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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže Únia je založená okrem iného na hodnote rovnosti mužov a žien a v článku 8 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že vo všetkých svojich činnostiach sa 
Únia zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a 
ženami, a preto vyžaduje, aby sa rodová rovnosť začleňovala do všetkých politík a aby 
sa zohľadňovala na všetkých úrovniach rozpočtového postupu uplatňovaním hľadiska 
rodovej rovnosti a rodovým rozpočtovaním; keďže z hľadiska dôveryhodnosti 
Európskeho parlamentu a ostatných inštitúcií Únie je dôležité zabezpečiť súdržnosť 
medzi vnútornými postupmi rozpočtu a absolutória a ich vonkajšími činnosťami v 
oblasti podpory rodovej rovnosti;

B. keďže rozpočty nie sú z rodového hľadiska neutrálne, a preto je potrebné ich 
vypracúvať s jasným cieľom boja proti diskriminácii a s cieľom dosiahnuť rovnaký 
prínos pre obe pohlavia; 

C. keďže Únia sa zaviazala plniť ciele udržateľného rozvoja vrátane cieľa č. 5 o rodovej 
rovnosti;

D. keďže Parlament opakovane žiadal o dostatočné financovanie programu Práva, rovnosť 
a občianstvo (program REC) a o zaistenie čo najväčšej viditeľnosti osobitného cieľa 
programu Daphne v rámci programu REC; keďže Európsky parlament vyzval, aby sa 
pokračovalo vo všetkých činnostiach týkajúcich sa boja proti násiliu páchanému na 
ženách s nezávislým prideľovaním rozpočtu na tento cieľ aj v rámci programu Práva a 
hodnoty vo viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027;

E. keďže ženy sú aj naďalej nedostatočne zastúpené na trhu práce, ako aj vo verejnom a 
politickom živote, a keďže venujú neúmerne viac času než muži neplatenej práci v 
domácnosti a starostlivosti;

F. keďže cieľom návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2020 je naďalej 
podporovať strategické investície a udržateľný rast v záujme zlepšenia hospodárskej 
súdržnosti a vytvárania pracovných miest, a to najmä pre mladých ľudí, starších ľudí a 
osôb so zdravotným postihnutím; keďže v tejto súvislosti je dôležité zamerať sa aj na 
zvýšenie účasti žien vrátane LGBTI žien na trhu práce, okrem iného investovaním do 
infraštruktúry a verejných služieb na podporu rovnováhy medzi pracovným a 
súkromným životom a zvyšovaním ich potenciálu vo všetkých odvetviach hospodárstva 
vrátane digitalizovaného hospodárstva, informačných a komunikačných technológií 
(IKT) a vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM), a to aj na vedúcich 
pozíciách, a na znižovanie rodových rozdielov v zamestnanosti a platoch;

G. keďže digitalizácia má zásadný vplyv na trh práce, okrem iného tým, že vytvára nové 
pracovné príležitosti a pružnejšie pracovné podmienky, ako je telepráca, ktoré by mohli 
slúžiť ako nástroj na lepšie zosúladenie pracovných povinností a úloh v domácnosti v 
prípade žien aj mužov;

H. keďže rodová rovnosť je jedným z hlavných cieľov Únie, napriek tomu však zostáva 
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výrazne podfinancovaná; keďže v roku 2019 Európsky inštitút pre rodovú rovnosť 
zistil, že len 1 % prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov Únie bolo 
vyčlenených na podporu rodovej rovnosti v rámci rozpočtu Únie na rok 2020; rodová 
nerovnosť a diskriminácia však prináša obrovské hospodárske náklady pre ženy aj 
spoločnosť; Svetová banka odhaduje, že v dôsledku nerovnosti v odmeňovaní žien a 
mužov sa v bohatstve ľudského kapitálu stráca približne 145 biliónov EUR; len v 
Anglicku a vo Walese stálo podľa organizácie OSN Ženy v roku 2016 domáce násilie 
približne 33 miliárd dolárov ročne;

