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NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, 

aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že podle článku 8 SFEU je podpora rovnosti žen a mužů základní 

zásadou Evropské unie, a vzhledem k tomu, že začleňování hlediska rovnosti žen 

a mužů je tudíž zákonnou povinností vyplývající přímo ze Smluv; vzhledem k tomu, 

že k VFR je navíc připojeno interinstitucionální společné prohlášení o začleňování 

hlediska rovnosti žen a mužů; 

B. vzhledem k tomu, že u VFR na období 2014–2020 obsahovalo připojené společné 

prohlášení Parlamentu, Rady a Komise z listopadu 2013 dohodu o tom, že roční 

rozpočtové procesy vztahující se na VFR budou ve vhodných případech zahrnovat 

prvky zohledňující genderové aspekty, s přihlédnutím ke způsobům, jimiž celkový 

finanční rámec Unie přispívá k větší rovnosti žen a mužů a zajišťuje začleňování 

hlediska rovnosti žen a mužů; 

C. vzhledem k tomu, že sdělení Komise ze dne 14. září 2016 o přezkumu VFR v polovině 

období začleňování hlediska rovnosti žen a mužů nezmiňuje; 

D. vzhledem k tomu, že po začlenění programu Daphne do programu Práva, rovnost 

a občanství by mělo být zajištěno odpovídající a spravedlivé přidělování finanční 

podpory, při zohlednění objemu prostředků, které byly již přiděleny v rámci 

předchozích programů v období 2007–2013; 

E. vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyzývá k dostatečné finanční podpoře 

a k zajištění co největší viditelnosti specifického cíle Daphne v rámci programu Práva, 

rovnost a občanství; avšak vzhledem k tomu, že míra financování programu Daphne 

v období 2014–2020 oproti období 2007–2013 poklesla; 

F. vzhledem k tomu, že přístup k veřejným službám je základní podmínkou pro zaručení 

ekonomické nezávislosti žen a posílení jejich postavení; vzhledem k tomu, že veřejné 

služby nadále jsou důležitým odvětvím z hlediska zaměstnanosti žen; 

1. připomíná, že rovnost žen a mužů je zakotvena ve Smlouvě o EU; zdůrazňuje, že je 

nezbytné začleňovat hledisko rovnosti žen a mužů do všech politik, programů a iniciativ 

EU, aby rovnost fungovala také v praxi; zdůrazňuje, že genderové rozpočtování se musí 

stát nedílnou součástí rozpočtového procesu ve všech jeho fázích a ve všech 

rozpočtových položkách, nejen v programech, v nichž je genderový dopad nejvíce 

patrný, aby se rozpočtové výdaje staly účinným nástrojem pro podporu rovnosti žen 

a mužů; 

2. zdůrazňuje, že v průběhu následujícího programového období je třeba výrazněji 

a účinněji integrovat politiky v oblasti rovnosti žen a mužů a nástroje k prosazování 

jejich rovnosti; 

3. konstatuje, že genderové rozpočtování je součástí celkové strategie pro rovnost žen 

a mužů; zdůrazňuje proto, že závazek orgánů a institucí EU v této oblasti má zásadní 
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význam; vyjadřuje v této souvislosti politování nad tím, že nebyla přijata žádná strategie 

EU pro rovnost žen a mužů na období 2016–2020, a vyzývá Komisi, aby v souladu se 

závěry Rady o rovnosti pohlaví ze dne 16. června 2016 posílila status svého 

strategického závazku ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019 tím, že jej 

přijme jakožto sdělení; 

4. vyjadřuje politování nad tím, že navzdory společnému prohlášení o začleňování 

hlediska rovnosti žen a mužů připojenému k VFR nebylo v této oblasti dosaženo 

žádného významného pokroku a že z VFR na období 2014–2020 nevyplynula žádná 

jednoznačná strategie pro rovnost žen a mužů, která by měla specifické záměry 

a konkrétní cíle; vyzývá Parlament, Radu a Komisi, aby v příštím VFR vyjádřily 

obnovený závazek ohledně rovnosti žen a mužů prostřednictvím společného prohlášení 

připojeného k VFR, včetně závazku ke genderovému rozpočtování; žádá, aby provádění 

tohoto prohlášení bylo účinně sledováno v ročních rozpočtových procesech pomocí 

začlenění ustanovení do doložky o přezkumu v novém nařízení o VFR; 

