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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je jednou z hodnot, na nichž je Unie založena 
a že se Unie zavázala prosazovat začleňování rovnosti mužů a žen do všech svých 
činností, jak je zakotveno v článku 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU);

B. vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně žádal Komisi, aby podporovala a 
uplatňovala začleňování genderového hlediska, genderové rozpočtování a posuzování 
dopadů na rovnost žen a mužů ve všech příslušných politických oblastech Unie, a 
současně žádal Účetní dvůr, aby do svých zpráv o plnění rozpočtu Unie začlenil 
genderové hledisko, včetně údajů rozčleněných podle pohlaví;

C. vzhledem k tomu, že rovnost a právní stát jsou základními hodnotami Unie a evropské 
orgány musí usilovat o jejich prosazování podle článku 13 Smlouvy o Evropské unii 
(SEU); vzhledem k tomu, že v souladu se zásadou loajální spolupráce, která je 
zakotvena v čl. 4 odst. 3 SEU, by se na plnění této úlohy měly podílet i členské státy;

1. zdůrazňuje, že práva žen a rovnost pohlaví je nutné začleňovat do všech oblastí politik a 
zajišťovat jejich uplatňování; proto opět připomíná svou výzvu, aby ve všech fázích 
rozpočtového procesu bylo uplatňováno genderové rozpočtování, včetně plnění 
rozpočtu a hodnocení jeho plnění;

2. vyzývá Komisi, aby i nadále usilovala o posilování právního státu v Unii, zejména 
pokud jde o legislativní návrhy, které jsou zaměřeny na ochranu rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků v oblasti dodržování právního státu v členských 
státech; vyzývá proto Komisi, aby zkoumala hlavní poslání těch, kterým jsou udělovány 
finanční prostředky Unie; aby neposkytovala finanční prostředky žádné skupině, která 
se snaží použít financování Unie na zvrácení existujících práv, zejména práv žen;

3. konstatuje, že genderové rozpočtování je součástí celkové strategie v oblasti rovnosti 
žen a mužů, a zdůrazňuje proto, že závazek orgánů Unie v této oblasti má zásadní 
význam; lituje v této souvislosti, že nebyla přijata žádná strategie Unie v oblasti 
rovnosti žen a mužů na roky 2016–2020, a vyzývá Komisi, aby zvýšila význam svého 
nového strategického závazku k zajištění rovnosti žen a mužů tím, že jej přijme jako 
sdělení;

4. vyjadřuje své znepokojení nad propojením útoků na právní stát s odmítavým postojem k 
rovnosti žen a mužů a právům žen;  vyzývá k tomu, aby tato záležitost byla řešena 
prostřednictvím postupu proti dotčeným členským státům podle článku 7;

5. opakovaně žádá, aby rozpočtové položky v rámci programu Práva, rovnost a občanství 
na období 2014–2020 uváděly prostředky přidělené na jednotlivé cíle programu v 
oblasti rovnosti žen a mužů, aby se tak zajistila řádná kontrola prostředků určených na 
plnění tohoto cíle;

6. vyjadřuje politování nad tím, že se v posledních letech projevuje tendence provádět 
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škrty v prostředcích EU určených k boji proti všem formám násilí na ženách a dívkách, 
a znovu žádá o navýšení zdrojů pro specifický cíl Daphne; opakuje svůj požadavek, aby 
pro specifický cíl Daphne v rámci programu Práva, rovnost a občanství byla zřízena 
samostatná položka; bere na vědomí skutečnost, že je připravován celounijní průzkum 
se společnou metodikou a dotazníkem, jehož cílem je pravidelně shromažďovat 
porovnatelné údaje o genderově podmíněném násilí v členských státech EU; očekává, 
že první výsledky pilotního průzkumu zohlední v roce 2019 s cílem dodržet 
předpokládané provádění průzkumu od roku 2020–2021;

7. vyzývá k přezkumu součinnosti mezi těmito interními a externími programy Unie, aby 
se zajistil ucelený a průběžný přístup k politikám v rámci Unie i mimo ni, jako v 
případě mrzačení ženských pohlavních orgánů;

8. vyzývá ke zvýšení transparentnosti, provádění cílených akcí a vytváření samostatných 
rozpočtových položek, aby bylo možné dosahovat cílů v oblasti rovnosti žen a mužů a 
práv žen ve vnější činnosti Unie, včetně sexuálního a reprodukčního zdraví 
a souvisejících práv;

9. žádá, aby se posuzování dopadu na rovnost žen a mužů stalo součástí všeobecné 
předběžné podmínky pro přidělení prostředků Unie;

10. připomíná, že velmi významný počet uprchlíků a žadatelů o azyl přicházejících do Unie 
tvoří ženy a děti; upozorňuje, že začleňování hlediska rovnosti žen a mužů patří také 
mezi základní zásady Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF), a 
připomíná svůj požadavek, aby byl genderový rozměr zohledňován v rámci migračních 
a azylových politik vyčleněním zvláštních prostředků určených k prevenci genderově 
podmíněného násilí a k zajištění přístupu ke zdravotnickým službám a ke službám v 
oblasti reprodukčního zdraví a souvisejících práv;

11. vyzývá k tomu, aby Parlament, Rada a Komise obnovily svůj závazek k dosažení 
rovnosti žen a mužů v příštím VFR tím, že do nového nařízení o VFR začlení doložku o 
genderovém rozpočtování a o přezkumu zohledňujícím gender; s lítostí konstatuje, že 
navzdory společnému prohlášení o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
připojenému k VFR bylo v této oblasti dosaženo jen malého pokroku a z VFR na 
období 2014–2020 nevyplynula žádná jednoznačná strategie v oblasti rovnosti žen a 
mužů, která by stanovovala konkrétní cíle, úkoly a prostředky;

12. zdůrazňuje, že je třeba více usilovat o začleňování genderového hlediska do oblasti 
výzkumu a inovací; v této souvislosti vítá skutečnost, že do ledna 2019 činil podíl žen 
zapojených do projektů Horizont 2020 42 % z celkové pracovní síly; naopak lituje 
skutečnosti, že ženy představovaly pouhých 28 % projektových koordinátorů a pouze 
32,4 % grantů zohledňovalo genderový rozměr v kontextu výzkumu a inovací; dále 
vyzývá k začleňování cílených opatření v oblasti práv žen a rovnosti žen a mužů s 
využitím specifických rozpočtových položek, aby bylo možné zohlednit genderový 
rozměr i v rámci migrační a azylové politiky;

13. vyzývá Komisi, aby genderové rozpočtování uplatňovala v průběhu celého 
rozpočtového procesu, plnění rozpočtu a hodnocení jeho plnění s cílem podporovat 
rovný přístup k programům financovaným Unií a prosazovat účast žen;
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14. vyzývá ke shromažďování údajů o příjemcích a účastnících programů financovaných 
Unií, které budou rozčleněny podle pohlaví; opakuje svou žádost, aby byly do 
společného souboru ukazatelů výsledků plnění rozpočtu Unie rovněž začleněny 
genderové ukazatele, které by se ve vyšší míře zaměřovaly na zásady rovnosti 
spravedlnosti a ekologie, s patřičným ohledem na zásadu řádného finančního řízení, 
zejména v souladu se zásadami hospodárnosti, účinnosti a účelnosti;

15. lituje skutečnosti, že Evropský fond pro strategické investice (EFSI) nezahrnuje 
genderové hledisko kvůli tomu, že chybějí specifické údaje o podávání/schvalování 
žádostí o udělení finančních prostředků z EFSI rozčleněné podle pohlaví.
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