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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V dokumentu nazvaném „Rozpočet – Evropa 2020“ stanovila Komise hlavní cíle 
zjednodušení struktury financování pomocí snížení počtu evropských nástrojů financování 
a pomocí zavedení základních ustanovení použitelných u veškerého evropského financování 
v oblasti základních práv. Ve snaze jasně zdůraznit evropskou přidanou hodnotu a zajistit 
racionalizaci a zjednodušení mechanismů financování navrhla Komise vytvoření programu 
„Práva a občanství“, který by nahradil tři stávající programy:

– program „Základní práva a občanství“,

– program Daphne III,

– oddíly „Boj proti diskriminaci a rozmanitost“ a „Rovnost žen a mužů“ Programu pro 
zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS).

Program „Práva a občanství“ by měl prosazovat práva vyplývající z evropského občanství, 
zásady zákazu diskriminace a rovnosti mezi ženami a muži, právo na ochranu osobních údajů, 
práva dítěte, práva vyplývající z právních předpisů Unie na ochranu spotřebitelů a ze svobody 
podnikání na vnitřním trhu.

Je však třeba zajistit, aby se z programů nevytratila dimenze rovnosti žen a mužů, pokud by 
sledovaly obecné cíle a omezily se při nejlepším na souhrnný výraz rovnosti žen a mužů.

Nedostatečné zohlednění problémů rovnosti pohlaví by mohlo vést ke snížení vnímavosti vůči 
právám žen a vůči rovnosti žen a mužů.

Je proto důležité, aby byla dimenze rovnosti zohledněna v názvu tohoto nařízení.

Je však také nezbytné zachovat v rámci cílů tohoto nařízení cíle programu Daphne, k nimž 
patří boj proti násilí páchanému na ženách. 

Co možná největší pozornost je třeba věnovat záměru zavést flexibilní financování na úrovni 
různých oblastí zájmu. Chybí-li informace o přidělování rozpočtových prostředků na 
konkrétní projekty programu „Práva a občanství“, je obtížné stanovit, kdo budou jeho 
příjemci a jaký vliv bude program mít na dimenzi rovnosti žen a mužů.

Právní úprava by totiž měla zejména zahrnout přímé cíle v oblasti rovnosti žen a mužů, které 
jsou realizovatelné a ověřitelné a které by měly mít k dispozici konkrétní rozpočtové 
prostředky a zároveň zachovat stejnou úroveň financování jako v předcházejícím období. 

Mimoto je nezbytné zajistit monitorování a hodnocení, jaký účinek v oblasti rovnosti žen a 
mužů má plnění rozpočtu, s cílem usnadnit přesné a účinné posouzení dopadu tohoto 
financování.

Je životně důležité dohlížet na jakékoli změny prostředků poskytovaných na rovnost žen a 
mužů a zviditelňovat je.
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Je také důležité dbát na to, aby příjemci, veřejné orgány a nevládní organizace nadále 
získávali úplné informace o možnostech financování a o podmínkách přístupu k různým 
programům.

Na závěr je třeba uvést, že pravidelné shromažďování srovnatelných údajů o různých druzích 
násilí vůči ženám v rámci Unie je nezbytné, ačkoli je mimořádně obtížné, neboť ženy a muži 
jsou ze strachu či studu jen málo ochotni sdělovat příslušným osobám své zkušenosti, což by 
umožnilo posoudit skutečný rozsah problému násilí páchaného na ženách a zavádět 
odpovídající řešení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se na období 2014 až 2020 zavádí 
program Práva a občanství

kterým se na období 2014 až 2020 zavádí 
program Práva, rovnost a občanství

(Tento pozměňovací návrh se použije 
v celém textu. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v textu.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zákaz diskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 

(5) Zákaz diskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
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zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace a rovnost mezi ženami a muži 
jsou hodnoty společné všem členským 
státům. Boj proti všem formám 
diskriminace je trvalým cílem, který 
vyžaduje koordinované úsilí, včetně 
přidělování finančních prostředků. 

zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace, jak je uveden v článku 21 
Listiny základních práv Evropské unie, 
tolerance, solidarita a rovnost mezi ženami 
a muži jsou hodnoty společné všem 
členským státům. Boj proti všem formám 
diskriminace je trvalým cílem, který 
vyžaduje koordinované úsilí, včetně 
přidělování finančních prostředků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Podle článků 8 a 10 Smlouvy o 
fungování Evropské unie by tento program 
měl podporovat zohlednění rovnosti mezi 
ženami a muži a cílů v oblasti zákazu 
diskriminace ve všech svých činnostech. 
Mělo by být prováděno pravidelné 
sledování a hodnocení, které umožní 
posoudit, jak činnosti programu reagují na 
otázky rovnosti mezi ženami a muži a 
zákazu diskriminace.

(6) V souladu s článkem 2 a s čl. 3 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii je rovnost žen 
a mužů společným cílem a společnou 
hodnotou Unie. K rovnosti žen a mužů se 
rovněž vztahuje článek 23 Listiny 
základních práv Evropské unie. Podle 
článků 8 a 10 Smlouvy o fungování 
Evropské unie by tento program měl 
podporovat zohlednění rovnosti mezi 
ženami a muži a cílů v oblasti zákazu 
diskriminace ve všech svých činnostech. 
Mělo by být prováděno pravidelné 
sledování a hodnocení, které umožní 
posoudit, jak činnosti programu reagují na 
otázky rovnosti mezi ženami a muži a 
zákazu diskriminace. Unie by měla zajistit 
prosazování rovnosti pohlaví 
prostřednictvím dvojího přístupu 
spočívajícího ve zohlednění rovnosti žen 
a mužů ve všech politikách a při 
přidělování rozpočtových prostředků 
a v přijímání konkrétních opatření.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Ve svém usnesení ze dne 2. února 
2012 „o programu Daphne: dosažené 
výsledky a výhledy do budoucnosti“1

Evropský parlament lituje, že otázka boje 
proti násilí páchanému na dětech, 
mladistvých a ženách nebyla výslovně 
uvedena v článku 4 „Specifické cíle“ 
tohoto nařízení, a zdůrazňuje, že je 
důležité zachovat cíle programu Daphne, 
zejména cíl boje proti násilí páchanému 
na ženách, který je na období 2014–2020 
zahrnut do cílů nového programu „Práva, 
rovnost a občanství“, a zdůrazňuje, že 
jeho financování musí být nadále alespoň 
na úrovni srovnatelné s předchozím 
programem a že jeho viditelnost musí být 
nadále vysoká, s přihlédnutím k jeho 
úspěchům, účinnosti a popularitě.
__________
1 Přijaté texty, P6_TA(2012)0027.

Or. fr

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Násilí vůči ženám ve všech svých 
podobách představuje porušení základních 
práv a závažné ohrožení zdraví. K tomuto 
násilí dochází v celé Unii a v reakci na něj 
je zapotřebí přijmout koordinovaný postup. 
Akce v boji proti násilí vůči ženám 
přispívají k prosazování rovnosti mezi 
ženami a muži.

(7) Násilí vůči ženám, dětem, mladým 
lidem a dalším ohroženým skupinám ve 
všech svých podobách představuje 
skutečné porušení základních práv a vážné 
ohrožení fyzického a psychického zdraví 
obětí těchto činů. Je výsledkem 
přetrvávající nerovnosti žen a mužů 
a odpovídá strukturálnímu jevu 
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spojenému s nerovným rozdělením moci 
mezi ženy a muže v naší společnosti.
K tomuto násilí dochází v celé Unii 
a v reakci na něj je zapotřebí přijmout 
koordinovaný postup vycházející z metod 
a výsledků předcházejících programů 
Daphne. Akce v boji proti násilí vůči 
ženám přispívají k prosazování rovnosti 
mezi ženami a muži.

Or. fr

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Sdělení Komise „Evropa 2020“ 
stanoví strategii pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Podpora a prosazování práv osob v rámci 
Unie, řešení diskriminace a nerovností 
a podpora občanství přispívají k plnění
konkrétních cílů a hlavních iniciativ 
strategie Evropa 2020.