1. opätovne potvrdzuje svoju silnú požiadavku na podporu rovnosti medzi ženami a 
mužmi prostredníctvom podpory uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a rodového 
rozpočtovania na všetkých úrovniach v rámci rozpočtového postupu, a to aj pri 
dokončovaní rokovaní o budúcom VFR, a na využívanie rozpočtových výdavkov ako 
účinného nástroja na boj proti existujúcej nerovnosti a na podporu rodovej rovnosti, a to 
aj medzi LGBTI ženami a mužmi; pripomína, že rodové rozpočtovanie je metodika, 
ktorá sa musí uplatňovať na všetky rozpočtové riadky Únie; pripomína význam 
zvýšenia zdrojov na rodovú rovnosť s cieľom dosiahnuť výrazný pokrok a potrebu 
lepšieho nasmerovania a monitorovania financovania Únie v tejto súvislosti, najmä v 
prípade členských štátov, ktoré porušujú zásady právneho štátu a čelia odporu v oblasti 
práv žien;

2. zdôrazňuje, že rodové rozpočtovanie sa musí stať neoddeliteľnou súčasťou 
rozpočtového postupu vo všetkých rozpočtových riadkoch, a nielen v programoch, v 
ktorých je vplyv na rodové záležitosti najzjavnejší, aby sa tak rozpočtové výdavky stali 
účinným nástrojom na presadzovanie rodovej rovnosti;

3. pripomína, že rodové rozpočtovanie je jedným rozmerom širšej stratégie uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti, a poukazuje na dôležitosť zavedenia uplatňovania hľadiska 
rodovej rovnosti do všetkých etáp politického cyklu;

4. pripomína, že jednou z požiadaviek kladených na vykonávanie rodového rozpočtovania 
je predvídať nezávislé rozpočtové riadky pre cielené akcie spojené s cieľmi rodovej 
rovnosti; pripomína preto svoju žiadosť o vyhradenie osobitnej rozpočtovej položky aj 
na ciele v programe REC venované presadzovaniu rodovej rovnosti a ďalšiemu 
uplatňovaniu rodového hľadiska;

5. vyjadruje poľutovanie nad tendenciou z posledných rokov, čiže nad znižovaním objemu 
prostriedkov Únie na boj proti všetkým formám násilia páchaného na ženách a 
dievčatách, a opätovne potvrdzuje svoju požiadavku, aby sa v rámci súčasného 
programu REC zvýšili zdroje na špecifický cieľ súvisiaci s programom Daphne a aby sa 
takéto zvýšenie zachovalo v programe Práva a hodnoty; vyzýva na zabezpečenie 
sprístupnenia primeraných finančných prostriedkov na akcie zamerané na boj proti 
násiliu páchanému na ženách a dievčatách vrátane mrzačenia ženských genitálií a na boj 
proti obchodovaniu s ľuďmi najmä na účely sexuálneho vykorisťovania v rámci 
účinného vykonávania Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a 
domácemu násiliu a o boji proti nemu; vyzýva Komisiu, aby podporovala programy a 
opatrenia osobitne zamerané na boj proti obťažovaniu vrátane sexuálneho obťažovania;

6. vyzýva členské štáty, aby bezodkladne ratifikovali Istanbulský dohovor o predchádzaní 
násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu s osobitným zreteľom na 
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úlohu dohovoru pri ochrane žien a dievčat pred násilím a následným hospodárskym 
vplyvom na obete a spoločnosti; vyzýva, aby sa príslušné finančné prostriedky Únie 
použili ako pomoc na prípravu alebo pokračujúce úsilie zamerané na vykonávanie 
Istanbulského dohovoru v členských štátoch;

7. zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať vo všetkých akciách zameraných na prevenciu a 
potlačenie všetkých foriem násilia voči ženám, v rámci programu, ktorý nahradí 
program REC v nasledujúcom období VFR, s nezávislým prideľovaním rozpočtu na 
program na boj proti rodovo motivovanému násiliu zameranému proti ženám a s 
osobitnou pozornosťou venovanou boju proti obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu 
vykorisťovaniu, ako aj kultúre cti a násiliu páchanému v mene cti;

8. zdôrazňuje potrebu osobitného financovania na podporu najviac zraniteľných žien a 
dievčat v našej spoločnosti, najmä žien so zdravotným postihnutím, utečeniek a obetí 
obchodovania s ľuďmi a zneužívania; v tejto súvislosti podporuje zvýšenie viazaných aj 
platobných rozpočtových prostriedkov oboch podprogramov programu Práva, rovnosť a 
občianstvo;

9. zdôrazňuje potrebu posilniť rozpočtové prostriedky, ktoré podporujú prístup žien k 
sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam, a to v rámci Únie aj mimo nej, keďže 
tento prístup je čoraz viac ohrozený;

