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NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, 

aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:  

A. vzhledem k tomu, že podle článku 2 a čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) je 

rovnost žen a mužů základní hodnotou EU a jedním z jejích cílů a podle článku 8 

Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) Evropská unie při všech svých činnostech 

podporuje rovné zacházení pro muže a ženy; vzhledem k tomu, že uplatňování hlediska 

rovnosti žen a mužů a sestavování rozpočtu se zřetelem k rovnosti žen a mužů jsou 

důležitými nástroji při začleňování této zásady do politik, opatření, činností a rozvojových 

programů EU s cílem podpořit aktivní účast žen na trhu práce a v ekonomických 

a sociálních činnostech a také bojovat proti diskriminaci; 

B. vzhledem k tomu, že je zásadně důležité, aby při provádění programu Práva, rovnost 

a občanství zůstal program Daphne co neviditelnější; vzhledem k tomu, že Komise musí 

vzít v úvahu, že je třeba zachovat dostatečnou výši finančních prostředků a zajistit 

kontinuitu činností a předvídatelnost financování ve všech oblastech, na které se vztahují 

specifické cíle; vzhledem k tomu, že by měl být k dispozici větší rozpočet na boj proti 

násilí páchanému ženách, každá třetí žena v EU totiž zažila násilí na základě pohlaví; 

C. vzhledem k tomu, že posílení konkurenceschopnosti hospodářství EU, infrastruktura, 

dobře financovaný výzkum, podpora rozvoje dovedností a trvalé úsilí EU o posílení 

investic jsou klíčovými předpoklady pro zajištění udržitelného růstu a vytváření kvalitních 

pracovních míst; vzhledem k tomu, že se musí dále zvyšovat potenciál žen a dívek 

v oblasti digitalizované ekonomiky a v oblastech věd, technologie, inženýrství 

a matematiky a informačních a komunikačních technologií, aby se podařilo dosáhnout 

skutečné rovnosti žen a mužů a překonat genderové stereotypy a aby ženy a dívky 

přispívaly k růstu ekonomiky a k její inovativnosti; 

D. vzhledem k tomu, že zdraví je nezbytným předpokladem ekonomické prosperity a že 

efektivní výdaje na zdravotnictví mohou podpořit růst; vzhledem k tomu, že koordinované 

politiky a iniciativy na úrovni EU pro boj proti nerovnostem v přístupu k péči o zdraví 

a na podporu rovnosti žen a mužů by měly zahrnovat kroky ve snaze odstranit nerovnosti 

v přístupu ke službám péče o sexuální a reprodukční zdraví; 

E. vzhledem k tomu, že k tomu, aby ženy získaly ekonomickou nezávislost a možnost 

samostatně rozhodovat, je naprosto nutné zajistit, aby měly přístup k veřejným službám, 

které i nadále zůstávají důležitým sektorem, jenž zaměstnává ženy; 

1. připomíná, že uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů je zákonnou povinností 

vyplývající přímo ze Smluv; žádá, aby bylo hledisko rovnosti žen a mužů prosazováno 

v průběhu celého rozpočtového procesu a aby byly rozpočtové výdaje využívány jako 

účinný nástroj k prosazování rovnosti žen a mužů; doporučuje vypracovat rozpočtový plán 

pro uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů v institucích EU, a to prostřednictvím 

schváleného pilotního projektu, a zavést v budoucnu zvláštní rozpočtovou položku na 

řízení koordinace uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů ve všech institucích EU; 

2. vyzývá EU a členské státy, aby omezily dopad „roubíkového pravidla“ tím, že výrazně 
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navýší finanční prostředky určené na sexuální a reprodukční zdraví a práva, a zejména 

finanční prostředky výslovně určené na zajištění přístupu k plánovanému rodičovství a 

k bezpečnému a zákonnému umělému přerušení těhotenství, a to s použitím vnitrostátního 

i unijního rozvojového financování, s cílem zaplnit mezeru ve financování, která vznikla 

v důsledku kroků Trumpovy administrativy vedoucích k zastavení financování všech 

zámořských organizací poskytujících pomoc, které zajišťují služby v oblasti sexuálního 

a reprodukčního zdraví; 

3. žádá zvýšené zdroje k naplnění ekonomických práv žen a ke snížení genderové 

nerovnosti, a to i prostřednictvím stávajících nástrojů na úrovni EU a členských států, jako 

jsou posouzení dopadu na rovnost žen a mužů; žádá, aby bylo u veřejných výdajů 

uplatňováno genderové rozpočtování s cílem zajistit rovnost mezi ženami a muži 

a odstranit všechny genderové nerovnosti; 

