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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Práva žen jsou lidská práva. V článku 8 Smlouvy o fungování Evropské unie je stanoveno, že 
při všech svých činnostech usiluje Unie o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení 
pro muže a ženy. Dosažení rovnosti žen a mužů je v zájmu nás všech. Společnosti, v nichž 
existuje rovnost žen a mužů, jsou stabilnější a demokratičtější. Rovnost žen a mužů je také 
přímo propojena s hospodářstvím a má pozitivní vliv na HDP na obyvatele. Rovnost žen 
a mužů má dopad na hospodářský růst prostřednictvím vyššího počtu žen ve vzdělávání 
v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky (STEM), vyšší účasti žen 
na trhu práce a menších rozdílů v odměňování žen a mužů1.

Přesto je celkový pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v Evropě velmi pomalý, jak vyplývá 
z indexu rovnosti žen a mužů z roku 2017. Základní práva žen jsou porušována často tichou 
a skrytou diskriminací na různých úrovních žen a nerovným zacházením s nimi, jakož 
i různými formami násilí na ženách. Úmluva Rada Evropy o prevenci a potírání násilí vůči 
ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva) ještě nebyla ratifikována všemi členskými 
státy.

Rovnost žen a mužů není statickým konečným stavem. Je třeba neustále usilovat o její 
podporu a zachování. Za tímto účelem je důležité uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů 
v celém novém programu Práva a hodnoty. Je třeba zajistit posouzení dopadu na rovnost žen 
a mužů a sledování ukazatelů genderové rovnosti. V zájmu kvality fungování programu a jeho 
výzev k předkládání návrhů by mělo být zajištěno zohledňování rovnosti žen a mužů při 
přípravě rozpočtu a odborná příprava v oblasti uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů. 

Rovnost žen a mužů a předcházení všem formám násilí páchaného na ženách a dívkách a boj 
proti nim by měly být specifickými oblastmi zaměření programu Práva a hodnoty, přičemž na 
složku Daphne by měly být zajištěny samostatné finanční prostředky. Účast žen je třeba 
zajistit při tvorbě celého programu, nejen složky Daphne, a v případě potřeby prostřednictvím 
cílených přístupů. Pouze prostřednictvím takových investic můžeme dosáhnout rovnosti žen 
a mužů a konečného cíle, jímž je inkluzivní a demokratická společnost bez násilí založená na 
rovnosti a právech.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení

                                               
1 Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE): Economic benefits of gender equality in the European Union 
(Ekonomické přínosy rovnosti žen a mužů v Evropské unii) (2017), k dispozici na: 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0217174enn_web.pdf
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Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se zavádí program Práva a hodnoty kterým se zavádí program Práva, rovnost a 
hodnoty

Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text a vyžádá si odpovídající změny v celém 
textu. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Tyto práva a hodnoty musí být 
nadále prosazovány a posilovány a sdíleny 
mezi občany a obyvateli a stát se 
středobodem projektu EU. Proto se v 
rozpočtu Unie vytvoří nový Fond pro 
spravedlnost, práva a hodnoty, který bude 
zahrnovat programy Práva a hodnoty a 
Spravedlnost. V době, kdy evropské 
společnosti čelí extremismu, radikalismu a 
rozkolům, je nanejvýš důležité prosazovat, 
posilovat a bránit spravedlnost, práva a 
hodnoty EU: lidská práva, úctu k lidské 
důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost a 
právní stát. Bude to mít zásadní a 
bezprostřední dopad na politický, sociální, 
kulturní a hospodářský život v Unii. Jako 
součást nového fondu bude program 
Spravedlnost i nadále podporovat další 
rozvoj unijního prostoru práva 
a přeshraniční spolupráci. Program Práva a 
hodnoty spojí dohromady program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 zavedený nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1381/20138 a 
program Evropa pro občany zavedený 
nařízením Rady (EU) č. 390/20149 (dále 
jen „předchozí programy“).

(2) Tyto práva a hodnoty musí být 
nadále prosazovány a posilovány a sdíleny 
mezi občany a obyvateli a stát se 
středobodem projektu EU. Proto se v 
rozpočtu Unie vytvoří nový Fond pro 
spravedlnost, práva a hodnoty, který bude 
zahrnovat programy Práva a hodnoty a 
Spravedlnost. V době, kdy evropské 
společnosti čelí extremismu, radikalismu a 
rozkolům, jakož i ohrožení práv dívek 
a žen, práv osob LGBTQI a jiných 
lidských práv, rovnosti, demokracie, 
právního státu, a stále se zmenšujícímu 
prostoru pro nezávislou občanskou 
společnost, zejména organizace pro práva 
žen a obránce  lidských práv, je nanejvýš 
důležité prosazovat, posilovat a bránit 
spravedlnost, práva a hodnoty EU: 
všeobecná lidská práva, úctu k lidské 
důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost a 
právní stát, a podporovat a chránit ty, kdo 
tyto hodnoty a práva hájí. Bude to mít 
zásadní a bezprostřední dopad na politický, 
sociální, kulturní a hospodářský život v 
Unii. Jako součást nového fondu bude 
program Spravedlnost i nadále podporovat 
další rozvoj unijního prostoru práva 
a přeshraniční spolupráci. Program Práva a 
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hodnoty spojí dohromady program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 zavedený nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1381/20138 a 
program Evropa pro občany zavedený 
nařízením Rady (EU) č. 390/20149 (dále 
jen „předchozí programy“).

