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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor 
zaradil do svojej správy tieto návrhy:

Citácie a/alebo odôvodnenia

– so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii 
(ZEÚ) a článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na článok 23 Charty základných práv Európskej únie,

A. keďže prístup Komisie k aspektom rodovej rovnosti v nasledujúcom viacročnom 
finančnom rámci sa zameriava na väčšiu flexibilitu pri riešení budúcich problémov, 
ktorým čelia ženy, ale nevyčleňuje konkrétne finančné prostriedky, čo by mohlo viesť
k zníženiu objemu financovania v porovnaní so súčasným viacročným finančným rámcom 
(VFR);

B. keďže súčasný VFR na roky 2014 – 2020 neodráža dôležitosť zvyšovania investícií 
do rodovej rovnosti a práv žien, ktoré je okrem iného nevyhnutnou reakciou na súčasnú 
hospodársku a finančnú krízu;

Odporúčania

(i) zdôrazňuje, že presadzovanie rodovej rovnosti a pridelenie osobitných zdrojov spolu 
úzko súvisia, a preto horizontálne ciele nemôžu nahradiť pridelenie osobitných zdrojov; 
vyzýva na dvojitý prístup, ktorým sa zabezpečí účinnosť a predvídateľnosť a ktorý sa 
stane pravidlom vo všetkých hlavných nástrojoch financovania;

(ii) vyzýva Komisiu a Radu, aby uplatnili postupy rodového rozpočtovania vo VFR na roky 
2014 – 2020; zdôrazňuje, že nariadenie Rady o viacročnom finančnom rámci musí 
zahŕňať pokyny pre Komisiu týkajúce sa uplatňovania rodového rozpočtovania
v rozpočtovom postupe EÚ a pri využívaní rôznych nástrojov financovania; 

(iii) podčiarkuje potrebu zvýšeného objemu finančných prostriedkov na činnosti týkajúce sa 
rodovej rovnosti, a to v súvislosti so zamestnanosťou a rastom, ako aj právami
a demokraciou; vyzýva Komisiu a Radu, aby stanovili rodovú rovnosť ako osobitný cieľ
v programe Práva a občianstvo a aby zachovali program Daphne ako nezávislý podokruh 
uvedeného programu; 

(iv) vyzýva Komisiu a Radu, aby zahrnuli ciele rodovej rovnosti do nariadení
o štrukturálnych fondoch, ako aj do hlavných finančných programov EÚ (zdravie
a životné prostredie, vzdelávanie, mládež, hospodárstvo atď.) a aby zabezpečili, že 
uvedené ciele budú spojené s vyčlenením finančných prostriedkov; 

(v) vyzýva Komisiu a Radu, aby zabezpečili nepretržité vyčleňovanie finančných 
prostriedkov pre Európsky inštitút pre rodovú rovnosť bez akéhokoľvek znižovania; 
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(vi) zdôrazňuje, že stratégia Komisie pre rovnosť žien a mužov na obdobie 2010 – 2015
a stratégia na nasledujúcich 5 rokov po roku 2015, ako aj výročné správy o rodovej 
rovnosti by mali slúžiť ako základné ukazovatele, podľa ktorých sa vymedzí, do ktorých 
oblastí a ako sa majú finančné prostriedky nasmerovať; 

(vii)poznamenáva, že vytvorenie rozsiahlych programov financovania zabráni menším 
mimovládnym organizáciám vrátane ženských organizácií využívať projektové 
financovanie EÚ; vyzýva, aby popri väčších grantoch naďalej existovali menšie granty,
a to s cieľom zabezpečiť, aby menšie mimovládne organizácie mali v budúcnosti prístup
k finančným prostriedkom EÚ;

(viii) poukazuje na skutočnosť, že je potrebné oveľa jasnejšie stanoviť rodovú rovnosť ako 
cieľ a doplniť ju vyčlenením finančných prostriedkov vo všetkých vonkajších činnostiach
a programoch EÚ.

Zmeny

Zmena 1

Zmenený a doplnený návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný 
rámec na roky 2014 – 2020
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Zmena

(14a) V ročných rozpočtových postupoch, 
ktoré sa uplatňujú pri viacročnom 
finančnom rámci na roky 20014 – 2020, 
sa začlenia rodové prvky, pričom sa 
zohľadní spôsob, akým celkový finančný 
rámec Únie prispieva k zvyšovaniu 
rodovej rovnosti (a akým zabezpečuje jej 
presadzovanie). 

Or. en

Zmena 2

Zmenený a doplnený návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný 
rámec na roky 2014 – 2020
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Zmena

Európsky parlament, Rada a Komisia 
(ďalej len „inštitúcie“) prijmú všetky 

Európsky parlament, Rada a Komisia 
(ďalej len „inštitúcie“) prijmú všetky 
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opatrenia na uľahčenie ročného 
rozpočtového postupu. 

opatrenia na uľahčenie ročného 
rozpočtového postupu a zabezpečia 
uplatnenie postupu rodového 
rozpočtovania vo všetkých jeho fázach.

Or. en


