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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví předkládá Rozpočtového výboru jako příslušnému 

výboru tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (Ea) vzhledem k tomu, že začleňování 

hlediska rovnosti žen a mužů do všech 

svých činností, včetně sestavování 

rozpočtu, je i nadále právním závazkem 

Unie, který vychází přímo z článku 8 

SFEU; 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E b (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (Eb) vzhledem k tomu, že uplatňování této 

průřezové perspektivy nejenže často vede k 

menší podpoře opatření v oblasti rovnosti 

žen a mužů, ale rovněž téměř znemožňuje 

odhadnout množství prostředků 

vyčleněných na genderové otázky; 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E c (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (Ec) vzhledem k tomu, že u VFR na 

období 2014–2020 obsahovalo připojené 

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

že roční rozpočtové procesy vztahující se k 

VFR budou případně 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; 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E d (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (Ed) vzhledem k tomu, že sdělení Komise 

ze dne 14. září 2016 o přezkumu VFR v 

polovině období začleňování hlediska 

rovnosti žen a mužů nezmiňuje; vzhledem 

k tomu, že strategický závazek ohledně 

rovnosti žen a mužů v letech 2016–

2019vyzdvihuje klíčovou úlohu 

finančních prostředků EU poskytovaných 

na podporu rovnosti žen a mužů a uvádí, 

že sestavování rozpočtu s zohledňující 

rovnost pohlaví „není v rámci 

souhrnného rozpočtu EU uplatňováno 

systematicky“; vzhledem k tomu, že v 

hodnocení dopadu vnějšího nástroje se 

konstatuje, že úsilí o zohledňování 

lidských práv, začleňování hlediska 

rovnosti žen a mužů není zdaleka 

dokončeno, a to vzhledem k tomu, že 

partnerské vlády někdy projevují 

nedostatek zájmu nebo změnám v těchto 

oblastech odolávají; vzhledem k tomu, že 

žádný orgán ani instituce EU neuplatňuje 

důsledně při sestavování rozpočtu 

genderové hledisko; 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E e (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (Ee) vzhledem k tomu, že je zásadní 

zachovat konkrétní položky v rozpočtu EU 

s cílem zabezpečit řádné provádění našich 

projektů; 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E f (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (Ef) vzhledem k tomu, že v současném 

klimatu, v rámci něhož dochází k 

rozpadávání hodnot EU, a v němž došlo k 

překvapivě silné antigenderové odezvě v 

EU, je třeba, aby se všechny tři instituce 

pevně zavázaly, že rovnost žen a mužů 

bude dodržována více než kdy jindy a že 

musí být zohledněna v politice 

financování; 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E g (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (Eg) vzhledem k tomu, že rovnost mezi 

ženami a muži je nezbytným 

předpokladem pro účast žen na trhu 

práce, ve vedoucích funkcích a v oblasti 

vědy a výzkumu a tudíž pro rovnost žen a 

mužů, což má dopad na hospodářství 

členských států; 
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Pozměňovací návrh  8 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E h (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (Eh) vzhledem k tomu, že cíl rovnosti žen 

a mužů v Evropě není stále ani zdaleka 

splněn a že je třeba vyvinout dalšího úsilí; 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. dále prohlašuje, že nesouhlasí 

s jakýmkoli snížením úrovně financování 

klíčových politik EU, jako je politika 

soudržnosti a společná zemědělská 

politika; především protestuje proti 

veškerým radikálním škrtům, které 

negativně ovlivní samotnou podstatu a cíle 

těchto politik, například proti škrtům 

navrženým pro Fond soudržnosti a 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj 

venkova; v této souvislosti nesouhlasí 

s návrhem snížit prostředky Evropského 

sociálního fondu navzdory tomu, že byla 

rozšířena jeho oblast působnosti a že do něj 

byla začleněna iniciativa na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí; 

