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PROCEDURA 
 

Na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2004 r., Lissy Gröner powołana została przez Komisję Praw 
Kobiet i Równości Płci na sprawozdawcę komisji opiniodawczej. 

Na posiedzeniu/posiedzeniach w dniu/dniach ..., komisja rozpatrzyła projekt opinii. 

Na ostatnim posiedzeniu/ostatnim z posiedzeń, komisja przyjęła poniższe wskazówki ... 
głosami "za", ... głosami "przeciw", przy ... głosach wstrzymujących się/jednogłośnie. 

W chwili głosowania obecni byli ... (przewodniczący(a)/przewodniczący(a) p.o.), ... 
(wiceprzewodniczący(a)), ... (wiceprzewodniczący(a)), Lissy Gröner (sprawozdawca komisji 
opiniodawczej), ..., ... (zastępca ...), ... (zastępca ... zgodnie z art. 153 ust. 2 Regulaminu), ... 
oraz ... . 
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KRÓTKIE UZASADNIENIE 

Komisja Praw Kobiet i Równości Płci zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście propozycji rezolucji następujących 
wskazówek: 

Ogólne wprowadzenie: 

 
1. Komisja Praw Kobiet i Równości Płci śledziła procedurę budżetową na rok 2005 w 

miarę swoich możliwości, biorąc pod uwagę, że w roku 2004 nastąpiło największe w 
historii rozszerzenie Unii Europejskiej oraz odbyły się wybory europejskie. 

 
2. Komisja starała się stosować do postanowień Traktatu Amsterdamskiego i 

przeanalizowała szeroki wachlarz polityk i środków wspólnotowych z punktu 
widzenia równości szans i ochrony praw kobiet. W tym zakresie idea priorytetowego 
traktowania polityki równości praw kobiet i mężczyzn pomyślana jest nie tylko po to, 
aby promować równouprawnienie, ale obejmuje również obronę pozycji i praw kobiet 
w kontekście wszystkich pozycji budżetowych. W tej dziedzinie Komisja z 
ubolewaniem stwierdziła, że zasada uwzględniania problematyki równouprawnienia w 
kwestiach budżetowych nie została zastosowana. 

 
3. W odniesieniu do analizy wykonania polityk finansowanych z budżetu Wspólnoty 

Komisja w pełni popiera propozycje pozycji budżetu na 2005 r., których celem jest 
osiągnięcie oczekiwanych rezultatów na tych obszarach, gdzie nierówności między 
kobietami i mężczyznami nadal istnieją. 

 
4. Wobec podobieństwa celów jakie w poprzednich latach były umieszczane w wielu 

pozycjach budżetowych na wniosek Komisji Praw Kobiet i Równych Szans, 
propozycje na rok 2005 mają głównie na celu uzupełnienie wyżej wymienionych 
celów. 

 
5. Zgodnie z Art. 3 ust. 2 Traktatu WE promowanie równouprawnienia płci jest 

podstawową zasadą UE i powinno mieć zastosowanie we wszystkich działaniach i 
programach Wspólnoty. Dlatego Komisja musi dopilnować, by równouprawnienie 
płci było brane pod uwagę podczas wykonywania budżetu - tj. by przestrzegano 
równowagi płci w wydatkach we wszystkich obszarach polityki UE. 

 
6. Komisja powinna stworzyć skuteczny system sprawozdawczy, który jasno wykaże w 

poszczególnych pozycjach budżetu ich skutki dla kobiet i mężczyzn, w jaki sposób 
wydatki budżetowe obejmują kwestię równouprawnienia płci oraz jakie projekty 
sfinansowano dla osiągnięcia równowagi płci. Należałoby ten system zastosować w 
szczególności w odniesieniu do tych pozycji budżetu, które wyraźnie przewidują 
wydatki na promowanie równouprawnienia płci i ochronę praw kobiet. 

 
 
 



 

PE 346.953 4/5 PA\538943PL.doc 

PL 

Poszczególne obszary:  
 
7. Działania wspólnotowe w celu osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn - Wydatki 

administracyjne obejmują (Pozycja 04 01 04 05) „wydatki na pomoc techniczną i 
administracyjną, które Komisja powinna powierzać agencji wdrażającej podlegającej 
prawu wspólnotowemu”. Zgodnie z procedurą budżetową i zasadą przejrzystości w 
przypadku powoływania agencji wdrażającej Kodeks Postępowania zobowiązuje 
Komisję do poinformowania Parlamentu jeśli przewiduje ona powołanie takiej 
agencji. Według wiedzy, jaką dysponuje Parlament Europejski, żadna taka agencja nie 
została utworzona, dlatego też odniesienie to powinno zostać usunięte. 