(10) Sdělení Komise „Evropa 2020“ 
stanoví strategii pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění. 
Podpora a prosazování práv osob v rámci 
Unie, prosazování rovnosti žen a mužů,
řešení diskriminace a nerovností a podpora 
občanství Unie přispívají k plnění 
konkrétních cílů a hlavních iniciativ 
strategie Evropa 2020.

Or. fr

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Pravidelné shromažďování 
srovnatelných údajů o různých druzích 
násilí páchaného na dětech, mladých 
lidech, ženách a dalších ohrožených 
skupinách v rámci Unie je nezbytné 
s cílem umožnit hodnocení skutečného 
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rozsahu problému násilí a uplatňování 
odpovídajících řešení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Je třeba zajistit dostatečné 
a odpovídající financování každého cíle 
tohoto nařízení, aby mohly být úspěšně 
prováděny zejména projekty, které hájí 
práva ženy a rovnost žen a mužů, včetně 
možnosti úspěšně provádět akce bojující 
proti násilí páchanému na dětech, 
mladých lidech a ženách. Financování 
musí být přidělováno každoročně 
a vyváženým způsobem, aby byla zajištěna 
kontinuita cílů a prováděných akcí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prosazovat účinné provádění zásad 
zákazu diskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace, včetně rovnosti mezi ženami 
a muži a práv osob se zdravotním 
postižením a starších osob;

b) prosazovat účinné provádění zásad 
zákazu diskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace a práv osob se zdravotním 
postižením a starších osob;

Or. fr
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Viz pozměňovací návrhy 10 a 11, které zavádějí specifické cíle rovnosti žen a mužů a prevenci 
a boj proti násilí páchanému na dětech, mladých lidech, ženách a dalších ohrožených 

skupinách. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) prosazovat rovnost žen a mužů 
a podporovat začlenění dimenze rovnosti 
pohlaví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) předcházet násilí páchanému na 
dětech, mladých lidech, ženách a dalších 
ohrožených skupinách a potírat je 
a poskytovat pomoc a ochranu obětem 
tohoto druhu násilí a ohroženým 
skupinám; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pomoc a podpora nevládním 
organizacím a ostatním organizacím 
působícím v oblasti prevence a boje proti 
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násilí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) analytické činnosti, jako je 
shromažďování údajů a statistik; rozvoj 
společných metodik a případně ukazatelů 
nebo měřítek; studie, výzkum, analýzy 
a průzkumy; hodnocení a posouzení 
dopadů; příprava a publikace pokynů, 
zpráv a vzdělávacích materiálů; sledování 
a posuzování provádění právních předpisů 
Unie do vnitrostátního práva a jejich 
uplatňování a provádění politik Unie; 
workshopy, semináře, setkání odborníků, 
konference;

a) analytické činnosti, jako je pravidelné
shromažďování údajů a srovnatelných
statistik, včetně údajů o různých druzích 
násilí páchaného na dětech, mladých 
lidech, ženách a dalších ohrožených 
skupinách; rozvoj společných metodik 
a případně ukazatelů nebo měřítek; studie, 
výzkum, analýzy a průzkumy; hodnocení 
a posouzení dopadů; příprava a publikace 
pokynů, zpráv a vzdělávacích materiálů; 
sledování a posuzování provádění právních 
předpisů Unie do vnitrostátního práva 
a jejich uplatňování a provádění politik 
Unie; workshopy, semináře, setkání 
odborníků, konference;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) činnosti v oblasti vzdělávání, jako jsou 
například výměny zaměstnanců, 
workshopy, semináře, školící programy pro 
školitele, rozvíjení internetových a dalších 
vzdělávacích modulů;

