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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 plánoch hospodárskej a sociálnej obnovy deklarovaných Komisiou by 
mala byť schválená zásada začleňovania rodového hľadiska, ako je to zakotvené v 
Amsterdamskej zmluve, čo znamená, že hľadisko rodovej rovnosti by sa malo nielen 
uplatňovať na opatrenia, ktoré sú špecificky určené na podporu rovnosti príležitostí, ale 
malo by byť tiež zahrnuté do všetkých politík a na všetkých úrovniach rozpočtového 
procesu prostredníctvom rodového rozpočtovania;

2. vyzýva Komisiu, aby v rámci Generálneho riaditeľstva pre rozpočet zriadila pracovnú 
skupinu pre rodové rozpočtovanie; rovnako vyzýva Komisiu, aby vykonala samostatné 
výročné posúdenie rodového vplyvu v rámci rozpočtu ÉÚ, pričom tento dokument 
predloží ako prílohu; navrhuje, aby táto príloha slúžila ako dokument na monitorovanie 
začleňovania rodového hľadiska, ku ktorému by parlamentný Výbor pre práva žien 
a rodovú rovnosť predložil správu;

3. vzhľadom na preskúmanie viacerých viacročných programov v polovici obdobia, ktoré sa 
plánuje na rok 2010, žiada Komisiu, aby vyvinula systém sledovania a hodnotenia, ktorý 
poukáže na dosah rôznych rozpočtových riadkov na mužov a ženy, pokiaľ ide 
o uplatňovanie zásady rodovej rovnosti;

4. zatiaľ čo stále očakáva štúdiu uskutočniteľnosti o rodovom rozpočtovaní, opakovane 
žiada o uplatňovanie prístupu rodového rozpočtovania pri posudzovaní a reštrukturalizácii 
všetkých príslušných rozpočtových programov, opatrení a politík, pri určovaní, do akej 
miery sa zdroje prideľujú z rodového hľadiska rovnomerne alebo nerovnomerne, a 
nakoniec pri dosahovaní rodovej neutrality, ktorou sa zabezpečuje rovnaký prístup bez 
ohľadu na pohlavie;

5. žiada, aby bolo k dispozícii viac finančných zdrojov na účely boja proti všetkým formám 
diskriminácie žien, najmä proti rozdielom v mzdovej oblasti;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rozpočte na oblasť komunikácie chýbajú nástroje, 
ktoré by umožnili GR pre komunikácie zamerať sa na rodové otázky z hľadiska 
všeobecného rozpočtu; zdôrazňuje význam a úlohu komunikačnej politiky EÚ pri 
zvyšovaní povedomia o rodových otázkach a žiada, aby sa uvoľnili dostatočné finančné 
zdroje na financovanie opatrení tohto druhu;

7. žiada, aby sa pri príprave predbežného návrhu rozpočtu kládol väčší dôraz na zladenie 
rodinného a pracovného života s cieľom čeliť demografickým výzvam a plniť lisabonské 
ciele súvisiace so zamestnanosťou žien, ktoré by tak mohli plne využívať všetky svoje 
práva, a najmä s cieľom bojovať proti mzdovej diskriminácii;

8. poukazuje na to, že už ďalej nemožno nezohľadňovať rodovú stránku hospodárskeho 
poklesu, požaduje, aby Rada a Komisia vyhodnotili všetky projekty a programy týkajúce 
sa úverovej a hospodárskej krízy, najmä Plán hospodárskej obnovy Európy, z hľadiska ich 
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rôzneho vplyvu na ženy a mužov, a to vrátane právnych predpisov, politík a programov 
vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach, aby ženy aj muži mali rovnaké výhody 
a nepretrvávala nerovnosť;

9. zdôrazňuje potrebu začať pilotné projekty v oblastiach ako medzigeneračná solidarita 
a popritom uznať hospodársku hodnotu práce opatrovníkov, ktorými sú najmä ženy, 
prínos mužov k výchove detí, zladenie rodinného a pracovného života atď.;

10. žiada, aby sa vyčlenilo viac finančných prostriedkov na boj proti násiliu páchanému 
na ženách a zdôrazňuje potrebu účinných opatrení na zaručenie ľudských práv a podporu 
vysokokvalitných verejnoprospešných služieb a zamestnaneckých práv s cieľom bojovať 
proti sociálnej nerovnosti a chudobe, ktorými trpia najmä ženy a deti;

