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NÁVRHY

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

A. vzhledem k tomu, že se Evropská unie zakládá mimo jiné na hodnotě rovnosti mezi 
ženami a muži a že článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie uvádí, že podpora této 
rovnosti je jednou ze základních zásad Unie;

B. vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně vyzývá k dostatečné finanční 
podpoře programu Práva, rovnost a občanství a k zajištění co největší viditelnosti 
specifického cíle Daphne v rámci tohoto programu; vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament vyzývá k tomu, aby se pokračovalo ve všech těchto opatřeních bojujících 
proti násilí na ženách s nezávisle přidělenými rozpočtovými prostředky pro program 
Daphne také v rámci programu Práva a hodnoty víceletého finančního rámce (VFR) 
na období 2021-2027;

C. vzhledem k tomu, že návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2020 usiluje 
o to, aby se i nadále podporovaly strategické investice a udržitelný růst v zájmu 
zlepšování hospodářské soudržnosti a vytváření pracovních míst, zejména pro mladé 
lidi; vzhledem k tomu, že v tomto ohledu je důležité zaměřit se i na zvyšování 
potenciálu žen ve všech odvětvích hospodářství, včetně digitalizované ekonomiky, 
informačních a komunikačních technologií (IKT) a oborů vědy, techniky, inženýrství 
a matematiky (STEM);

1. znovu žádá prosazování rovného zacházení pro muže a ženy, a to tím, že bude v rámci 
rozpočtového procesu pokud možno ve všech oblastech i při sestavování rozpočtu 
zohledňováno hledisko rovnosti žen a mužů, včetně závěrečných jednání o příštím VFR, 
a že budou rozpočtové výdaje používány jako účinný nástroj prosazování rovnosti žen 
a mužů;

2. znovu žádá o navýšení zdrojů pro specifický cíl Daphne v rámci stávajícího programu 
Práva, rovnost a občanství a o stejné navýšení v rámci programu Práva a hodnoty;  vyzývá 
k zajištění zdrojů pro opatření, jejichž cílem je bojovat proti násilí na ženách 
a obchodování s nimi, v rámci účinného provádění Úmluvy Rady Evropy o prevenci 
a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí;

3. zdůrazňuje, že je třeba pokračovat v provádění všech opatření, jejich cílem je předcházet 
všem formám násilí na ženách, dětech a mladých lidech a bojovat proti nim, a to v rámci 
programu, který v příštím VFR nahradí program Práva, rovnost a občanství a bude mít 
k dispozici nezávisle přidělené rozpočtové prostředky pro Daphne a zaměří se na boj proti 
obchodování s lidmi;

4. požaduje přidělení rozpočtových prostředků na podporu podnikání a ekonomické 
nezávislosti žen a na zajištění a zlepšení přístupu žen k úvěrům a k financování 
z vlastního kapitálu prostřednictvím programů a fondů Unie, jakou jsou COSME, 
Horizont 2020 a Evropský sociální fond;

5. vítá, že je nadále financována Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí; žádá, aby 
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bylo zajištěno rovné zapojení dívek a mladých žen do opatření prováděných v rámci této 
iniciativy a aby byla věnována zvláštní pozornost kvalitní nabídce odborné přípravy 
a vzdělávání pro dívky a mladé ženy, mimo jiné v oborech digitalizované ekonomiky, 
IKT a STEM;

6. připomíná významnou úlohu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů a požaduje, aby 
byl i nadále zajištěn rozpočet institutu, jeho plán pracovních míst i jeho nezávislost.


