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NÁVRHY

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

Právní východiska a/nebo body odůvodnění

– s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy o Evropské unii a na 
článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na článek 23 Listiny základních práv Evropské unie,

A. vzhledem k tomu, že Komise sice svým přístupem k různým aspektům rovnosti pohlaví 
v příštím VFR usiluje o flexibilnější řešení výzev, které stojí před ženami, ale vzhledem 
k tomu, že na tyto účely nebyly vyčleněny konkrétní prostředky, hrozí, že dojde ke snížení 
financování v porovnání se stávajícím VFR;

B. vzhledem k tomu, že stávající návrh VFR na období 2014–2020 nezohledňuje skutečnost, 
že je nutné zvýšit investice do rovnosti pohlaví a práv žen, což je mimo jiné nezbytná 
odpověď na současnou hospodářskou a finanční krizi;

Doporučení

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;

ii) vyzývá Komisi a Radu, aby ve VFR 2014–2020 sestavovaly rozpočty s ohledem na 
rovnost pohlaví; zdůrazňuje, že součástí nařízení o VFR by měly být pokyny Komisi, aby 
v rozpočtovém procesu EU a při používání různých nástrojů financování sestavovala 
rozpočty s ohledem na rovnost pohlaví; 

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; 

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; 

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

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 
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vymezení oblastí cílených výdajů a způsobů jejich uskutečňování; 

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 granty, má-li se zajistit, aby 
k prostředkům EU měly i nadále přístup menší nevládní organizace;

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.

Změny

Pozměňovací návrh 1

Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období
2014–2020 
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Změny

(14a) Do ročních rozpočtových procesů ve 
VFR 2014–2020 se začlení genderová 
otázka, přičemž se zohlední, jak celkový 
finanční rámec Unie přispívá k posilování 
rovnosti pohlaví (a jak zajišťuje 
zohledňování genderové problematiky). 

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 
2014–2020
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Změny

Evropský parlament, Rada a Komise (dále 
jen „orgány“) přijmou veškerá opatření, 
aby každoroční rozpočtový proces 
usnadnily. 

Evropský parlament, Rada a Komise (dále 
jen „orgány“) přijmou veškerá opatření, 
aby každoroční rozpočtový proces 
usnadnily a zajistily, aby ve všech jeho 
fázích byla zohledněna genderová otázka.

Or. en
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