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NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů by měla být průřezovým cílem všech oblastí politiky; 

konstatuje však, že některé programy neobsahují konkrétní cílené činnosti, jimž by byly 

přiděleny patřičné rozpočtové prostředky na dosažení tohoto cíle, a že důkladnější sběr dat 

by měl vést nejen k vyčíslení výše prostředků přidělených na činnosti, které přispívají 

k zajištění rovnosti žen a mužů, ale také k lepšímu hodnocení dopadu daných finančních 

prostředků Unie; 

2. připomíná, že podle článku 8 SFEU představuje rovnost žen a mužů jednu z hodnot, na 

nichž se Evropská unie zakládá a kterou prosazuje; domnívá se, že rovnost žen a mužů 

musí být součástí všech politik, a je proto třeba ji zohledňovat v rámci rozpočtového 

procesu; 

3. opakovaně vyzývá Komisi, aby ve všech fázích rozpočtového procesu uplatňovala 

genderové rozpočtování, mimo jiné při plnění rozpočtu a hodnocení jeho čerpání, včetně 

fondů EFSI, ESF a EFRR a programu Horizont 2020, s cílem bojovat proti diskriminaci, 

k níž dochází v členských státech; zdůrazňuje, že v souladu s iniciativou rozpočtu 

zaměřeného na výsledky a s důrazem na výkonnost by mělo plánování, plnění 

a hodnocení rozpočtu zahrnovat společný soubor měřitelných ukazatelů výsledků 

a dopadů, což by umožnilo lépe posoudit plnění rozpočtu z hlediska rovnosti mezi ženami 

a muži; 

4. vyzývá Komisi, aby u nových i stávajících rozpočtových položek prováděla analýzu 

rozpočtu z hlediska rovnosti žen a mužů a, pokud je to možné, provedla nezbytné změny 

politik a zajistila tak, že nebude docházet k nepřímé podpoře genderové nerovnosti; 

5. zdůrazňuje, že i přes společné prohlášení o zajištění začleňování hlediska rovnosti žen 

a mužů, které bylo připojeno k VFR, nebyla dosud přijata žádná konkrétní opatření; 

vyzývá k tomu, aby bylo provádění tohoto prohlášení v ročním rozpočtovém procesu 

účinně sledováno; 

6. vyzývá Komisi, aby ve strategii Evropa 2020 zavedla pilíř rovnosti žen a mužů a začlenila 

sem konkrétní cíle týkající se rovnosti pohlaví; 

7. naléhavě vyzývá Účetní dvůr, aby zhodnotil začlenění analýzy plnění cílů týkajících se 

rovnosti žen a mužů, které jsou součástí strategie Evropa 2020, do výročních zpráv, 

v nichž posuzuje čerpání rozpočtu Unie; 

8. znovu opakuje své předchozí výzvy, aby Komise zajistila vyčerpání veškerých prostředků 

přidělených na program Práva, rovnost a občanství, a naléhavě ji vyzývá, aby učinila 

okamžité kroky ke zvýšení financování zaměřeného na propagaci rovnosti mužů 

a žen; konstatuje, že vyčerpání rozpočtu na rok 2015 je vykázáno prostřednictvím celkové 

částky využitých prostředků, což neumožňuje přesně posoudit, jak byly tyto prostředky 

využity; 
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9. vyzývá Evropskou komisi, aby při přípravě ročního pracovního programu náležitě 

a spravedlivě rozdělovala finanční podporu mezi jednotlivé oblasti, na něž se vztahují 

specifické cíle programu Práva, rovnost a občanství, a zohlednila při tom výši prostředků, 

které již byly přiděleny v předchozím programovém období 2007–2013; vyjadřuje 

politování nad snížením finančních prostředků, které jsou k dispozici pro specifické cíle 

programu Daphne; konstatuje, že výše rozpočtových prostředků na závazky pro program 

Daphne činila v roce 2013 18 milionů EUR, v roce 2012 19,5 milionu EUR a v roce 2011 

více než 20 milionů EUR, zatímco v roce 2016 se v pracovním plánu programu Práva, 

rovnost a občanství počítá pro tento cíl s částkou, která jen lehce přesahuje 14 milionů 

EUR. 
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