(4)   dále prohlašuje, že nesouhlasí 

s jakýmkoli snížením úrovně financování 

klíčových politik EU, jako je politika 

soudržnosti a společná zemědělská 

politika; především protestuje proti 

veškerým radikálním škrtům, které 

negativně ovlivní samotnou podstatu a cíle 

těchto politik, například proti škrtům 

navrženým pro Fond soudržnosti a 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj 

venkova; v této souvislosti nesouhlasí 

s návrhem snížit prostředky Evropského 

sociálního fondu navzdory tomu, že byla 

rozšířena jeho oblast působnosti, a že je 

nutné zlepšit rovnost mezi ženami a muži 

na trhu práce a že do něj byla začleněna 

iniciativa na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí; zdůrazňuje význam 

strukturálních fondů a zejména 

Evropského sociálního fondu, pro účely 

podpory posílení postavení žen 

prostřednictvím vytvářením pracovních 

míst a zlepšováním služeb, jakož i 

horizontálních fondů pro podporu účasti 

žen v odvětví oblasti přírodních věd, 

technologie, inženýrství a matematiky). 
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Pozměňovací návrh  10 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. dále zdůrazňuje význam horizontálních 

zásad, které by měly být základem VFR a 

všech souvisejících politik EU; v této 

souvislosti znovu potvrzuje svůj postoj, že 

EU musí dostát svému závazku a jít v 

předvoji při plnění cílů udržitelného 

rozvoje OSN, a hluboce lituje skutečnosti, 

že v návrzích týkajících se VFR chybí na 

tento účel jasné a viditelné závazky; žádá 

proto, aby byly cíle udržitelného rozvoje 

začleněny do všech politik a iniciativ EU 

v rámci příštího VFR; zdůrazňuje rovněž, 

že pro plnění závazků EU na cestě k 

inkluzivní Evropě má zásadní význam 

odstranění diskriminace, a hluboce lituje 

skutečnosti, že v politikách EU, které byly 

představeny v návrzích VFR, chybí 

závazky k zohledňování genderového 

hlediska a k prosazování rovnosti pohlaví; 

dále v návaznosti na Pařížskou dohodu 

zdůrazňuje svůj názor, že výdaje 

související s klimatem by měly být 

ve srovnání se současným VFR výrazně 

navýšeny a že by co nejdříve, nejpozději 

však do roku 2027, měly dosáhnout 30 

%;Iniciativa na podporu zaměstnanosti; 

(5) dále zdůrazňuje význam horizontálních 

zásad, které by měly být základem VFR a 

všech souvisejících politik EU; v této 

souvislosti znovu potvrzuje svůj postoj, že 

EU musí dostát svému závazku a jít v 

předvoji při plnění cílů udržitelného 

rozvoje OSN, a hluboce lituje skutečnosti, 

že v návrzích týkajících se VFR chybí na 

tento účel jasné a viditelné závazky; žádá 

proto, aby byly cíle udržitelného rozvoje 

začleněny do všech politik a iniciativ EU 

v rámci příštího VFR; zdůrazňuje rovněž, 

že pro plnění závazků EU na cestě k 

inkluzivní Evropě má zásadní význam 

odstranění diskriminace, nerovnosti žen 

a mužů a násilí na základě pohlaví, a 

hluboce lituje skutečnosti, že v politikách 

EU, které byly představeny v návrzích 

VFR, chybí závazky k zohledňování 

genderového hlediska a k prosazování 

rovnosti pohlaví; podporuje posílený a 

konkrétní rozpočtový rozměr v boji proti 

všem případům diskriminace se zvláštním 

důrazem na genderový rozměr v migrační 

a azylové politice a vnějších politikách 

EU; dále v návaznosti na Pařížskou 

dohodu zdůrazňuje svůj názor, že výdaje 

související s klimatem by měly být 

ve srovnání se současným VFR výrazně 

navýšeny a že by co nejdříve, nejpozději 

však do roku 2027, měly dosáhnout 30 %; 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (5a) vyzývá k přezkoumání VFR s cílem 
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zavést konkrétní opatření a vyčlenit 

dostatečné finanční zdroje na boj proti 

násilí páchanému na ženách a zajistit 

ochranu ženám z řad migrantů a 

uprchlíků, jakož i migrantek bez dokladů 

žen, před násilím; trvá na cílených 

investicích, které zajistí dodržování práv 

žen a jejich bezpečnost v rámci celého 

azylového řízení; 