 
8. Wdrożenie Pekińskiej Platformy Działania i Strategii Lizbońskiej wymaga większego 

zaangażowania kobiet w proces podejmowania decyzji o znaczeniu gospodarczym. 
Kobiety stanowią mniejszość wśród kadr zarządzających w organizacjach 
pracodawców oraz na stanowiskach kierowniczych w organizacjach pracowniczych. 
Partnerzy społeczni odgrywają ważną rolę w promowaniu równouprawnienia poprzez 
układy zbiorowe. W budżecie nie znajdują odzwierciedlenia strategie i programy 
dyskryminacji pozytywnej, których celem byłaby równowaga płci wśród partnerów 
społecznych. 

 
9. Obecny Program na rzecz równości płci w ramach wspólnotowej strategii ramowej 

kończy się 31.12.2005 r. W tym samym czasie wygasa ważność wspólnotowego 
programu działania na rzecz zwalczania dyskryminacji. Dlatego też należy 
przygotować nowy program na rzecz równouprawnienia płci na okres po 2005 r. oraz 
zapewnić niezakłóconą kontynuację działań Wspólnoty w tym obszarze. Należy 
stworzyć nowy program, niezależnie od utworzenia Europejskiego Instytutu ds. 
Równouprawnienia Płci. 

 
10. We wnioskach końcowych spotkania ministrów w Limerick (7 maja 2004 r.) oraz 

Szczytu na temat Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Konsumentów (1-2 
czerwca 2004 r.) apeluje się o utworzenie Europejskiego Instytutu ds. 
Równouprawnienia Płci. W związku z tym proponuje się wprowadzenie nowej pozycji 
budżetowej przeznaczonej na utworzenie Instytutu (04 05 04). Powinna ona 
uzupełniać Program odnoszący się do strategii Wspólnoty w dziedzinie 
równouprawnienia płci. 

 
11. Wprowadzenie zasady równouprawnienia płci w obszarze polityki informacyjnej UE 

jest bardzo istotne dla osiągnięcia pełnego uczestnictwa kobiet w społeczeństwie 
informacyjnym. Ten ogólny cel powinien zostać uzupełniony poprzez specjalną 
pozycję budżetową przeznaczoną na poprawienie upowszechniania informacji wśród 
obywateli.  

 
12. Sytuacja polityczna regionu Morza Śródziemnego charakteryzuje się poważnymi 

napięciami i nieustannie się pogarsza, szczególnie pod koniec 2004 r. i na początku 
2005 r. Należy zapewnić uczestnictwo kobiet w zapobieganiu i rozwiązywaniu 
konfliktów, w negocjacjach pokojowych, w procesie pojednania i odbudowy w celu 
zapewnienia rozwoju, w procesie stabilizacji pokoju i demokratyzacji regionu 
śródziemnomorskiego. 
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13. Zgodnie z wnioskami szczytu Rady UE w Salonikach kobiety mają do odegrania 

aktywną rolę w misjach pokojowych i w zaprowadzaniu pokoju. Europejska pomoc 
humanitarna dla krajów zniszczonych przez konflikty zbrojne i wojnę, jak np. 
Zachodnie Bałkany, Afganistan i Irak, powinna mieć na celu promowanie aktywnej 
roli kobiet. Fakt, że konsekwencje wojen i konfliktów w niewspółmiernie dużym 
stopniu dotykają kobiety i dziewczęta, oraz że przemoc jest skrajna i wszechobecna, 
powinien być wzięty pod uwagę.  

 
 
14. Partnerstwo dla Członkostwa jest kamieniem węgielnym stosunków UE-Turcja a 

środki na Pomoc przedakcesyjną dla Turcji (Pozycja 22 02 04 01) znacznie wzrosły. Z 
uwagi na decyzję, jaka ma być podjęta na szczycie Rady UE w grudniu 2004 r. 
szczególnie istotne jest wspieranie Turcji, aby nadal poprawiała przestrzeganie praw 
człowieka, szczególnie praw kobiet, oraz aby spełniła kryteria kopenhaskie. Raport 
Komisji na temat postępów Turcji na drodze ku akcesji z 2003 r. stwierdzał, że 
ochrona praw kobiet jest niewystarczająca, oraz że skala przemocy wobec kobiet jest 
drastyczna. 
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