__________________ __________________

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1381/2013 ze dne 17. prosince 
2013, kterým se zavádí program Práva, 
rovnost a občanství na období 2014 až 
2020 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 62).

9 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 
14. dubna 2014, kterým se zavádí program 
„Evropa pro občany“ na období 2014–2020 
(Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

9 Nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 
14. dubna 2014, kterým se zavádí program 
„Evropa pro občany“ na období 2014–2020 
(Úř. věst. L 115, 17.4.2014, s. 3).

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Fond pro spravedlnost, práva a 
hodnoty a jeho dva jednotlivé programy 
financování se budou zaměřovat 
přednostně na osoby a subjekty, které 
přispívají k tomu, aby naše společné 
hodnoty, práva a bohatá rozmanitost byly 
živoucí a dynamické. Konečným cílem je 
podpořit a zachovat právem se řídící, 
spravedlivou, inkluzivní a demokratickou 
společnost. To zahrnuje dynamickou 
občanskou společnost podněcující 
demokratickou, občanskou a společenskou 
účast obyvatel a podporování bohaté 
rozmanitosti evropské společnosti, 
založené na naší společné historii a paměti. 
Článek 11 Smlouvy o Evropské unii dále 
uvádí, že orgány dávají vhodnými způsoby 
občanům a reprezentativním sdružením 
možnost projevovat a veřejně vyměňovat 
své názory na všechny oblasti činnosti 
Unie.

(3) Fond pro spravedlnost, práva a 
hodnoty a jeho dva jednotlivé programy 
financování se budou zaměřovat 
přednostně na osoby a subjekty, které 
přispívají k tomu, aby naše společné 
hodnoty, práva a bohatá rozmanitost byly 
živoucí a dynamické, a hájí tato práva a 
hodnoty a tuto rozmanitost. Konečným 
cílem je podpořit a zachovat rovnost a
právem se řídící, spravedlivou, inkluzivní a 
demokratickou společnost bez násilí. To 
zahrnuje dynamickou, nezávislou a 
rozmanitou občanskou společnost 
podněcující demokratickou, občanskou a 
společenskou účast obyvatel a podporování 
bohaté rozmanitosti evropské společnosti, 
založené na naší společné historii a paměti. 
Článek 11 Smlouvy o Evropské unii dále 
uvádí, že orgány dávají vhodnými způsoby 
občanům a reprezentativním sdružením 
možnost projevovat a veřejně vyměňovat 
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své názory na všechny oblasti činnosti 
Unie.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Program Práva a hodnoty (dále jen 
„program“) by měl umožnit rozvoj 
součinnosti za účelem řešení problémů, 
které jsou společné v souvislosti s 
prosazováním a ochranou hodnot a 
dosažením kritického rozměru pro zajištění 
hmatatelných výsledků v praxi. Mělo by se 
toho dosáhnout tím, že se bude navazovat 
na kladné zkušenosti z předchozích 
programů. Tím bude umožněno plné 
využití potenciálu součinnosti za účelem 
účinnější podpory oblastí politiky, na něž 
se program vztahuje, a zvýšení jejich 
potenciálu oslovit lidi. Má-li být tento 
program účinný, měl by zohledňovat 
zvláštní povahu jednotlivých politik, jejich 
rozdílné cílové skupiny a jejich zvláštní 
potřeby prostřednictvím uzpůsobených 
přístupů.

(4) Program Práva a hodnoty (dále jen 
„program“) by měl umožnit rozvoj 
součinnosti za účelem řešení problémů, 
které jsou společné v souvislosti s 
prosazováním a ochranou hodnot a 
dosažením kritického rozměru nezbytného 
na všech úrovních pro zajištění 
hmatatelných výsledků v praxi. Mělo by se 
toho dosáhnout tím, že se bude navazovat 
na kladné zkušenosti z předchozích 
programů. Tím bude možné plně využít
potenciálu součinnosti za účelem účinnější 
podpory oblastí politiky, na něž se program 
vztahuje, a zvýšit jejich potenciál oslovit 
lidi. Má-li být tento program účinný, měl 
by zohledňovat zvláštní povahu 
jednotlivých politik, jejich rozdílné cílové 
skupiny a jejich zvláštní potřeby a 
možnosti účasti prostřednictvím 
uzpůsobených, a je-li to nezbytné 
k zajištění rovné účasti, cílených přístupů, 
aby byly v jeho rámci podpořeny všechny 
druhy rovnosti a rovnost žen a mužů.

Odůvodnění

Jelikož mají ženy a muži ve společnosti rozdílné úlohy, mají rovněž rozdílné možnosti účasti 
na činnostech, například z hlediska času a vyvažování pečovatelských povinností.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Činnosti související s posilováním 
historického povědomí a kritického 
pohledu na historickou paměť Evropy jsou 
nutné k tomu, aby si občané byli vědomi 
společné historie coby základu společné 
budoucnosti, morálního účelu a sdílených 
hodnot. Je zapotřebí rovněž zohlednit 
význam historických, kulturních 
a mezikulturních aspektů, jakož i vazby 
mezi historickým povědomím 
a vytvářením evropské identity a pocitu 
sounáležitosti.

