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WSKAZÓWKI

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

1. Zaznacza, że rok 2006 jest ostatnim rokiem obowiązywania Perspektywy Finansowej 
na lata 2000-2006, a także ostatnim rokiem realizacji licznych wieloletnich 
programów, które powinny zostać niebawem zakończone i które powinny mieć 
pośredni wpływ na zdefiniowanie nowych wytycznych politycznych dla Perspektywy 
Finansowej na lata 2007-2013;

2. Uważa, że pomimo obecnych trudności związanych z procedurą budżetową na rok 
2006 istotne jest zachowanie odpowiedzialności UE za zwiększenie wymiaru 
społecznego i konkurencyjności Europy i dlatego żałuje, że Komisja nie nakreśla 
ambitnych planów w tym zakresie;

3. Z żalem stwierdza, że praktyka programowania finansowania z uwzględnieniem 
kwestii płci nadal nie jest stosowana; zaznacza, że zgodnie z zasadami ustanowionymi 
w Traktacie Amsterdamskim, parlamentarna Komisja Praw Kobiet i 
Równouprawnienia dokonała oceny szeregu wspólnotowych polityk i działań z punktu 
widzenia równości szans i ochrony praw kobiet; w związku z powyższym pragnie 
zauważyć, że zagadnienia dotyczące płci powinny zostać włączone nie tylko do
specyficznych działań służących propagowaniu równości szans, ale należy również 
uwzględnić aspekt obrony pozycji kobiet i poszanowania ich praw we wszystkich 
pozycjach budżetu;

4. Podkreśla, że w świetle art. 3 ust. 2 Traktatu WE propagowanie równości płci jest 
podstawowym celem Wspólnoty i powinno ono znajdować odzwierciedlenie we 
wszystkich działaniach podejmowanych przez Wspólnotę; podkreśla także, że 
Komisja musi zapewnić, by równość płci była brana pod uwagę podczas 
wykonywania budżetu oraz by każde działanie było oceniane z punktu widzenia 
zróżnicowanego wpływu, jaki wywiera ono na kobiety i mężczyzn;

5. Podkreśla, że Komisja powinna opracować system informacji, w którym 
przedstawione byłyby skutki, jakie poszczególnie linie budżetowe wywierając na 
kobiety i mężczyzn i który ukazywałby, w jaki sposób w wydatkach z budżetu została 
uwzględniona kwestia równości płci, a także jakie projekty służące osiągnięciu 
równowagi płci były finansowane, szczególnie w odniesieniu do pozycji 
budżetowych, dla których zostały określone warunki wydatkowania z przeznaczeniem 
na promowanie równości płci oraz ochronę praw kobiet, takich jak pozycje w 
dziedzinie samozatrudnienia i ochrony socjalnej;

6. Wskazuje, że biorąc pod uwagę, że podobne cele zostały uwzględnione w liniach 
budżetowych już w poprzednich latach, zgodnie z propozycją Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia, propozycje w budżecie na rok 2006 są głównie skoncentrowane 
na realizacji wspomnianych celów;
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7. Przyjmuje do wiadomości, że we wstępnym projekcie budżetu zaproponowano 
zwiększenie środków w niektórych liniach budżetowych dotyczących równości płci i 
ochrony praw kobiet, zgodnie ze stanowiskiem przyjętym w ubiegłym roku i z 
zainteresowaniem oczekuje sprawozdania oceniającego na temat tych instrumentów 
finansowych, który zostanie opublikowany w 2005 r.;

8. Wyraża żal z powodu aktualnej propozycji Komisji dotyczącej połączenia programów;
odrzuca pomysł włączenia programu na rzecz równości płci do programu PROGRESS 
oraz włączenia specyficznego programu "Zwalczanie przemocy (Daphne), 
zapobieganie narkomanii i informowanie społeczeństwa" w ramy ogólnego programu 
"Prawa podstawowe i sprawiedliwość" (COM(2005)0122); uważa bowiem, że 
włączenie specyficznych programów w ramy programów o szerszej tematyce niesie ze 
sobą niebezpieczeństwo marginalizacji zarówno efektów, jak i znaczenia polityki na 
rzecz równości płci i praw kobiet; tymczasem wnioskuje, by środki budżetowe 
przyznane na wdrażanie poszczególnych programów i dyrektyw nie zostały 
zmniejszone.