4. zdůrazňuje, že podle článku 8 SFEU je podpora rovnosti mezi muži a ženami základní 

zásadou Evropské unie; připomíná, že otázka rovnosti žen a mužů by měla by být 

začleněna do všech politik a měla by jí být věnována pozornost na všech úrovních 

rozpočtového procesu; 

5. opakuje svůj požadavek, aby měl každý specifický cíl programu Práva, rovnost 

a občanství – také s ohledem na přípravu příštího VFR – samostatnou rozpočtovou 

položku v zájmu zvýšení transparentnosti vynakládání finančních prostředků a aby byly 

zajištěny nezbytné finanční prostředky na každý z těchto specifických cílů a jejich 

zviditelnění; 

6. požaduje přijetí přístupu zohledňování rovnosti žen a mužů při přípravě rozpočtu 

v evropských strategiích pro účinnější prosazování rovnosti žen a mužů; zdůrazňuje, že je 

třeba vyčlenit větší objem finančních prostředků na boj proti všem formám násilí 

a diskriminace páchaných na ženách a dívkách; 

7. žádá členské státy, aby k prosazování rovnosti pohlaví, zejména v oblasti zaměstnanosti, 

využívaly prostředky, které jsou k dispozici v Evropském sociálním fondu a Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, a to nejen zohledňováním zásady rovnosti mužů a žen, ale 

také prováděním opatření zaměřených přímo na znevýhodněné skupiny žen, s patřičným 

ohledem na důsledky hospodářské krize, prostřednictvím investic do vysoce kvalitních 

služeb a konkrétně zajištěním odpovídajícího poskytování vysoce kvalitních a cenově 

dostupných služeb péče o děti, starší osoby a jiné závislé osoby, a požaduje skutečnou 

rozpočtovou transparentnost u prostředků vyčleněných na politiky rovnosti mezi muži 

a ženami (ESF, Progress, Daphne); 

8. žádá EU, aby prosazovala práva žen a rovnost žen a mužů v rámci rozvojové pomoci EU 

prostřednictvím vzdělávání, zdravotnických služeb, zejména služeb v oblasti sexuálního 

a reprodukčního zdraví, emancipace dívek a politického zastoupení žen; 

9. žádá, aby byly přiděleny finanční prostředky na programy podporující podnikání žen, 

včetně MSP vytvořených a vedených ženami, a to v rámci programu COSME, 

a zajišťující přístup žen k úvěrům a financování z vlastního kapitálu a podněcující 

k němu; 

10. upozorňuje na to, že je třeba přilákat více žen do oblastí informačních a komunikačních 
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technologií a věd, technologie, inženýrství a matematiky; zdůrazňuje, že je třeba 

financovat programy, které poskytují kvalitní vzdělávání a odbornou přípravu ženám 

a dívkám a zvyšují jejich informovanost o možnostech, které skýtají vědy, technologie, 

inženýrství a matematika a informační a komunikační technologie, a to v rámci programů 

Horizont 2020 a Erasmus+, Evropského sociálního fondu a Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí; 

11. vyjadřuje politování nad tím, že Evropský fond pro strategické investice nezahrnuje 

hledisko rovnosti žen a mužů, a zdůrazňuje, že úspěšný proces hospodářského oživení 

není možný bez řešení dopadu krize na ženy; 

12. zdůrazňuje důležitou úlohu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE), který má 

přispívat k rovnosti žen a mužů a posilovat ji, včetně zohledňování hlediska rovnosti žen 

a mužů ve všech politikách Unie, shromažďováním příslušných údajů a odborných 

poznatků v oblasti rovnosti mužů a žen, včetně násilí páchaného na ženách a dívkách; 

zdůrazňuje, že aby mohl odpovídajícím způsobem plnit své cíle, měl by být institut EIGE 

i nadále samostatným specializovaným subjektem v institucionálním rámci EU; žádá, aby 

byl zvýšen jeho rozpočet a jeho plán pracovních míst, aby byly odpovídajícím způsobem 

posíleny jeho možnosti pomáhat Komisi poskytováním příslušných údajů a technické 

pomoci v prioritních oblastech, k nimž patří boj proti násilí na základě pohlaví; 

13. žádá Komisi, aby do své příští strategie pro veřejné zdraví zařadila i podporu a zlepšování 

sexuálního a reprodukčního zdraví a práv. 
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