10. vyzýva Úniu, aby podporovala organizácie a aktivistov bojujúcich za práva žien a ich 
prácu, ako aj zvýšila ich zastúpenie v európskych rozhodovacích procesoch;

11. potvrdzuje svoju žiadosť o zvýšenie zdrojov v rámci štrukturálnych fondov Únie na 
podporu hospodárskych a sociálnych práv žien, najmä prostredníctvom opatrení na 
zvýšenie účasti žien na trhu práce a investícií do vysokokvalitných verejných služieb 
starostlivosti;

12. zdôrazňuje, že je dôležité využívať európske štrukturálne a investičné fondy, konkrétne 
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Európsky sociálny fond (ESF), na 
podporu zamestnanosti žien, a to aj financovaním vysokokvalitných a cenovo 
dostupných zariadení starostlivosti;

13. požaduje pridelenie rozpočtových prostriedkov na podporu podnikania a hospodárskej 
nezávislosti žien a na zaistenie a podnecovanie prístupu žien k špecializovanej odbornej 
príprave, k dostupným úverom a ku kapitálovému financovaniu prostredníctvom 
programov a fondov Únie, ako sú COSME, Horizont 2020 a Európsky sociálny fond, 
aby sa maximalizovala účasť žien na pracovnom trhu, najmä pre osamelé matky, osoby 
poskytujúce starostlivosť a ženy, ktoré sa po dlhej prestávke vracajú na pracovný trh, s 
cieľom zvýšiť ich zamestnateľnosť; pokiaľ ide o tie rozpočtové prostriedky, pre ktoré 
by sa mali zaistiť dostatočné zdroje, požaduje podporu osvety o rodovej rovnosti 
prostredníctvom vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a zvýšenú integráciu rodového 
hľadiska a cieľa dosiahnuť rodovú rovnosť v každom programe;

14. so znepokojením berie na vedomie nízky počet študentiek predmetov súvisiacich s IKT 
a opätovne zdôrazňuje potrebu obnoviť rozpočet navrhovaný Komisiou v tejto oblasti; 
doplňuje, že na odstránenie týchto digitálnych rodových rozdielov treba zaistiť 
zodpovedajúce financovanie zamerané na zlepšovanie vzdelávania, podporu 
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podnikateliek v digitálnom sektore a posilnenie informačných kampaní;

15. zdôrazňuje, že je potrebné odstrániť digitálnu priepasť medzi ženami a mužmi, ktorá 
prispieva k výrazným rozdielom na trhu práce, a to vyčlenením zdrojov na vzdelávanie 
a odbornú prípravu a podporou podnikateliek;

16. zdôrazňuje potrebu vyčleniť zdroje na podnecovanie záujmu žien o digitálne 
hospodárstvo a odvetvia, ako sú IKT a STEM, a na ich podporu v tomto kontexte;

17. zdôrazňuje význam primeraného vyčleneného financovania iniciatívy na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí s cieľom riešiť mimoriadne vysokú mieru nezamestnanosti 
mladých ľudí; požaduje, aby sa zaistila rovnaká účasť dievčat a mladých žien na 
opatreniach v rámci uvedenej iniciatívy a aby sa osobitná pozornosť venovala 
kvalitným ponukám odbornej prípravy a zamestnania pre ne, a to najmä v 
digitalizovanom hospodárstve, IKT a odvetviach STEM, v ktorých sú ženy výrazne 
nedostatočne zastúpené z hľadiska vzdelávania, odbornej prípravy aj zamestnania, čo 
vedie k digitálnej priepasti medzi ženami a mužmi; domnieva sa, že opatrenia ako je 
iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, by mali prispieť nielen k integrácii 
mladých ľudí na trhu práce, ale aj k podpore kvalitnej zamestnanosti; potvrdzuje, že by 
sa mala osobitná pozornosť venovať aj financovaniu kvalitnej odbornej prípravy v 
otázkach, ako sú sexizmus, sexuálne obťažovanie, šikanovanie a nenávistné prejavy, 
pričom by sa mala podporovať rovnaká účasť dievčat, mladých žien, ako aj chlapcov a 
mladých mužov;