(6) Činnosti související s posilováním 
historického povědomí a kritického 
pohledu na historickou paměť Evropy jsou 
nutné k tomu, aby si občané byli vědomi 
společné historie coby základu společné 
budoucnosti, morálního účelu a sdílených 
hodnot. Historii žen a jejich vlivu 
na historické události by měla být 
věnována zvláštní pozornost, protože 
tradičně převládá tendence je opomíjet. Je 
zapotřebí rovněž zohlednit význam 
historických, kulturních a mezikulturních 
aspektů, jakož i vazby mezi historickým 
povědomím a vytvářením inkluzivní
evropské identity a pocitu sounáležitosti.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Rovnost žen a mužů je základní 
hodnotou a cílem Evropské unie. Jsou-li 
ženy diskriminovány a je-li s nimi nerovně 
zacházeno, dochází tím k porušování jejich 
základních práv a brání jim to v plném 
politickém, sociálním a ekonomickém 
zapojení do společnosti. Existence 
strukturálních a kulturních překážek navíc 
zabraňuje dosažení skutečné rovnosti žen a 
mužů. Prosazování rovnosti žen a mužů ve 
všech činnostech Unie je proto hlavní 
činností Unie a motor hospodářského růstu 
a program by je měl podporovat.

(8) Rovnost žen a mužů je základní 
hodnotou a cílem Evropské unie. Podle 
článku 8 má Unie při všech svých 
činnostech usilovat o odstranění 
nerovností a podporovat rovné zacházení 
pro muže a ženy. Celkový pokrok v oblasti 
rovnosti žen a mužů je však velmi pomalý. 
(Index rovnosti žen a mužů 2017). 
Diskriminací žen a dívek, často tichou a 
skrytou průřezovou, a nerovným 
zacházením s nimi, stejně jako různými 
formami násilí na ženách, dochází k 
porušování jejich základních práv a brání 
jim to v plném politickém, sociálním a 
ekonomickém zapojení do společnosti. 
Existence politických, strukturálních a 
kulturních překážek navíc zabraňuje 
dosažení skutečné rovnosti žen a mužů. 
Prosazování rovnosti žen a mužů ve všech 
činnostech Unie podporou cílů v oblasti 
genderového mainstreamingu a 
nediskriminace a aktivním bojem proti 
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stereotypům a rovněž tiché diskriminaci je 
proto hlavní činností Unie a motor 
hospodářského růstu a program by je měl 
podporovat.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Silné a nezávislé hnutí za práva 
žen je nejdůležitějším faktorem pro 
zlepšování práv žen a rovnosti žen 
a mužů. Organizace pro práva žen jsou 
v EU stále častěji vystaveny útokům. Pro 
EU je proto zásadní, aby účinně působila 
proti zmenšujícímu se prostoru občanské 
společnosti a aby poskytovala silnou 
podporu organizacím pro práva žen, 
skupinám na místní úrovni a ochráncům 
práv, zejména těm, kteří pracují v 
náročných podmínkách.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Násilí na základě pohlaví a násilí na 
dětech a mladých lidech představuje 
závažné porušování základních práv. K 
násilí dochází v celé Unii, za všech 
společenských a hospodářských 
souvislostí, a má závažné následky pro 
tělesné a duševní zdraví obětí i pro 
společnost jako celek. Oběťmi násilí se 
snadno stávají zejména děti, mladí lidé a 
ženy, a to především v rámci úzkých 
svazků. Je zapotřebí přijmout opatření na 
ochranu práv dítěte a přispět k jejich 
ochraně před újmami a násilím, které 
ohrožují jejich tělesné a duševní zdraví a 
představují porušení jejich práv na rozvoj, 

(9) Násilí na základě pohlaví a násilí na 
dětech, mladých a starších lidech 
představuje závažné porušování základních 
lidských práv a neúměrně postihuje ženy a 
dívky, zejména v úzkých svazcích, stejně 
jako osoby LGBTQI a migrantky a 
uprchlice. K násilí dochází v celé Unii, za 
všech společenských a hospodářských 
souvislostí, a má závažné následky pro 
tělesné a duševní zdraví obětí i pro 
společnost jako celek. Boj proti násilí na 
základě pohlaví vyžaduje mnohorozměrný 
přístup zahrnující právní, vzdělávací, 
zdravotní (včetně sexuálních 
a reprodukčních práv), hospodářské a jiné 
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ochranu a důstojnost. Boj proti všem 
formám násilí, podpora prevence a ochrana 
a podpora obětí jsou priority Unie, které 
pomáhají naplňovat základní práva 
jednotlivců a přispívají k rovnosti žen a 
mužů. Tyto priority by měl program 
podporovat.