b) činnosti v oblasti vzdělávání, jako jsou 
například výměny zaměstnanců, 
workshopy, semináře, školící programy pro 
školitele, rozvíjení internetových a dalších 
vzdělávacích modulů; pokud je to 
relevantní, musí tyto činnosti zahrnovat 
hledisko rovnosti pohlaví;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vzájemná výměna zkušeností, 
spolupráce, zvyšování povědomí a šíření 
informací, jako je např. identifikace a 
výměna osvědčených postupů, inovativní 
přístupy a zkušenosti, organizace 
odborných posudků a vzájemné výměny 
zkušeností; pořádání konferencí 
a seminářů; organizace osvětových 
a informačních kampaní, mediálních 
kampaní a akcí, včetně korporátní 
komunikační činnosti, ohledně politických 
priorit Evropské unie; kompilace a 
publikace materiálů pro rozšiřování 
informací i výsledků tohoto programu; 
rozvíjení, provozování a údržba systémů 
a nástrojů využívajících informační 
a komunikační technologie; 

c) vzájemná výměna zkušeností, 
spolupráce, zvyšování povědomí a šíření 
informací, jako je např. identifikace a 
výměna osvědčených postupů, inovativní 
přístupy a zkušenosti, organizace 
odborných posudků a vzájemné výměny 
zkušeností; pořádání konferencí 
a seminářů; organizace osvětových a 
informačních kampaní, mediálních 
kampaní a akcí zaměřených na konkrétní 
skupiny veřejnosti, včetně kampaní 
v oblasti prevence a boje proti násilí 
a korporátní komunikační činnosti, ohledně 
politických priorit Evropské unie; 
kompilace a publikace materiálů pro 
rozšiřování informací i výsledků tohoto 
programu; rozvíjení, provozování a údržba 
systémů a nástrojů využívajících 
informační a komunikační technologie; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podpora hlavních aktérů, jako např. 
podpora členských států při provádění 
práva a politik Unie; podpora klíčových sítí 
na evropské úrovni, jejichž činnosti se 
vztahují k provádění cílů programu; 
vytváření sítí na evropské úrovni mezi 
specializovanými orgány a organizacemi, 

d) podpora hlavních aktérů, jako např. 
podpora členských států při provádění 
práva a politik Unie; podpora klíčových sítí 
na evropské úrovni, jejichž činnosti se 
vztahují k provádění cílů programu; 
podpora činnosti nevládních organizací 
nebo dalších organizací plnících cíle 
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vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány; financování sítí odborníků; 
financování observatoří na evropské 
úrovni.

programu; vytváření sítí na evropské 
úrovni mezi specializovanými orgány 
a organizacemi, vnitrostátními, 
regionálními a místními orgány; 
financování sítí odborníků; zavedení 
a realizace programů pomoci obětem 
a ohroženým skupinám v oblasti prevence 
a boje proti násilí; financování observatoří 
na evropské úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro každý cíl tohoto nařízení je třeba 
zajistit dostatečné a odpovídající 
rozdělování finanční pomoci 
s přihlédnutím k úrovni financování 
stanovené v rámci předcházejících 
programů na období 2007–2013, které 
jsou uvedeny v článku 13. Při přidělování 
prostředků do daných oblastí ročních 
pracovních programů musí Komise 
zohlednit priority Unie a potřebu zachovat 
dostatečné úrovně financování pro 
všechny oblasti uvedené v čl. 4 odst. 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise bude průběžně program sledovat 
tak, aby bylo možné sledovat provádění 
činností v jeho rámci v oblastech činností 

1. Komise bude průběžně program sledovat 
tak, aby bylo možné sledovat provádění 
činností v jeho rámci v oblastech činností 
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uvedených v čl. 5 odst. 1 a plnění 
specifických cílů uvedených v článku 4. 
Sledování zároveň umožní posoudit, jakým 
způsobem byly v rámci programových akcí 
řešeny otázky rovnosti žen a mužů 
a zákazu diskriminace. Ukazatele se 
případně rozdělí podle pohlaví, věku 
a postižení. 

uvedených v čl. 5 odst. 1 a plnění 
specifických cílů uvedených v článku 4. 
Sledování zároveň umožní posoudit, jakým 
způsobem byly v rámci programových akcí 
řešeny otázky rovnosti žen a mužů, boje 
proti násilí a ochrany před násilím
a zákazu diskriminace. Ukazatele se 
rozdělí podle pohlaví, věku a postižení. 

Or. fr


