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NÁVRHY

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

1. zdůrazňuje, že podle ustanovení Smlouvy je rovnost žen a mužů základní hodnotou 
Evropské unie; 

2. opět vyzývá k tomu, aby se při přípravě rozpočtu přihlíželo ve všech činnostech EU
k rovnosti mužů a žen;

3. upozorňuje na nutnost zajistit odpovídající financování akcí plánovaných ve strategii 
Komise pro rovnost mezi ženami a muži na období 2010–2015;

4. zdůrazňuje, že je třeba vyčlenit vyšší prostředky na boj proti všem formám diskriminace 
žen; vyzývá Komisi, aby vyčlenila finanční zdroje na překonání rozdílu v odměňování 
mužů a žen;

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby ve svých legislativních návrzích připravila a čerpala 
příslušné rozpočtové položky pro zvýšení počtu žen ve správních radách;

6. potvrzuje, že je nezbytné poskytnout odpovídající finanční prostředky Evropskému 
institutu pro rovnost žen a mužů;

7. lituje skutečnosti, že vysoký počet žen nadále žije v chudobě nebo je chudobou ohrožen; 
vyzývá Komisi, aby věnovala tomuto problému zvláštní pozornost při přípravě – a také při 
čerpání – příslušných rozpočtových položek;

8. žádá Komisi, aby zahájila pilotní projekty v následujících oblastech: 

– opatření zaměřená na stanovení forem hospodářské podpory pro domácnosti s jedním 
rodičem v Evropě,

– opatření na zvýšení počtu žen na všech úrovních vysokých řídících funkcí,

– opatření zaměřená na analýzu vztahů mezi násilím vůči ženám a způsobem, jak jsou ženy 
zobrazovány ve sdělovacích prostředcích a v reklamě,

– opatření na překonání stereotypů týkajících se obětí znásilnění a sexuálního násilí;

9. vyzývá Komisi, aby do rozpočtu na rok 2013, který je Evropským rokem občanů, 
začlenila prostředky určené na specifické činnosti genderové povahy; 

10. zdůrazňuje význam programu DAPHNE a pokračování dostatečně financovaných 
činností, jejichž cílem je odstranit násilí vůči ženám;

11. zdůrazňuje význam položek týkajících se rovnosti žen a mužů a boje proti diskriminaci
v rámci programu PROGRESS; 
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12. podtrhuje, že je nezbytné poskytnout odpovídající finanční prostředky na opatření na 
podporu rovnosti žen a mužů ve třetích zemích; 

13. uznává, že tento rozpočet se připravuje v období úsporných opatření; zdůrazňuje, že je 
nezbytné účinně využívat finanční prostředky EU.