společenské aspekty, jako je podpora 
organizací hájících práva žen, 
poskytování poradenství a pomoci 
a projekty usilující o dosažení cíle větší 
rovnosti žen a mužů ve společnosti. Je 
třeba aktivně bojovat proti škodlivým 
stereotypům a normám již od raného věku 
i proti všem formám nenávistných projevů 
a násilí na internetu. Je zapotřebí přijmout 
opatření na ochranu práv dítěte a přispět k 
jejich ochraně před újmami a násilím, které 
ohrožují jejich tělesné a duševní zdraví a 
představují porušení jejich práv na rozvoj, 
ochranu a důstojnost. Soudní systém EU 
nezajišťuje dostatečnou spravedlnost 
a ochranu ženám a dívkám, což vede k 
tomu, že se obětem násilí na základě 
pohlaví nedostává potřebné podpory. 
Úmluva Rada Evropy o prevenci a 
potírání násilí vůči ženám a domácího 
násilí (Istanbulská úmluva) definuje 
„násilí na ženách“ jako „veškeré činy 
gendrového násilí, jež vyústí anebo 
mohou vyústit ve fyzickou, sexuální, 
psychickou či ekonomickou újmu či 
strádání žen, včetně hrozeb takovýmito 
činy, donucování nebo svévolného 
omezování svobody, ať k nim dochází na 
veřejnosti nebo v soukromí“. Boj proti 
všem formám násilí vymezeným v 
Istanbulské úmluvě, podpora prevence a 
ochrana a podpora obětí jsou priority Unie, 
které pomáhají naplňovat základní práva 
jednotlivců a přispívají k rovnosti žen a 
mužů. Tyto priority by měl program 
podporovat.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Ženy bez dokladů jsou obzvláště 
ohrožené násilím a sexuálním 
zneužíváním a nemají přístup k podpoře. 
Je zásadně důležité uplatňovat přístup 
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zaměřený na oběť a nabízet odpovídající
služby podpory všem ženám v celé Unii 
bez ohledu na jejich status z hlediska 
práva k pobytu. Potřeba zohlednit 
genderové aspekty při azylovém řízení je 
velmi důležitá pro meziodvětvovou práci 
a může přispět k větší rovnosti žen 
a mužů.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Prevence a podpora práv obětí by 
měly být koncipovány za účasti cílové 
skupiny a mělo by být zajištěno, aby 
splňovaly specifické potřeby osob, které 
jsou ohroženy z více důvodů.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je zapotřebí silné politické vůle a 
koordinovaného postupu, založeného na 
metodách a výsledcích předchozích 
programů Daphne, programu Práva, 
rovnost a občanství a programu 
Spravedlnost v zájmu předcházení všem 
formám násilí a boje proti nim a v zájmu 
ochrany obětí. Zejména program Daphne, z 
něhož jsou poskytovány finanční 
prostředky na podporu obětí násilí a na boj 
proti násilí na ženách, dětech a mladých 
lidech, je od svého zahájení v roce 1997 
nesmírně úspěšný, pokud jde o jeho 
oblíbenost u zúčastněných stran (orgánů 
veřejné moci, akademických institucí a 
nevládních organizací) i účinnost 
financovaných projektů. Financoval 
projekty na zvýšení povědomí, poskytování 

(10) Je zapotřebí silné politické vůle a 
koordinovaného postupu, založeného na 
metodách a výsledcích předchozích 
programů Daphne, programu Práva, 
rovnost a občanství a programu 
Spravedlnost v zájmu předcházení všem 
formám násilí a boje proti nim a v zájmu 
ochrany obětí. Zejména program Daphne, z 
něhož jsou poskytovány finanční 
prostředky na podporu obětí násilí a na boj 
proti násilí na ženách, dětech a mladých 
lidech, je od svého zahájení v roce 1997 
nesmírně úspěšný, pokud jde o jeho 
oblíbenost u zúčastněných stran (orgánů 
veřejné moci, akademických institucí a 
nevládních organizací) i účinnost 
financovaných projektů. Financoval 
projekty na zvýšení povědomí, poskytování 
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podpory službám pro oběti, na podporu 
činností nevládních organizací působících 
v terénu. Zabýval se všemi formami násilí, 
například domácím násilím, sexuálním 
násilím, obchodováním s lidmi, a rovněž i 
nově se objevujícími formami násilí, 
například kybernetickou šikanou. Je tedy 
třeba pokračovat ve všech těchto 
opatřeních a náležitě zohlednit tyto 
výsledky a nabyté zkušenosti při provádění 
programu.

podpory službám pro oběti, na podporu 
činností nevládních organizací působících 
v terénu. Zabýval se všemi formami násilí, 
například domácím násilím, sexuálním 
násilím, obchodováním s lidmi, stalkingem 
a tradičními škodlivými praktikami, jako 
je mrzačení ženských pohlavních orgánů,
a rovněž i nově se objevujícími formami 
násilí, například kybernetickou šikanou a 
kybernetickým obtěžováním. Je tedy třeba 
pokračovat ve všech těchto opatřeních s 
nezávisle přidělenými rozpočtovými 
prostředky pro program Daphne a náležitě 
zohlednit tyto výsledky a nabyté zkušenosti 
při provádění programu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Zákaz diskriminace je základní 
zásadou Unie. Článek 19 Smlouvy 
o fungování Evropské unie stanoví opatření 
k boji proti diskriminaci na základě 
pohlaví, rasy nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace. Zákaz diskriminace je rovněž 
zakotven v článku 21 Listiny základních 
práv Evropské unie. Mělo by se 
přihlédnout ke zvláštním rysům různých 
forem diskriminace a souběžně by měla být 
vypracována příslušná opatření pro 
předcházení diskriminaci založené na 
jednom nebo více důvodech a pro boj proti 
ní. Program by měl podporovat opatření na 
předcházení diskriminaci, rasismu, 
xenofobii, antisemitismu, nenávisti vůči 
muslimům a jiným formám nesnášenlivosti 
a boj proti nim. Velká pozornost by v této 
souvislosti měla být rovněž věnována 
předcházení všem formám násilí a 
nenávisti, segregace a stigmatizace a boji 
proti nim, jakož i boji proti šikanování, 
obtěžování a netolerantnímu zacházení. 