5. žádá, aby byla rovnost žen a mužů výslovně zmíněna v okruhu 3 „Bezpečnost 

a občanství“; 

6. poukazuje na to, že jedním z hlavních záměrů EU pro souhrnný rozpočet jsou 

strategické investice a udržitelný růst, jež mají posílit hospodářskou soudržnost 

a vytvářet pracovní místa, zejména s cílem zvýšit účast žen na trhu práce, a že je tudíž 

vysoce důležité zaměřit se na zlepšení potenciálu žen ve všech ekonomických 

odvětvích: v digitální ekonomice, informačních a komunikačních technologiích (IKT), 

v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky (STEM); zdůrazňuje, že 

jedině se zvláštním důrazem na rovnost žen a mužů v těchto oblastech bude možné řešit 

genderové rozdíly a nedostatky v oblasti dovedností v odvětvích IKT a STEM v rámci 

celé Unie; 

7. zdůrazňuje, že je nutné z prostředků evropských strukturálních a investičních fondů 

a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) zajistit dostatečné 

financování opatření prosazujících a podporujících kvalitní vzdělávání, zaměstnatelnost, 

podnikání a tvorbu pracovních míst pro ženy a mladé lidi, zvláště ty, kteří patří 

k nejvíce znevýhodněným skupinám v městských i venkovských oblastech, mimo jiné 

včetně příležitostí v odvětvích STEM, aby byly rozpočtové prostředky účinně 

využívány k dosahování politických cílů; 

8. znovu opakuje svou výzvu, aby měl program Daphne samostatnou rozpočtovou položku 

s cílem zvýšit transparentnost využívání příslušných prostředků a zajistit odpovídající 

úroveň financování boje proti násilí na ženách; zdůrazňuje v této souvislosti, že je třeba 

navýšit prostředky na specifický cíl programu Daphne v období 2014–2020 v souladu 

s výší prostředků přidělených v předchozím programovém období; 

9. vyjadřuje politování nad skutečností, že Evropský fond pro strategické investice (EFSI) 

nezahrnuje hledisko rovnosti žen a mužů; zdůrazňuje, že by hledisko rovnosti žen 

a mužů mělo být do EFSI zahrnuto vzhledem k tomu, že EU se nikdy plně a uspokojivě 

nezotaví z nedávných hospodářských krizí, pokud se nebude řádně řešit dopad těchto 

krizí na ženy, které byly ve většině případů postiženy nejvíce; 

10. připomíná, že velmi významný počet uprchlíků a žadatelů o azyl přicházejících do EU 
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tvoří ženy a děti; upozorňuje, že začleňování hlediska rovnosti žen a mužů patří také 

mezi základní zásady Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF); opětovně 

vyzývá k tomu, aby byl genderový rozměr zohledněn také v rámci migrační a azylové 

politiky; vyzývá k účelnému využívání prostředků z fondu AMIF k integraci uprchlíků, 

jejich rodin a žadatelů o azyl; 

11. důrazně odsuzuje opětovné zavedení a rozšíření tzv. globálního roubíkového pravidla 

a jeho dopad na globální zdravotní péči a na práva žen a dívek; znovu vyzývá EU a její 

členské státy, aby zaplnily mezeru ve financování, která vznikla v oblasti sexuálního 

a reprodukčního zdraví a práv v důsledku postupu Spojených států, a aby k tomu 

využily jak vnitrostátního, tak i unijního rozvojového financování; 

12. zdůrazňuje význam investic do vysoce kvalitních veřejných služeb a význam 

vyčleňování stanovených částek na investice v příštím VFR s cílem zajistit odpovídající 

poskytování kvalitních veřejných služeb a cenově dostupnou veřejnou sociální 

infrastrukturu, jako jsou centra denní péče zajišťující péči o děti, starší osoby a další 

osoby závislé na pomoci ostatních; 

13. zdůrazňuje, že aby byl Evropský institut pro rovnost žen a mužů schopen řádně plnit své 

cíle, je zapotřebí navýšit jeho rozpočet a počet zaměstnanců tak, aby se zvýšila jeho 

schopnost poskytovat dostatečnou pomoc Komisi poskytováním příslušných informací 

a technické podpory v prioritních oblastech, jako je například rovnost žen a mužů a boj 

proti genderově podmíněnému násilí; poukazuje na to, že by Evropský institut pro 

rovnost žen a mužů (EIGE) měl v rámci institucionálního rámce Unie zůstat zvláštní 

samostatnou institucí; 
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