11. zastáva názor, že pri skúmaní posilňovania vnútornej a medzinárodnej bezpečnosti by sa 
mala venovať osobitná pozornosť obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami, 
dospievajúcimi a deťmi, a opätovne potvrdzuje nevyhnutnosť výraznejšej podpory obetí 
týchto praktík;

12. žiada, aby sa zachovali rozpočtové riadky súvisiace s rozvojom politík na pomoc osobám 
s poruchou typu DYS (dysfázia, dyspraxia, dyslexia, dyskalkúlia, porucha pozornosti 
atď.) a osôb so zdravotným postihnutím, najmä pokiaľ ide o zlepšenie podpory rodičov, 
ktorých deti sú zdravotne postihnuté alebo trpia poruchami typu DYS, ako aj na uľahčenie 
prechodu osôb so zdravotným postihnutím alebo poruchami typu DYS zo škôl do 
pracovného života;

13. vyzýva Komisiu, aby nabádala členské štáty k intenzívnejšiemu využívaniu 
štrukturálnych fondov v rámci Európskeho sociálneho fondu ako prostriedku na 
presadzovanie rovnosti mužov a žien;

14. víta zámer Komisie naďalej poskytovať pomoc najmä Kosovu, Blízkemu východu, 
s osobitným dôrazom na Palestínu, Afganistanu a Gruzínsku; žiada však Komisiu, aby 
zohľadnila potrebu účasti žien na nastoľovaní a udržiavaní mieru a na zabezpečení 
demokracie; zdôrazňuje preto význam zabezpečovania opätovnej integrácie a účasti žien 
na obnove sociálneho, hospodárskeho a politického života v týchto oblastiach;

15. požaduje, aby prioritou humanitárnej pomoci Európskej komisie (ECHO) bola pomoc 
a finančná podpora ženám, ktoré sú obeťami násilia založeného na rodovej príslušnosti, 
spáchaného počas konfliktov;

16. vyzýva Komisiu, aby začala viacročnú európsku mediálnu kampaň s názvom Viete, kde je 
teraz vaše dieťa? v úzkej spolupráci s organizáciami občianskej spoločnosti, a tak 
podporovala výraznejšiu uvedomelosť v otázkach rodičovskej zodpovednosti, väčšiu 
ochranu detí pred všetkými formami násilia a účinnejší boj proti obchodovaniu s deťmi;

17. žiada Komisiu, aby podporovala a monitorovala najlepšie postupy členských štátov 
v opatrovateľskej oblasti a aby o týchto postupoch informovala všetky členské štáty 
s cieľom ukázať, že opatrovatelia zohrávajú ústrednú úlohu v oblasti medzigeneračnej 
solidarity, a podporiť uplatňovanie stratégie týkajúcej sa opatrovateľov vo všetkých 
členských štátoch;
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18. dôrazne vyzýva Komisiu, aby v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu 2010 uprednostňovala financovanie projektov, ktorých ťažiskom sú skutočné 
partnerstvá s najchudobnejšími, najmä úloha najchudobnejších žien (vychádzajúc 
z bohatých skúseností medzinárodného hnutia ATD Štvrtý svet, ktorému Komisia 
a Hospodársky a sociálny výbor poskytli politickú a finančnú podporu), aby podporila 
aktivity organizované s cieľom pripomenúť si Medzinárodný deň boja za odstránenie 
chudoby, slávený 17. októbra, a aby jej prioritou bolo financovanie projektov usilujúcich 
sa o presadzovanie práva na vzdelanie, najmä u dievčat;

19. vyzýva Európsku úniu, aby sa odhodlane usilovala o odstránenie všetkých foriem 
diskriminácie dievčat a vyčlenila dostatočné zdroje na boj proti nerovnosti, ktorá z nej 
vyplýva; 

20. vyzýva Komisiu, aby vyčlenila rozpočtové prostriedky na štúdie rozvoja opatrení 
určených na vyzdvihnutie hodnoty neviditeľnej práce v oblasti medzigeneračnej solidarity 
a jej prínosu k HDP Únie;

21. vyzýva Komisiu, aby vyčlenila prostriedky na osobitné iniciatívy s cieľom uznať 
schopnosti nadobudnuté pri uskutočňovaní výchovných úloh, opatere odkázaných osôb 
a riadení domácnosti a zohľadniť ich pri opätovnom vstupe na trh práce; poukazuje na to, 
že hodnotenie zručností netechnického charakteru (tzv. soft skills) má základný význam 
pri hodnotení schopností v súlade s najlepšími tradíciami národných experimentov so 
systémami, ktoré majú zladiť dopyt po pracovnej sile s ponukou pracovnej sily.
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