(11) Zákaz diskriminace je základní 
zásadou Unie. Článek 19 Smlouvy 
o fungování Evropské unie stanoví opatření 
k boji proti diskriminaci na základě 
pohlaví, rasy nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace. Zákaz diskriminace je rovněž 
zakotven v článku 21 Listiny základních 
práv Evropské unie. Mělo by se 
přihlédnout ke zvláštním rysům různých 
forem diskriminace a souběžně by měla být 
vypracována příslušná opatření pro 
předcházení diskriminaci založené na 
jednom nebo více důvodech a pro boj proti 
ní. Program by měl podporovat opatření na 
předcházení diskriminaci, misogynii, 
diskriminaci na základě věku, rasismu, 
xenofobii, antisemitismu, nenávisti vůči
muslimům a jiným formám nesnášenlivosti 
a boj proti nim, s přihlédnutím ke 
skutečnosti, že ženy čelí vícenásobné 
diskriminaci. Velká pozornost by v této 
souvislosti měla být rovněž věnována 
předcházení všem formám násilí a 
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Program by měl být prováděn způsobem, 
jímž se bude vzájemně posilovat s dalšími 
činnostmi Unie, které sledují stejné cíle, 
zejména ty, které uvádí sdělení Komise ze 
dne 5. dubna 2011 nazvané „Rámec EU 
pro vnitrostátní strategie integrace Romů 
do roku 202010“ a doporučení Rady ze dne 
9. prosince května 2013 o účinných 
opatřeních v oblasti integrace Romů 
v členských státech11.

nenávisti, segregace a stigmatizace a boji 
proti nim, jakož i boji proti šikanování, 
obtěžování a netolerantnímu zacházení. 
Program by měl být prováděn způsobem, 
jímž se bude vzájemně posilovat s dalšími 
činnostmi Unie, které sledují stejné cíle, 
zejména ty, které uvádí sdělení Komise ze
dne 5. dubna 2011 nazvané „Rámec EU 
pro vnitrostátní strategie integrace Romů 
do roku 202010“ a doporučení Rady ze dne 
9. prosince května 2013 o účinných 
opatřeních v oblasti integrace Romů 
v členských státech11.

__________________ __________________

10 COM(2011)173. 10 COM(2011)173.

11 Úř. věst. C 378, 24.12.2013, s. 1. 11 Úř. věst. C 378, 24.12.2013, s. 1.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Překážky související s postoji a 
prostředím i nedostatečná přístupnost 
zabraňuje zapojení osob se zdravotním 
postižením do společnosti na 
rovnoprávném základě s ostatními. Osoby 
se zdravotním postižením se potýkají s 
překážkami, jež jim brání mimo jiné v 
přístupu na trh práce, ve využívání výhod 
inkluzivního a kvalitního vzdělávání, v 
možnosti vyhnout se chudobě a sociálnímu 
vyloučení, v přístupu ke kulturním 
iniciativám a k médiím nebo ve využívání 
jejich politických práv. Jako signatář 
Úmluvy Organizace spojených národů o 
právech osob se zdravotním postižením se 
Unie spolu se všemi svými členskými státy 
zavázala podporovat, chránit a zajišťovat 
plné a rovné požívání všech lidských práv 
a základních svobod všemi osobami se 
zdravotním postižením. Ustanovení 
Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením se stala nedílnou součástí 

(12) Překážky související s postoji a 
prostředím i nedostatečná přístupnost 
zabraňuje zapojení osob se zdravotním 
postižením do společnosti na 
rovnoprávném základě s ostatními. Osoby 
se zdravotním postižením se potýkají s 
překážkami, jež jim brání mimo jiné v 
přístupu na trh práce, ve využívání výhod 
inkluzivního a kvalitního vzdělávání, v 
možnosti vyhnout se chudobě a sociálnímu 
vyloučení, v přístupu ke kulturním 
iniciativám a k médiím nebo ve využívání 
jejich politických práv. Ženy a dívky se 
zdravotním postižením mohou čelit 
vícenásobné diskriminaci a mohou mít 
potíže s přístupem ke zdravotnickým 
službám, včetně služeb v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví. Jako 
signatář Úmluvy Organizace spojených 
národů o právech osob se zdravotním 
postižením se Unie spolu se všemi svými 
členskými státy zavázala podporovat, 
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právního řádu Unie. chránit a zajišťovat plné a rovné požívání 
všech lidských práv a základních svobod 
všemi osobami se zdravotním postižením. 
Ustanovení Úmluvy o právech osob se 
zdravotním postižením se stala nedílnou 
součástí právního řádu Unie.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Podle článků 8 a 10 SFEU by 
program měl ve všech svých činnostech 
podporovat začleňování hlediska rovnosti 
žen a mužů a zohlednění cílů v oblasti 
zákazu diskriminace.

(15) Podle článků 8 a 10 SFEU by 
program měl ve všech svých činnostech 
podporovat začleňování hlediska rovnosti 
žen a mužů a zohlednění cílů v oblasti 
zákazu diskriminace a prosazovat 
používání genderového rozpočtování a 
posuzování dopadu na rovnost žen a mužů 
v rámci celého rozpočtového procesu EU. 
Řádné začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů vyžaduje sestavování rozpočtu 
zohledňujícího genderové rozdíly ve všech 
rozpočtových položkách a přidělení 
odpovídajících zdrojů a transparentnost v 
rozpočtových položkách určených na 
prosazování rovnosti žen a mužů a boj 
proti diskriminaci na základě pohlaví. 
Jednotlivé projekty a program jako takový 
budou na konci období financování 
přezkoumány, aby bylo možné určit, 
do jaké míry slouží k dodržování výše 
uvedené zásady.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Nezávislé subjekty zabývající se 
dodržováním lidských práv a organizace 
občanské společnosti hrají zásadní roli tím, 
že prosazují a chrání společné hodnoty 