Poszczególne obszary

1. Proponuje zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na drugi program 
działań na rzecz zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet - Daphne II 
(pozycja 18 04 01 02), w celu uwzględnienia przystąpienia nowych Państw 
Członkowskich; zauważa, że program Daphne okazał się skutecznym i istotnym 
narzędziem zwalczania przemocy, lecz w wielu przypadkach potencjalni partnerzy z 
nowych Państw Członkowskich borykają się z trudnościami i pragnęliby korzystać z 
dodatkowego wsparcia; dlatego uważa, że niezbędne są dodatkowe środki finansowe, 
by informować i wspierać potencjalnych partnerów tych państwach;

2. Podkreśla wagę dalszego opracowywania skutecznych środków służących osiągnięciu 
równości kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem następujących 
elementów: w odniesieniu do Europejskiego Lobby Kobiet (pozycja 04 05 01) uważa 
obecny poziom finansowania za nieodpowiedni, biorąc pod uwagę nowe zadania 
stojące przed tą organizacją w Unii liczącej 25 Państw Członkowskich; uważa, że 
obecny poziom finansowania organizacji kobiet (pozycja 04 05 03) jest nieadekwatny, 
zważywszy, że w związku z rozszerzeniem Unii zwiększyła się liczba potencjalnych 
partnerów i ich specyficzne potrzeby; jest zdania, że należy zwiększyć środki z 
przeznaczeniem na te inicjatywy;

3. Podkreśla konieczność podjęcia działań przygotowawczych dla utworzenia 
Europejskiego Instytutu ds. Równouprawnienia Płci, zgodnie z wnioskami przyjętymi 
na posiedzeniu ministrów w Limerick w dniu 7 maja 2004 r. oraz wnioskami Rady ds. 
Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumentów z dnia 1-2 czerwca 
2004 r. i potwierdzone we wnioskach tejże Rady z 2-3 czerwca 2005 r.; proponuje 
stworzenie nowej pozycji budżetowej na ten cel (04 05 04 "p.m.");

4. Zaznacza, ze biorąc pod uwagę, ze pomoc przedakcesyjna dla Turcji zwiększa się 
(Artykuł 22 02 04 01), kluczowe jest wspieranie dążeń Turcji do poprawy ochrony 
człowieka, a w szczególności praw kobiet oraz do spełnienia kryteriów kopenhaskich;
odnotowuje, że w raporcie okresowym Komisji za rok 2004 z sprawie postępów Turcji 
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na drodze do przystąpienia (COM(2004)0656) w dalszym ciągu stwierdza się, że 
ochrona praw kobiet w Turcji jest niewystarczająca oraz że uczyniono niewielkie 
postępy w zwalczaniu przemocy wobec kobiet; sugeruje, by zarezerwować część 
środków na działania i programy posiadające odpowiedni poziom finansowania i 
służące poprawie równouprawnienia płci i ochronie praw kobiet, w szczególności te, 
podejmowane wspólnie z organizacjami kobiet w Państwach Członkowskich;

5. Podkreśla, że w budżecie powinny zostać odzwierciedlone strategie ustanowione w 
ramach Pekińskiej Platformy Działania oraz w Strategii Lizbońskiej, tak by uzyskać 
zrównoważoną reprezentację kobiet pośród partnerów społecznych, zwiększyć udział 
kobiet w procesie decyzyjnym w dziedzinie gospodarki oraz zapewnić im lepszy 
dostęp zarówno do kształcenia, jak i do działań i programów związanych z badaniami 
naukowymi i technologią; uważa, że w związku z tym należy zwiększyć poziom 
finansowania odpowiednich programów oraz poświęcić jego część na działania 
służące poprawie równouprawnienia płci w tych obszarach;

6. Zaznacza, że by zapewnić udział kobiet z społeczeństwie informacyjnym, kluczowe 
jest zapewnienie równouprawnienia płci w tym szczególnym obszarze polityki 
wspólnotowej; wyraża opinię, że cel ten powinien zostać uzupełniony poprzez 
specjalne środki przeznaczone na poprawę rozpowszechniania informacji na ten temat 
wśród obywateli.


