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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 článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie uvádí, že Unie bude 
při všech svých činnostech usilovat o odstranění nerovností a podporovat rovné 
zacházení pro muže a ženy, z čehož vyplývá, že je nutné začlenit princip této rovnosti 
do všech oblastí politik EU;

B. vzhledem k tomu, že nerovnost je v EU rostoucím problémem a že stále větší část 
rozpočtu EU musí být vynakládána na rozvoj sociálních práv a přístup k veřejným 
službám sociální péče se zvláštním zaměřením na budování rovnosti žen a mužů, a to 
i v případě osob LGBTI, a na situaci žen a dívek;

C. vzhledem k tomu, že ženy zůstávají nedostatečně zastoupeny ve vedoucích pozicích 
a věnují více času než muži neplaceným domácím pracím a péči o domácnost;

D. vzhledem k tomu, že Komise by měla zachovat dostatečné finanční prostředky pro 
programy zaměřené na podporu práv žen, jako je program Práva, rovnost a občanství, se 
zvláštním zaměřením na nástroje nediskriminace a předcházení násilí na základě 
pohlaví;

Rovnost v jádru politik EU

1. zdůrazňuje, že sestavování rozpočtu zohledňující otázky rovnosti žen a mužů se musí 
stát nedílnou součástí rozpočtového procesu ve všech jeho fázích a napříč rozpočtovými 
položkami, tak aby se rozpočtové výdaje staly účinným nástrojem podpory rovnosti žen 
a mužů; vyzývá k systematickému začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech 
programů a finančních nástrojů EU a v rámci Evropského fondu pro strategické 
investice (EFSI);

2. opakuje svou žádost, aby se více investovalo do posilování práv žen a dívek; vyzývá 
k přidělení rozpočtových prostředků na podporu ekonomické nezávislosti žen 
prostřednictvím programů a fondů EU, jako je COSME, Horizont 2020 a EFSI;

3. vyzývá k větší součinnosti mezi dostupnými nástroji na podporu rovnosti žen a mužů 
a ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem; opakuje, že je třeba 
vyvinout větší úsilí na podporu nejzranitelnějších žen, včetně žen se zdravotním 
postižením, svobodných matek a migrantek a příslušnic etnických a sexuálních menšin;

4. vyzývá ke sledování výdajů na podporu rovnosti žen a mužů a k vytvoření řádných 
ukazatelů a zvláštní metodiky, zejména pokud jde o boj proti diskriminaci a násilí 
páchanému na základě pohlaví a sexuálnímu obtěžování a o přístup žen k sexuální 
a reprodukční zdravotní péči a právům s tím spojeným;

5. vyzývá EU, aby zvýšila příděl rozpočtových prostředků pro organizace občanské 
společnosti, které prosazují práva žen v Evropě a v rámci globálního Jihu;

6. připomíná významnou úlohu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) 
a potřebu konsolidovaného rozpočtu na shromažďování údajů a získávání odborných 
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znalostí v oblasti rovnosti žen a mužů; požaduje, aby rozpočet tohoto institutu, jeho plán 
pracovních míst i jeho nezávislost zůstaly stabilní.


