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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 Európska únia je založená okrem iného na hodnote rovnosti mužov a žien 
a v článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že podpora tejto rovnosti je 
jednou zo základných zásad EÚ;

B. keďže Európsky parlament opakovane žiadal o dostatočné financovanie programu 
Práva, rovnosť a občianstvo (REC) a zachovanie čo najvyššej priority špecifického 
cieľa tohto programu súvisiaceho s programom Daphne; keďže Európsky parlament 
vyzval, aby sa pokračovalo vo všetkých týchto akciách týkajúcich sa boja proti násiliu 
páchanému na ženách s nezávislým prideľovaním rozpočtu na program Daphne aj 
v rámci programu Práva a hodnoty vo viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 
2021 – 2027;

C. 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; keďže v tejto 
súvislosti je dôležité zamerať sa aj na posilnenie potenciálu žien vo všetkých odvetviach 
hospodárstva vrátane digitalizovaného hospodárstva, informačných a komunikačných 
technológií (IKT) a vied, technológií, inžinierstva a matematiky (STEM);

1. opätovne potvrdzuje svoju požiadavku na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi 
prostredníctvom podpory uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a rodového 
rozpočtovania podľa možností v rámci rozpočtového postupu, a to aj pri dokončovaní 
rokovaní o budúcom VFR, a využívanie rozpočtových výdavkov ako účinného nástroja 
na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi;

2. 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 finančných 
prostriedkov na akcie zamerané na boj proti násiliu páchanému na ženách a obchodovaniu 
s ľuďmi v rámci účinného vykonávania Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu 
na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu;

3. zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať vo všetkých akciách zameraných na zamedzenie 
a potlačenie všetkých foriem násilia voči ženám, deťom a mladým ľuďom v rámci 
programu, ktorý nahradí program REC v nasledujúcom období VFR, s nezávislým 
prideľovaním rozpočtu na program Daphne a s osobitnou pozornosťou venovanou boju 
proti obchodovaniu s ľuďmi;

4. požaduje pridelenie rozpočtových prostriedkov na podporu podnikania a hospodárskej 
nezávislosti žien a na zaistenie a podnecovanie prístupu žien k úverom a ku kapitálovému 
financovaniu prostredníctvom programov a fondov Únie, ako sú COSME, Horizont 2020 
a Európsky sociálny fond;

5. víta pokračovanie financovania iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí; 
požaduje, aby sa zaistila rovnaká účasť dievčat a mladých žien na opatreniach v rámci 
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uvedenej iniciatívy a aby sa osobitná pozornosť venovala kvalitným ponukám odbornej 
prípravy a zamestnania pre dievčatá a mladé ženy, a to aj v digitalizovanom hospodárstve 
a odvetviach IKT a STEM;

6. pripomína dôležitú úlohu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť a žiada zachovať jeho 
rozpočet, plán pracovných miest a nezávislosť.


