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Pozměňovací návrh 1
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že strategie pro 
rovnost žen a mužů 2010–2015 uvádí, že 
následující víceletý finanční rámec 
podpoří provádění opatření plánovaných v 
této strategii;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod i

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) zdůrazňuje, že začleňování rovnosti 
pohlaví do různých politik musí jít ruku 
v ruce s přidělováním konkrétních zdrojů, 
a že konkrétní příděly finančních 
prostředků tedy nelze nahradit 
horizontálními cíli; žádá dvojí přístup, 
který zajistí účinnost a předvídatelnost 
a bude pravidlem všech klíčových nástrojů 
financování;

i) žádá přístup, který zajistí účinnost 
a předvídatelnost a bude pravidlem všech 
klíčových nástrojů financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod i
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

i) zdůrazňuje, že začleňování rovnosti 
pohlaví do různých politik musí jít ruku 
v ruce s přidělováním konkrétních zdrojů, 
a že konkrétní příděly finančních 
prostředků tedy nelze nahradit 
horizontálními cíli; žádá dvojí přístup, 
který zajistí účinnost a předvídatelnost 
a bude pravidlem všech klíčových nástrojů 
financování;

i) zdůrazňuje, že začleňování rovnosti 
pohlaví do různých politik musí jít ruku 
v ruce s přidělováním konkrétních zdrojů, 
a že konkrétní příděly finančních 
prostředků tedy nelze nahradit 
horizontálními cíli; žádá dvojí přístup, 
který zajistí účinnost a předvídatelnost 
a bude pravidlem všech klíčových nástrojů 
financování; zdůrazňuje, že v průběhu 
následujícího programového období je 
potřeba silněji a účinněji integrovat 
politiky v oblasti rovnosti žen a mužů a 
nástroje k prosazování této rovnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod ii (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ii a) poukazuje na to, že VFR by měl 
poskytnout analýzu svých rozpočtových 
priorit z hlediska rovnosti žen a mužů a 
také podrobné informace o každém 
poskytnutí prostředků z rozpočtu na 
politiky a programy týkající se rovnosti 
žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod iii
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iii) zdůrazňuje, že je třeba zvýšit 
financování činností v oblasti rovnosti 
pohlaví, které jsou zaměřeny na 
zaměstnanost a růst a také práva 
a demokracii; vyzývá Komisi a Radu, aby 
určily rovnost pohlaví jako konkrétní cíl 
programu Práva a občanství a aby 
zachovaly program Daphne jako 
samostatný podokruh v tomtéž programu;

iii) vyzývá Komisi a Radu, aby provedly 
úsporná opatření odrážející škrty ve 
vnitrostátních rozpočtech, a to včetně 
opatření na podporu rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod iii

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iii) zdůrazňuje, že je třeba zvýšit 
financování činností v oblasti rovnosti 
pohlaví, které jsou zaměřeny na 
zaměstnanost a růst a také práva 
a demokracii; vyzývá Komisi a Radu, aby 
určily rovnost pohlaví jako konkrétní cíl 
programu Práva a občanství a aby 
zachovaly program Daphne jako 
samostatný podokruh v tomtéž programu;

iii) zdůrazňuje, že je třeba zvýšit 
financování činností v oblasti rovnosti 
pohlaví, které jsou zaměřeny na 
zaměstnanost a růst, v zájmu řešení 
horizontální a vertikální segregace 
pohlaví, boje proti rozdílům v odměňování 
a důchodech žen a mužů a zvyšující se 
chudoby žen, a také na práva a 
demokracii; vyzývá Komisi a Radu, aby 
určily rovnost pohlaví jako konkrétní cíl 
programu Práva a občanství a aby 
zachovaly program Daphne jako 
samostatný podokruh v tomtéž programu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod iv
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iv) vyzývá Komisi a Radu, aby cíle
stanovené pro rovnost pohlaví zahrnuly do 
nařízení o strukturálních fondech a do 
klíčových programů financování EU 
(zdraví a životní prostředí, vzdělávání, 
mládež, hospodářství atd.) a aby pro ně 
vyčlenily finanční prostředky;

iv) vyzývá Komisi a Radu, aby cíle 
stanovené pro rovnost pohlaví zahrnuly do 
nařízení o strukturálních fondech a do 
klíčových programů financování EU 
(zdraví a životní prostředí, vzdělávání, 
mládež, hospodářství atd.);

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod iv

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

iv) vyzývá Komisi a Radu, aby cíle 
stanovené pro rovnost pohlaví zahrnuly do 
nařízení o strukturálních fondech a do 
klíčových programů financování EU 
(zdraví a životní prostředí, vzdělávání, 
mládež, hospodářství atd.) a aby pro ně 
vyčlenily finanční prostředky; 

iv) vyzývá Komisi a Radu, aby cíle 
stanovené pro rovnost pohlaví zahrnuly do 
nařízení o strukturálních fondech a do 
klíčových programů financování EU 
(zdraví a životní prostředí, vzdělávání, 
mládež, hospodářství atd.) a aby pro ně 
vyčlenily finanční prostředky; hájí 
strategičtější využívání ESF za účelem 
podpory rovnosti mezi ženami a muži, 
zlepšení přístupu na trh práce, podpory 
opětovného začleňování a boje proti 
nezaměstnanosti, chudobě, sociálnímu 
vyloučení a všem formám diskriminace; 
vyzývá Komisi, aby prostřednictvím 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova přišla s proaktivními 
opatřeními, a podpořila tak zaměstnanost 
žen ve venkovských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Marina Yannakoudakis
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Návrh stanoviska
Bod v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

