybunał Praw Człowieka konsekwentnie i jasno wydaje 
orzeczenia, zgodnie z którymi prawne uzgodnienie płci wchodzi w zakres prawa do 
życia prywatnego i rodzinnego w europejskich ramach prawnych, szczególnie 
chronionego przez art. 8 europejskiej konwencji praw człowieka;

10. wzywa do opracowania ogólnounijnego planu działania na rzecz zapobiegania 
wszelkim formom przemocy ze względu na płeć oraz zwalczania takiej przemocy; 
w związku z tym wzywa do wyznaczenia koordynatora ds. wdrożenia tego planu, który 
będzie uzupełniał, a nie powielał pracę właściwego komisarza; podkreśla jednak, że 
najlepszym rozwiązaniem jest uregulowanie wszystkich aspektów przemocy ze 
względu na płeć w jednym akcie ustawodawczym poprzez przyjęcie dyrektywy 
w sprawie zwalczania wszystkich form przemocy ze względu na płeć; ponownie wzywa 
Komisję do pilnego przedłożenia aktu prawnego w sprawie przeciwdziałania wszystkim 
formom przemocy ze względu na płeć i ich wyeliminowania i rozważenia do tego celu 
szerokiej gamy środków, między innymi skorzystania z prawa do inicjatywy 
ustawodawczej, zapisanego w art. 225 TFUE; wzywa Komisję do wzmożenia wysiłków 
na rzecz dalszych postępów w tym kierunku; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
Komisji dotyczącą uruchomienia unijnej sieci na rzecz zapobiegania przemocy ze 
względu na płeć i przemocy domowej, która to sieć będzie zrzeszać wszystkie państwa 
członkowskie i zainteresowane podmioty w celu wymiany dobrych praktyk oraz 
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finansowania szkoleń, budowania zdolności i usług wsparcia;

11. wzywa Komisję do zapewnienia ciągłości prac koordynatora UE ds. zwalczania handlu 
ludźmi poprzez udzielenie mandatu umożliwiającego opracowywanie nowych 
inicjatyw; z zadowoleniem przyjmuje nową strategię zwalczania handlu ludźmi, która 
ma zostać ogłoszona przez Komisję; wzywa do przeglądu dyrektywy 2011/36/UE 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony 
ofiar, aby wzmocnić przepisy dotyczące zapewniania usług i dokumentów pobytowych 
ofiarom handlu ludźmi oraz uznawania za przestępstwo korzystania z usług 
świadczonych przez ofiary handlu ludźmi, a także aby zapewnić, że za przestępstwo 
handlu ludźmi do celów wykorzystywania seksualnego będzie groziła proporcjonalna 
kara; podkreśla potrzebę zwalczania bezkarności osób czerpiących zyski z handlu 
ludźmi; podkreśla, że zdecydowana większość ofiar handlu ludźmi do celów 
wykorzystywania seksualnego to kobiety, i w związku z tym podkreśla potrzebę 
skoncentrowania wysiłków na zapewnianiu pomocy kobietom będącym ofiarami handlu 
ludźmi;

12. zauważa, że Komisja musi zająć się szczególną sytuacją dotyczącą ochrony kobiet 
przed przemocą ze względu na płeć w ośrodkach dla migrantów i osób ubiegających się 
o azyl oraz apeluje o przystosowaną infrastrukturę dla kobiet i dziewcząt i, w razie 
potrzeby, o przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla pracowników tych placówek;

13. zauważa brak wspólnego podejścia lub wspólnych definicji w odniesieniu do różnych 
form przemocy ze względu na płeć, w tym np. cyberprzemocy, które nie są neutralne 
pod względem płci, lecz są nieproporcjonalnie ukierunkowane na kobiety i w związku 
z tym są wyrazem przemocy ze względu na płeć; wzywa Komisję do zaproponowania 
instrumentu ustawodawczego dotyczącego zwalczania wszelkich form przemocy ze 
względu na płeć, w tym cyberprzemocy i innych form agresji online wobec kobiet, 
ponieważ groźby przemocy i nadużyć mają silny wpływ na zdrowie psychiczne kobiet 
na wszystkich poziomach ich indywidualnego rozwoju;

14. wzywa Komisję do wspierania działań mających na celu zmniejszenie zróżnicowania 
wynagrodzenia ze względu na płeć, które jest formą dyskryminacji ze względu na płeć;

15. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia i poprawy dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości, między innymi przez szkolenie funkcjonariuszy organów ścigania 
i pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie przemocy ze względu na płeć 
i przestępstw z nienawiści, w tym przestępstw popełnianych w internecie, oraz do 
zagwarantowania, aby prawa ofiar były traktowane jako nadrzędne w celu uniknięcia 
dyskryminacji, traumatyzacji i ponownej wiktymizacji w trakcie postępowań sądowych, 
medycznych i policyjnych; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia bezpiecznych 
warunków do zgłaszania zdarzeń, przeciwdziałania niskiemu poziomowi zgłaszania 
oraz do zapewnienia pomocy prawnej, jak również zintegrowanych usług wsparcia 
i schronisk, a także do wdrożenia środków zapobiegawczych uwzględniających 
szczególne potrzeby kobiet i dziewcząt w całej ich różnorodności; wzywa państwa 
członkowskie do zwalczania bezkarności w odniesieniu do przemocy seksualnej 
i przemocy ze względu na płeć; zdecydowanie potępia nieustanne ataki na zdrowie 
seksualne i reprodukcyjne oraz prawa z nim związane; zwraca się do Komisji, aby na 
podstawie oceny instrumentów UE w tej dziedzinie zgodnie ze strategią UE w zakresie 
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praw ofiar (2020–2025) (COM(2020)0258) przedstawiła niezwłocznie wniosek 
dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie praw ofiar w celu dodania specjalnego 
rozdziału poświęconego ofiarom przemocy ze względu na płeć;

16. przypomina, że prawa kobiet są prawami człowieka; podkreśla, że stereotypy płciowe 
są główną przyczyną różnic w traktowaniu mężczyzn i kobiet oraz że tradycyjne role 
i stereotypy związane z płcią kształtują się we wczesnym dzieciństwie i stanowią 
poważną przeszkodę dla osiągnięcia równości płci, co przyczynia się do dyskryminacji 
ze względu na płeć; wzywa Komisję i państwa członkowskie do intensyfikacji działań 
na rzecz rozwiązania problemu nierówności i stereotypów związanych z płcią poprzez 
szerszą współpracę z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego działającymi na 
rzecz praw kobiet i wzmocnienia ich pozycji oraz za pomocą działań zapobiegawczych 
i edukacyjnych, które mają kluczowe znaczenie dla zwalczania stereotypów 
i nierówności związanych z płcią; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji, by rozpocząć ogólnounijną kampanię informacyjną mającą na celu zwalczanie 
stereotypów związanych z płcią ze szczególnym naciskiem na zaangażowanie 
młodzieży; z niepokojeniem odnotowuje rosnącą tendencję do kurczenia się przestrzeni 
społeczeństwa obywatelskiego dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
i obrońców praw człowieka działających na rzecz równości płci, praw mniejszości 
i praw kobiet oraz zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw z nim związanych; 
wzywa do podjęcia intensywnych działań w celu rozwiązania problemu kurczenia się 
przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego i podkreśla znaczenie zapewnienia 
większego wsparcia finansowego dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
i wyspecjalizowanych służb w celu zapewnienia ich niezależności i wiedzy eksperckiej; 
podkreśla zapotrzebowanie na dostępne i niezależne schroniska dla kobiet i osób 
LGBTI; wzywa Komisję do zaproponowania konkretnych działań w celu zapewnienia, 
by organizacje świadczące podstawowe usługi miały dostęp do finansowania i były 
chronione przed atakami i dyskryminacją; z dużym zaniepokojeniem odnotowuje ruchy 
przeciwne równości płci i osobom LGBTI, które umacniają swoją pozycję w wielu 
państw członkowskich, dążą do zakwestionowania ugruntowanych praw podstawowych 
w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn oraz mają na celu blokowanie i wycofywanie 
przepisów i polityk chroniących kobiety, mężczyzn i osoby niebinarne w całej ich 
różnorodności przed przestępstwami z nienawiści i dyskryminacją;

17. wzywa do gromadzenia zdezagregowanych danych na temat równości płci oraz do 
przedkładania rocznych sprawozdań na temat stanu wdrożenia europejskiej strategii na 
rzecz równouprawnienia płci; wzywa Komisję i państwa członkowskie do poprawy 
dostępności i porównywalności wysokiej jakości zdezagregowanych danych 
dotyczących przemocy ze względu na płeć poprzez współpracę z Eurostatem, Agencją 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Europejskim Instytutem ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn; ponownie wzywa Komisję do utworzenia europejskiego 
obserwatorium monitorującego przemoc ze względu na płeć; wzywa Komisję do 
wdrożenia sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci jako integralnej części 
procedury budżetowej i wszystkich linii budżetowych; apeluje o śledzenie wydatków na 
rzecz równości płci i przydzielenie niezależnej linii budżetowej na każde 
ukierunkowane działanie, a także o odpowiednie wskaźniki, oceny skutków i specjalną 
metodykę; wzywa do opracowania i stosowania odpowiednich mechanizmów 
rozliczalności i przejrzystości, a także regularnych i uwzględniających kwestię płci 
sprawozdań na temat wyników.
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