18. pripomína, že veľmi veľký počet utečencov a žiadateľov o azyl vstupujúcich na územie 
Únie tvoria ženy a deti; zdôrazňuje, že uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti patrí aj 
medzi základné zásady Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), a opakuje svoju 
výzvu, aby sa v migračných a azylových politikách zohľadňoval aj rodový rozmer, a to 
vyčlenením konkrétnych finančných prostriedkov určených na prevenciu rodovo 
motivovaného násilia a zaistenie prístupu ku zdraviu a reprodukčného zdravia a práv;

19. zdôrazňuje, že je nevyhnutné zabezpečiť primeraný rozpočet na ľudský rozvoj s cieľom 
dosiahnuť Agendu 2030 a ciele udržateľného rozvoja vrátane cieľa udržateľného 
rozvoja č. 5; pripomína záväzok Únie investovať 20 % oficiálnej rozvojovej pomoci do 
ľudského rozvoja a žiada primerané pridelenie prostriedkov na ľudský rozvoj v záujme 
podpory opatrení a projektov zameraných na odstránenie chudoby žien a detí; lepšie 
začlenenie do trhu práce; odstránenie mzdových nerovností medzi mužmi a ženami; boj 
proti násiliu páchanému na ženách, deťoch a mladých ľuďoch; a zlepšenie prístupu k 
zdravotnej starostlivosti a jej poskytovania vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia 
a práv, vzdelávania, rodovej rovnosti a sociálnej ochrany v rámci programu Celosvetové 
verejné statky a problémy;

20. žiada, aby sa rozpočet na boj proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov naďalej 
prideľoval všetkým programom vonkajšej činnosti vrátane nástroja rozvojovej 
spolupráce;

21. zdôrazňuje, že v poslednom desaťročí sa v dôsledku vypuknutia hospodárskej a 
finančnej krízy prehĺbili hospodárske, sociálne, pracovnoprávne a rodové rozdiely 
vnútri členských štátov a medzi nimi; pripomína dôležitú úlohu Európskeho inštitútu 
pre rodovú rovnosť pri zvyšovaní informovanosti o rozsahu a príčinách rodovej 
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nerovnosti v Únii a žiada primerane financovať jeho rozpočet, plán pracovných miest a 
nezávislosť, čo zaručí hladké fungovanie inštitútu a realizáciu ambicióznych projektov; 
požaduje tiež väčšie zdroje pre rozpočtový riadok na podporu nediskriminácie a 
rovnosti;

22. poznamenáva, že Európsky inštitút pre rodovú rovnosť v roku 2019 konštatoval, že 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti sa „považuje za tému, ktorá má malý vplyv na 
samotný obsah programov financovania“; vyzýva preto na prijatie spoľahlivých a 
komplexných opatrení na zlepšenie úsilia o uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti 
vrátane opätovného zamerania sa na podporu zodpovednosti a transparentnosti vo 
fiškálnom plánovaní a lepšej rodovo responzívnej účasti v rozpočtovom procese;

23. odporúča najmä zvýšiť financovanie s cieľom podporiť ochranu materstva, rodičovstva 
a raného detstva prostredníctvom vhodných programov; v tejto súvislosti žiada, aby 
zdravie matiek a detí malo osobitný význam v rozpočte EÚ na rok 2020; ďalej odporúča 
zabezpečiť finančné prostriedky na ochranu, podnecovanie a podporu dojčenia a tak 
prispieť k dosiahnutiu cieľa, ktorý stanovila Svetová zdravotnícka organizácia, t. j. 
zabezpečiť, aby do roku 2025 bola celosvetová miera výhradne dojčených detí počas 
prvých šiestich mesiacov života aspoň 50 %, čo si okrem iných opatrení vyžaduje 
primeranosť trvania materskej a otcovskej dovolenky a jej odmeňovania;

24. žiada, aby sa rozpočtové prostriedky zamerali na riešenie osobitných potrieb rôznych 
skupín žien, ktoré čelia rôznym hospodárskym problémom, okrem iného: menštruačnej 
chudoby medzi mladými dievčatami, hospodárskej deprivácie osamelých dôchodkýň a 
rozdielu v dôchodkoch žien a mužov, neplatených opatrovateľských povinností a 
časovej chudoby matiek a opatrovateliek a sociálno-ekonomického vylúčenia žien 
černošského, ázijského a menšinového etnického pôvodu (BAME) a ich diskriminácie v 
zamestnaní.
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