v) vyzývá Komisi a Radu, aby pro 
Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
i nadále zajistily stejnou míru 
financování;

v) vyzývá Komisi a Radu, aby provedly 
úsporná opatření odrážející škrty ve 
vnitrostátních rozpočtech, a to včetně 
zvážení možnosti, že by se uzavřel 
Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
a jeho úkoly by se převedly na Agenturu 
Evropské unie pro základní práva; 

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod v

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

v) vyzývá Komisi a Radu, aby pro 
Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
i nadále zajistily stejnou míru financování; 

v) vyzývá Komisi a Radu, aby pro 
Evropský institut pro rovnost žen a mužů i 
nadále zajistily stejnou míru financování, 
aby se tento institut mohl stát plně 
funkčním a poskytovat členským státům a 
rotujícím předsednictvím Rady Evropské 
unie statistické a výzkumné údaje o 
politice rovnosti mužů a žen v EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod vi

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vi) zdůrazňuje, že strategie Komise pro 
rovnost žen a mužů 2010–2015, strategie 

vi) zdůrazňuje, že strategie Komise pro 
rovnost žen a mužů 2010–2015, strategie 
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pro dalších pět let po roce 2015 a výroční 
zprávy o rovnosti pohlaví by měly 
posloužit k základnímu vymezení oblastí 
cílených výdajů a způsobů jejich 
uskutečňování;

pro dalších pět let po roce 2015 a výroční 
zprávy o rovnosti pohlaví by měly 
posloužit k základnímu vymezení toho, 
které oblasti jsou prioritními cíli pro 
výdaje, a posloužit jako nástroj ke snížení 
celkových výdajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod vi

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vi) zdůrazňuje, že strategie Komise pro 
rovnost žen a mužů 2010–2015, strategie 
pro dalších pět let po roce 2015 a výroční 
zprávy o rovnosti pohlaví by měly 
posloužit k základnímu vymezení oblastí 
cílených výdajů a způsobů jejich 
uskutečňování; 

vi) zdůrazňuje, že strategie Komise pro 
rovnost žen a mužů 2010–2015, strategie 
pro dalších pět let po roce 2015 a výroční 
zprávy o rovnosti pohlaví by měly 
posloužit k základnímu vymezení oblastí 
cílených výdajů a způsobů jejich 
uskutečňování, zejména s ohledem na 
vysoké riziko chudoby a sociálního 
vyloučení nejvíce zranitelných kategorií, 
jako jsou starší ženy a svobodné matky;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod vii

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vii) konstatuje, že budou-li vytvořeny 
rozsáhlé programy financování, nebudou 
moci menší nevládní organizace, včetně 
ženských organizací, využívat 
projektových grantů EU; žádá, aby vedle 
větších grantů nadále existovaly menší 

vii) konstatuje, že budou-li vytvořeny 
rozsáhlé programy financování, nebudou 
moci menší nevládní organizace, včetně 
ženských organizací, využívat 
projektových grantů EU, což znemožní, 
aby svým jedinečným způsobem přispěly 
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granty, má-li se zajistit, aby k prostředkům 
EU měly i nadále přístup menší nevládní 
organizace;

ke zlepšení kvality politik a právních 
předpisů v oblasti rovnosti mužů a žen; 
žádá, aby vedle větších grantů nadále 
existovaly menší granty, má-li se zajistit, 
aby k prostředkům EU měly i nadále 
přístup menší nevládní organizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Barbara Matera

Návrh stanoviska
Bod vii a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vii a) vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily, 
že veškeré rozpočtové prostředky přidělené 
v rámci VFR 2014–2020 budou 
respektovat zásadu rovnosti žen a mužů a 
podporovat zohlednění rovnosti žen a 
mužů ve všech politikách Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Bod viii

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viii) zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů 
musí být mnohem jasněji uváděna jako cíl 
a že ve všech vnějších činnostech 
a programech EU na ni musí být vyčleněny 
finanční prostředky.

viii) zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů 
musí být mnohem jasněji uváděna jako cíl 
ve všech vnějších činnostech a programech 
EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Bod viii a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

viii a) zdůrazňuje význam sestavování 
rozpočtu s ohledem na rovnost žen a mužů 
jako nástroje řádné správy, který má 
zlepšit efektivitu a spravedlnost, řádné 
sledování toho, jak přidělování prostředků 
z rozpočtu ovlivňuje hospodářské a 
sociální příležitosti žen a mužů, a 
flexibilitu při restrukturalizaci těch 
příležitostí, které negativně ovlivňují 
dosažení rovnosti žen a mužů; je 
přesvědčen, že důkladná analýza 
problematiky rovnosti žen a mužů 
v procesu přípravy evropského rozpočtu 
zlepší zaměření zdrojů tak, aby byla 
posílena rovnost a sociální soudržnost;

Or. en