(18) Nezávislé subjekty zabývající se 
dodržováním lidských práv, organizace 
občanské společnosti a aktivisté hrají 
zásadní roli tím, že prosazují a chrání 
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Unie podle článku 2 Smlouvy o EU a 
zvyšují povědomí o nich, a rovněž 
přispíváním k účinnému požívání práv v 
rámci práva Unie, včetně Listiny 
základních práv Evropské unie. Jak je 
uvedeno v usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 18. dubna 2018, 
dostatečná finanční podpora je klíčem k 
rozvoji příznivého a udržitelného prostředí 
pro organizace občanské společnosti, 
jejichž role je díky tomu posílena a které 
pak mohou vykonávat své funkce nezávisle 
a účinně. Finanční prostředky z EU by v 
rámci doplnění úsilí vynakládaného na 
vnitrostátní úrovni měly tudíž přispět k 
podpoře, posílení postavení a tvorbě 
kapacit nezávislých organizací občanské 
společnosti, které se zabývají 
prosazováním lidských práv, jejichž 
činnosti pomáhají strategickému vymáhání 
práv vyplývajících z práva EU a Listiny 
základních práv Evropské unie, mimo jiné 
prostřednictvím propagačních a 
kontrolních činností, jakož i k prosazování 
a ochraně společných hodnot Unie a ke 
zvyšování povědomí o nich na vnitrostátní 
úrovni.

společné hodnoty Unie podle článku 2 
Smlouvy o EU a zvyšují povědomí o nich, 
a rovněž přispíváním k účinnému požívání 
práv v rámci práva Unie, včetně Listiny 
základních práv Evropské unie. Jak je 
uvedeno v usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 18. dubna 2018, 
dostatečná finanční podpora je klíčem k 
rozvoji příznivého a udržitelného prostředí 
pro organizace občanské společnosti, 
jejichž role je díky tomu posílena a které 
pak mohou vykonávat své funkce nezávisle 
a účinně. Menší organizace, které 
významně přispívají k ochraně evropských 
hodnot a základních práv, by měly mít 
možnost dostat podporu bez prodlev či 
komplikací. Kdykoli někdo tyto hodnoty a 
práva napadá v rámci kampaní nebo 
jiných snah, mělo by být k dispozici 
nouzové financování na podporu 
okamžitých protiopatření, které lze získat
nekomplikovanými postupy podání 
žádosti. Finanční prostředky z EU by v 
rámci doplnění úsilí vynakládaného na 
vnitrostátní úrovni měly tudíž trvale 
dlouhodobě přispívat k podpoře, posílení 
postavení a tvorbě kapacit nezávislých 
organizací občanské společnosti, které se 
zabývají prosazováním lidských práv, 
jejichž činnosti pomáhají strategickému 
vymáhání práv vyplývajících z práva EU a 
Listiny základních práv Evropské unie, 
mimo jiné prostřednictvím propagačních a 
kontrolních činností, jakož i k prosazování 
a ochraně společných hodnot Unie a ke 
zvyšování povědomí o nich na vnitrostátní 
úrovni. Další prioritou by měly být 
projekty ve členských státech, v nichž jsou 
základní práva, a tudíž i práva žen, 
obzvlášť ohrožena. Program by se měl 
zaměřit na zvýšení flexibility a dostupnosti 
prostředků, kterými disponuje, 
a poskytovat stejné možnosti a podmínky 
financování organizacím občanské 
společnosti uvnitř i vně EU.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Komise by měla zajistit celkový 
soulad, doplňkovost a součinnost s prací 
orgánů, úřadů a agentur Unie, zejména s 
Evropským institutem pro rovnost žen a 
mužů a Agenturou Evropské unie pro 
základní práva, a měla by zhodnotit práci 
dalších vnitrostátních a mezinárodních 
aktérů v oblastech, na něž se program 
vztahuje.

(19) Komise by měla zajistit celkový
soulad, doplňkovost a součinnost s prací 
orgánů, úřadů a agentur Unie, zejména s 
Evropským institutem pro rovnost žen a 
mužů a Agenturou Evropské unie pro 
základní práva, a měla by zhodnotit práci 
dalších vnitrostátních a mezinárodních 
aktérů v oblastech, na něž se program 
vztahuje. Komise by měla aktivně vést 
účastníky tohoto programu, aby využívali 
zprávy a zdroje vytvořené těmito orgány, 
úřady a agenturami Unie, jako jsou 
nástroje pro zohledňování rovnosti žen a 
mužů při přípravě rozpočtu a posuzování 
dopadu na rovnost žen a mužů vytvořené 
Evropským institutem pro rovnost žen 
a mužů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí program Práva a 
hodnoty (dále jen „program“).

Toto nařízení zavádí program Práva, 
rovnost a hodnoty (dále jen „program“).

Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text a vyžádá si odpovídající změny v 
celém textu.

. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem programu je 
chránit a prosazovat práva a hodnoty 

1. Obecným cílem programu je 
chránit a prosazovat práva a hodnoty 
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zakotvené ve Smlouvách EU, mimo jiné 
prostřednictvím podporování organizací 
občanské společnosti, za účelem zachování 
otevřených, demokratických a inkluzivních 
společností.

zakotvené ve Smlouvách EU, mimo jiné 
prostřednictvím podporování organizací 
občanské společnosti, za účelem zachování 
otevřených, demokratických, rovných a 
inkluzivních společností. Jak u tohoto 
programu, tak u financovaných projektů 
je třeba dodržovat zásadu zohledňování 
rovnosti žen a mužů.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpora rovnosti a práv (složka 
Rovnost a práva),

a) podpora lidských práv, rovnosti a 
nediskriminace (složka Práva a rovnost),

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) boj proti násilí (složka Daphne). c) boj proti násilí na základě pohlaví
(složka Daphne).

Odůvodnění

V důsledku omezených zdrojů by se složka programu Daphne měla zaměřit na násilí 
na základě pohlaví jako na specifickou formu násilí a neměla by být rozšiřována. Násilí vůči 
jiným skupinám by mělo spadat do složky 1 Rovnost a práva v  programu Práva a hodnoty 
(která v návrhu Komise zahrnuje „předcházení nerovnostem a diskriminaci na základě 
pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace a boj proti nim“).

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Článek 2 a a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podpora rovnosti žen a mužů a 
prosazování genderového 
mainstreamingu (složka Rovnost žen a 
mužů a genderový mainstreaming);

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) předcházení nerovnosti a 
diskriminaci osob na základě pohlaví, rasy 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo přesvědčení, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace a 
boj proti nim a podporu komplexních 
politik k prosazování rovnosti žen a mužů a 
antidiskriminace a jejich širokého 
uplatňování, jakož i na politiky v oblasti 
boje proti rasismu a všem formám 
nesnášenlivosti;

a) předcházení nerovnosti, 
diskriminaci a obtěžování osob na základě 
rasy nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo přesvědčení, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace 
nebo na základě kombinace těchto důvodů
a boj proti nim; a podporu komplexních 
politik k prosazování rovnosti žen a mužů,
antidiskriminace, rozmanitosti, 
inkluzivnosti a jejich širokého uplatňování, 
jakož i na politiky v oblasti boje proti 
rasismu a všem formám nenávisti a
nesnášenlivosti;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ochranu a prosazování práv dítěte, 
práv osob se zdravotním postižením, práv 
spojených s občanstvím Unie a práva na 
ochranu osobních údajů.

b) podporu komplexních politik pro 
boj proti rasismu a všem formám 
nenávisti a nesnášenlivosti a k 
prosazování rovnosti, antidiskriminace, 
rozmanitosti a inkluzivnosti.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) ochranu a prosazování práv dítěte, 
práv osob se zdravotním postižením, práv 
spojených s občanstvím Unie a práva na 
ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a

Složka Rovnost žen a mužů a genderový 
mainstreaming

V rámci specifického cíle stanoveného 
v čl. 2 písm. a) se program zaměří 
na podporu komplexních politik 
a programů na podporu práv žen, rovnosti 
žen a mužů, posílení postavení žen 
a genderový mainstreaming.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvýšení chápání Unie, její historie, 
kulturního dědictví a rozmanitosti ze strany 
občanů;

a) zvýšení chápání Unie, její historie, 
kulturního dědictví a rozmanitosti ze strany 
občanů; zviditelnění a účast žen a osob z 
různého prostředí a s různými identitami s 
cílem vytvořit inkluzivní evropskou 
identitu;
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zajištění příznivého prostředí pro 
organizace občanské společnosti a 
obránce lidských práv, podporování jejich 
schopnosti prosazovat lidská práva, 
demokracii, zásady právního státu a 
rovnost mezi muži a ženami a zajištění 
ochrany organizací, skupin a jednotlivců, 
kteří tyto hodnoty hájí;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) předcházení všem formám násilí na 
dětech, mladých lidech a ženách a na 
jiných rizikových skupinách a boj proti 
nim;

a) předcházení všem formám násilí na 
základě pohlaví a boj proti nim a podporu 
plného provedení Úmluvy Rady Evropy 
o prevenci a potírání násilí vůči ženám 
a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) 
na všech úrovních; a

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporu a ochranu obětí tohoto
násilí.

b) podporu a zajištění stejné úrovně 
ochrany pro oběti násilí na základě 
pohlaví v celé EU.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) EUR [408 705 000] pro specifické 
cíle uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a) a c);

a) EUR [484 000 000 ve stálých 
cenách] pro specifické cíle uvedené v čl. 2 
odst. 2 písm. a), aa) a c), z nichž by 
alespoň 20 % bylo vyhrazeno 
na provedení čl. 2 odst. 2 písm. aa) a 
alespoň 50 % by bylo vyhrazeno na 
provedení čl. 2 odst. 2 písm. c);

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částku uvedenou v odstavci 1 lze 
použít na technickou a správní pomoc 
určenou pro provádění programu, jako jsou 
přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní 
a hodnoticí činnosti, včetně systémů 
informačních technologií na úrovni 
organizace, studií, schůzek odborníků, 
sdělení o prioritách a oblastech týkajících 
se obecných cílů programu.

