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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že časový harmonogram letošního rozpočtového postupu způsobil 
komplikace při vypracovávání tohoto stanoviska, jelikož nebylo dost času na důkladnou 
analýzu návrhu rozpočtu předloženého Komisí, a vzhledem k tomu, že Výbor pro práva 
žen a rovnost pohlaví si vyhrazuje právo doplnit a v případě potřeby pozměnit některé 
prvky při předkládání pozměňovacích návrhů k rozpočtu,

1. zdůrazňuje, že podle článku 8 Smlouvy o fungování Evropské unie je podpora rovnosti 
mezi muži a ženami základním principem Evropské unie; opakuje proto svoji žádost, aby 
bylo v rámci rozpočtového postupu ze strany Komise a všech zúčastněných stran obecně 
uplatňováno hledisko rovnosti pohlaví, a to jak v přípravné a prováděcí fázi, tak i při 
provádění auditu rozpočtu;

2. zdůrazňuje, že je nutno zajistit odpovídající financování plánovaných akcí nové strategie 
Komise pro rovnost mezi muži a ženami, která v rozpočtu EU na rok 2011 nahradí Plán 
pro dosažení rovného postavení žen a mužů na léta 2006–2010; 

3. vyzývá k zavedení systematických mechanismů a metodik zohledňujících rovnost pohlaví 
do rozpočtového postupu EU, včetně strukturálních fondů, programů interního i externího 
financování a správních rozpočtů EU;

4. vyjadřuje politování nad nižší úrovní prostředků na závazky pro program boje proti násilí 
(Daphne); poukazuje na možné negativní důsledky této skutečnosti pro boj proti násilí 
a vyzývá k dalšímu financování stávajících a nových účinných opatření pro boj proti všem 
formám násilí na dětech, mládeži a ženách; 

5. zdůrazňuje, že je nutno poskytnout finanční prostředky na boj proti všem formám 
diskriminace žen, především proti rozdílným platovým podmínkám mužů a žen; 

6. zdůrazňuje, že je nezbytné poskytnout odpovídající finanční prostředky Evropskému 
institutu pro rovnost žen a mužů;

7. zdůrazňuje, že je nutné zajistit nezbytné prostředky pro vytvoření Evropské observatoře 
pro násilí páchané na ženách, která bude vycházet ze stávajících institucionálních struktur, 
jak bylo dohodnuto na zasedání Rady dne 8. března 2010; 

8. opakuje svou výzvu Komisi, aby naléhala na členské státy, aby více využívaly strukturální 
fondy v rámci Evropského sociálního fondu jako prostředek k posílení rovnosti mužů 
a žen, nejen zohledňováním zásady rovnosti mužů a žen, ale také prostřednictvím opatření 
zaměřených přímo na zranitelné skupiny žen s ohledem na důsledky hospodářské krize 
a prostřednictvím investic do kvalitních veřejných služeb, včetně zdravotnictví a péče 
o děti a jiné závislé osoby;

9. bere na vědomí zvýšení prostředků na závazky na cíl „konvergence“ v rámci Evropského 
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sociálního fondu a vyzývá ke zvýšení části prostředků v rámci tohoto cíle, které podporují 
zlepšení péče o děti a umožňují dětem v těžké životní situaci žít v rodinném prostředí; 

10. vyjadřuje politování nad tendencí snižovat prostředky na program Progress, zejména 
položky Zákaz diskriminace a rozmanitost a Rovnost pohlaví, a podotýká, že tento 
program hraje zásadní roli při odstraňování diskriminace a podpoře účinného provádění 
zásady rovnosti mužů a žen a jejího zohlednění ve všech politikách EU; 

11. bere na vědomí pilotní projekt podporující přeměnu nezajištěných pracovních míst 
v pracovní místa, která zaručují práva pracovníků, a souhlasí s jeho pokračováním, 
zejména proto, že značná část osob na nezajištěných pracovních místech jsou ženy; žádá 
o zvláštní rozpočtovou položku pro uzavřené partnerství se zástupci nejchudších 
pracovníků v každé fázi pilotního projektu; 

12. znovu opakuje, že je nutno zahájit pilotní projekty v následujících oblastech: 

– solidarita mezi generacemi, uznání ekonomické hodnoty práce vykonávané pečovateli, 
což jsou většinou ženy;

– příspěvek mužů k péči o děti;

– sladění rodinného a pracovního života; 

– opětovné začlenění žen, které se staly oběťmi násilí, na pracovní trh;

– podmínky starších a osamělých žen, zejména matek, v Evropě; 

13. vyzývá rozpočtový orgán, aby zvážil možnost studie analýzy dopadů týkající se důsledků, 
včetně důsledků pro rozpočet, zavedení systému prosazování rovnosti pohlaví s cílem 
vyhodnotit jeho význam, účinnost, stálost a užitečnost z hlediska efektivnosti nákladů 
v poměru k přínosům, jak je obvyklé v případě všech ostatních politik EU;

14. vyzývá rozpočtový orgán, aby podpořil stávající aktivity zaměřené na boj proti 
obchodování s dětmi, a připomíná rozpočtovému orgánu, že je nezbytné financovat 
pozitivní opatření na ochranu dětí jako pilotní projekty, např. Viete kde je teraz vaše 
dieťa? („Víte, kde je teď vaše dítě?“);

15. připomíná rozpočtovému orgánu, že je nezbytné uznat neformální práci v rámci 
mezigenerační solidarity a financovat pozitivní opatření ve prospěch žen a mužů, která jim 
usnadní návrat do zaměstnání po období, kdy plní rodinné povinnosti (vychovávají dítě 
nebo se starají o nemocného či postiženého rodiče), a to prostřednictvím podpory politik 
(opětovné) integrace na pracovní trh;

16. žádá Komisi, aby v rámci rozpočtu uplatňovala hledisko rovnosti pohlaví při přípravě, 
rozdělování a auditu rozpočtu na Evropský rok dobrovolnictví 2011, zejména s ohledem 
na povahu oblastí, v nichž dobrovolná práce hraje velmi důležitou roli, jako např. rovné 
příležitosti, sociální péče, humanitární pomoc, vzdělávání a mládež; 

17. vyzývá k zachování finanční podpory na opatření v rozvojových zemích a v zemích 
sousedících s EU zabývající se podporou rovnosti mužů a žen a ženských práv, jak je 
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podrobně uvedeno v pekingské deklaraci a její akční platformě a v Úmluvě OSN 
o odstranění všech forem diskriminace žen. 
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