
PA\898027SK.doc PE486.209v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

2012/2016(BUD)

2.4.2012

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre rozpočet

k rozpočtu na rok 2013
(2012/2016(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Mary Honeyball



PE486.209v01-00 2/4 PA\898027SK.doc

SK

PA_NonLeg



PA\898027SK.doc 3/4 PE486.209v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že v súlade s ustanoveniami zmluvy je rovnoprávne postavenie mužov a žien 
základnou zásadou Európskej Únie; 

2. opakovane žiada o uplatňovanie rodového rozpočtovania pri všetkých činnostiach EÚ;

3. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť primerané financovanie opatrení navrhnutých Komisiou 
v Stratégii rovnosti žien a mužov 2010 – 2015;

4. zdôrazňuje potrebu vyčleniť viac finančných prostriedkov na boj proti všetkým formám 
diskriminácie žien; vyzýva Komisiu, aby vyčlenila finančné prostriedky so zameraním na 
otázku rozdielov v odmeňovaní žien a mužov;

5. naliehavo vyzýva Komisiu, aby vypracovala a zaviedla do svojich legislatívnych návrhov 
príslušné rozpočtové riadky s cieľom zvýšiť počet žien zastúpených v radách;

6. opätovne potvrdzuje význam primeraného financovania Európskeho inštitútu pre rodovú 
rovnosť (EIGE);

7. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že vysoký počet žien ešte stále žije v chudobe 
alebo je ohrozený chudobou; vyzýva Komisiu, aby pri vypracovaní a zavedení príslušných 
rozpočtových riadkov venovala tomuto problému osobitnú pozornosť;

8. žiada Komisiu, aby začala pilotné projekty v týchto oblastiach: 

– opatrenia zamerané na určenie foriem hospodárskej podpory, ktorá bude k dispozícii 
domácnostiam s jedným rodičom v rámci Európy,

– opatrenia zamerané na zvyšovanie počtu žien na všetkých úrovniach vyšších vedúcich 
pozícií,

– opatrenia zamerané na analýzu súvislostí medzi násilím na ženách a spôsobom, akým sú 
ženy znázorňované v médiách a reklame,

– opatrenia zamerané na spochybnenie stereotypov, ktoré obklopujú obete znásilnenia 
a sexuálneho násilia;

9. vyzýva Komisiu, aby do rozpočtu Európskeho roku občianstva (2013) zahrnula 
prostriedky vyčlenené na činnosti súvisiace s rodovými otázkami; 

10. zdôrazňuje dôležitosť programu DAPHNE, ako aj pokračovania dostatočne 
financovaných činností zameraných na odstránenie násilia voči ženám;

11. vyzdvihuje dôležitosť rozpočtových riadkov v rámci programu PROGRESS zameraných 
na rodovú rovnosť a boj proti diskriminácii; 
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12. zdôrazňuje potrebu primeraného financovania opatrení na presadzovanie rodovej rovnosti 
v tretích krajinách; 

13. uznáva, že tento rozpočet sa pripravuje v období prijímania úsporných opatrení; 
zdôrazňuje dôležitosť účinnosti financovania EÚ;