3. Částku uvedenou v odstavci 1 lze 
použít na technickou a správní pomoc 
určenou pro provádění programu, jako jsou 
přípravné, monitorovací, kontrolní, auditní 
a hodnoticí činnosti, včetně systémů 
informačních technologií na úrovni 
organizace, studií, konzultací s občanskou 
společností včetně ženských organizací a 
sítí, školení věnovaných genderovému 
mainstreamingu, posouzení dopadu z 
hlediska genderu, schůzek odborníků, 
sdělení o prioritách a oblastech týkajících 
se obecných cílů programu.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Program skýtá možnost 
podporovat neregistrované organizace a 
jednotlivé obránce lidských práv, mj. 
přímým poskytnutím prostředků a postupy 
s omezenou způsobilostí; granty nízké 
hodnoty; popřípadě aniž by bylo třeba 
spolufinancování a v případě nutnosti se 
zachováním důvěrnosti, na financování 
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činností v těch nejobtížnějších 
podmínkách; mechanismy přerozdělování 
grantů jako způsobu, jak zajistit podporu 
pro místní a vnitrostátní organizace 
občanské společnosti a obránce lidských 
práv.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hodnotící výbor může být složen z 
externích odborníků.

2. Hodnotící výbor může být složen z 
externích odborníků, přičemž jeho složení 
musí být paritní.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Grant na provozní náklady lze 
udělit Evropské síti orgánů pro rovné 
zacházení (EQUINET) bez výzvy k 
podávání návrhů na pokrytí výdajů 
souvisejících s jejím stálým pracovním 
programem.

3. Grant na provozní náklady lze 
udělit Evropské síti orgánů pro rovné 
zacházení (EQUINET) bez výzvy k 
podávání návrhů na pokrytí výdajů 
souvisejících s jejím stálým pracovním 
programem, pokud je dokončeno 
posouzení dopadu pracovního programu z 
hlediska genderu.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pracovní program přijme Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu. Tento 
prováděcí akt se přijímá poradním 
postupem uvedeným v článku 19.

2. Pracovní program přijme Komise 
po provedení posouzení dopadu z hlediska 
genderu a prostřednictvím prováděcího 
aktu. Tento prováděcí akt se 
přijímá poradním postupem uvedeným v 
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článku 19.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ukazatele pro vykazování pokroku 
dosaženého při plnění specifických cílů 
programu stanovených v článku 2 jsou 
uvedeny v příloze II.

1. Ukazatele, rozčleněné podle 
pohlaví, pro vykazování pokroku 
dosaženého při plnění specifických cílů 
programu stanovených v článku 2, včetně 
ukazatelů týkajících se rovnosti žen a 
mužů, jsou uvedeny v příloze II.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Systém vykazování výkonnosti 
zajistí, aby údaje pro monitorování 
provádění programu a jeho výsledků byly 
shromažďovány účinně, efektivně a včas. 
Za tímto účelem se příjemcům finančních 
prostředků Unie a členským státům uloží 
přiměřené požadavky na vykazování.

3. Systém vykazování výkonnosti 
zajistí, aby údaje pro monitorování 
provádění programu a jeho výsledků byly 
shromažďovány účinně, efektivně a včas. 
Tyto údaje jsou při svém řádném 
uplatnění rozčleněny podle pohlaví. Za 
tímto účelem se příjemcům finančních 
prostředků Unie a členským státům uloží 
přiměřené požadavky na vykazování.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Hodnocení se provádějí včas tak, 
aby je bylo možné promítnout do 
rozhodovacího procesu.

1. Hodnocení jsou genderově citlivá, 
poskytují číselné údaje rozlišené podle 
pohlaví, obsahují zvláštní kapitolu pro 
každou složku a s přihlédnutím k počtu 
oslovených osob, k jejich zpětné vazbě a k 
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jejich zeměpisnému pokrytí a provádějí se
včas tak, aby je bylo možné promítnout 
do rozhodovacího procesu.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Průběžné hodnocení programu se 
provede, jakmile je k dispozici dostatek
informací o jeho provádění, avšak 
nejpozději do čtyř let od začátku provádění 
programu. Hodnocení v polovině období 
bude brát v potaz výsledky hodnocení 
dlouhodobého dopadu předchozích 
programů (programu Práva, rovnost a 
občanství a programu Evropa pro občany).

2. Průběžné hodnocení programu se 
provede, jakmile je k dispozici dostatek 
informací o jeho provádění, avšak 
nejpozději do čtyř let od začátku provádění 
programu. Hodnocení v polovině období 
bude brát v potaz výsledky hodnocení 
dlouhodobého dopadu předchozích 
programů (programu Práva, rovnost a 
občanství a programu Evropa pro občany). 
Průběžné hodnocení obsahuje posouzení 
dopadu z hlediska genderu s cílem 
posoudit, v jakém rozsahu se daří 
dosahovat cílů rovnosti žen a mužů, 
zajistit, aby žádná složka programu 
neměla nezamýšlené negativní dopady na 
rovnost žen a mužů, a formulovat 
doporučení, jak by mohly být vypracovány 
budoucí výzvy k překládání návrhů a 
rozhodnutí o provozních grantech tak, aby 
aktivně podporovaly zohledňování 
rovnosti žen a mužů.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 

4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016, a to s ohledem na 
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dne 13. dubna 2016. paritu.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise provádí k programu a jeho 
opatřením a výsledkům informační a 
komunikační kampaně. Finanční zdroje 
vyčleněné na program rovněž přispívají ke 
sdělování politických priorit Unie na 
úrovni organizace, souvisejí-li s cíli 
uvedenými v článku 2.

2. Komise provádí k programu a jeho 
opatřením a výsledkům informační a 
komunikační kampaně. Finanční zdroje 
vyčleněné na program rovněž přispívají ke 
sdělování politických priorit Unie na 
úrovni organizace, souvisejí-li s cíli 
uvedenými v článku 2. Členské státy by 
měly tyto informační činnosti aktivně 
podporovat.
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