 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh usnesení 

Bod 5 b (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (5b) vyjadřuje politování nad tím, že už 

neexistuje individuální program pro účely 

boje proti násilí vůči ženám, vzhledem k 

tomu, že tato otázka je pouze začleněna do 

obecného programu „občané a právo“ a 

žádá o přidělení více finančních 

prostředků s cílem předcházet násilí vůči 

ženám, bojovat proti němu a vymýtit ho, 

neboť je to nejrozšířenější forma 

porušování lidských práv a zřetelný odraz 

nerovnosti mezi ženami a muži; 

zdůrazňuje, že EU by měla vždy 

podporovat boj proti násilí založeném na 

pohlaví a sexuálnímu obtěžování, a to 

zejména tím, že bude členským státům 

poskytována podpora, kterou potřebují 

pro provádění Úmluvy Rady Evropy o 

prevenci a potírání násilí vůči ženám a 

domácího násilí (Istanbulská úmluva); 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh usnesení 

Bod 5 c (nový) 

 



 

AD\1161993CS.docx 9/15 PE627.565v01-00 

 CS 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (5c) rozhodně podporuje závazky 

vyplývající z článku 9 SFEU týkající se 

zajištění sociální Evropy a provádění 

evropského pilíře sociálních práv 

založeného na udržitelném růstu vysoce 

konkurenceschopného sociálně-tržního 

hospodářství s cílem dosáhnout plné 

zaměstnanosti a sociálního pokroku a 

podporovat rovnost mezi ženami a muži, 

solidaritu mezi generacemi a ochranu 

práv dítěte, jak je zakotveno ve Smlouvě;  

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh usnesení 

Bod 5 d (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (5d) zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 

měly ženy přístup ke službám v oblasti 

sexuálního a reprodukčního zdraví, a aby 

byla věnována zvláštní pozornost 

specifickým potřebám zranitelných osob, 

včetně nezletilých osob a dalších skupin, 

včetně LGBTI komunity; 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh usnesení 

Bod 5 e (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (5e) důrazně odmítá obnovení a rozšíření 

působnosti tzv. globálního roubíkového 

pravidla Trumpovy administrativy a jeho 

negativního vlivu na celosvětovou 

zdravotní péči a práva žen a dívek a znovu 

opakuje svou výzvu EU a jejím členským 

státům, aby v rámci VFR zaplnily 

finanční mezeru zanechanou USA v 
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oblasti sexuálního a reproduktivního 

zdraví a práv, přičemž bude využito jak 

vnitrostátní financování, tak i finanční 

prostředky EU určené na rozvoj; 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh usnesení 

Bod 5 f (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (5f) zdůrazňuje, že budoucí strukturální 

fondy a politiky soudržnosti musejí 

zahrnovat genderové cíle a monitorovací 

mechanismy s cílem zvýšit financování 

pro opatření, která podporují a vytvářejí 

větší rovnosti žen a mužů, jako je 

investování do služeb veřejné péče pro děti 

a starší osoby; 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh usnesení 

Bod 5 g (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (5g) znovu opakuje, že příští VFR musí 

vyčlenit dodatečné rozpočtové závazky s 

cílem posílit úsilí o vymýcení obchodování 

s ženami a dívkami pro účely sexuálního 

vykořisťování v rámci celé Unie a více 

investovat do práv obětí a jejich ochrany, 

jakož i do opatření, která snižují poptávku 

po ženách a dívkách, které se staly obětí 

obchodování s lidmi; 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh usnesení 

Bod 5 h (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (5h) opakuje svou výzvu, aby rovnost žen 

a mužů byla začleněna do příštího VFR s 

cílem reagovat na zmenšující se prostor 

pro občanskou společnost, a zejména 

vyzývá EU a členské státy, aby zvýšily 

politickou i finanční podporu pro 

organizace zabývající se právy žen, pro 

azylové domy pro ženy a pro obránkyně 

lidských práv jak v Unii, tak na celém 

světě; 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (6a) doporučuje, aby vytvoření interního 

Evropského fondu pro demokracii s cílem 

posílit podporu občanské společnosti a 

nevládních organizací působících v 

oblasti demokracie a lidských práv, a 

včetně boje proti násilí na základě pohlaví 

bylo řízeno Komisí; 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (11a) znovu připomíná, že i přes společné 

prohlášení o začleňování hlediska 

rovnosti žen a mužů, které tvoří přílohu 

VFR, nedošlo v této oblasti 

k významnému pokroku v rámci 

víceletého finančního rámce na období 

2014–2020;  
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Pozměňovací návrh  21 

Návrh usnesení 

Bod 11 b (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (11b) vyjadřuje hluboké politování nad 

tím, že rovný přístup k mužům a ženám 

jde v návrhu Komise zcela stranou 

a že nejen že se situace nezlepšila, ale 

návrhy představují krok zpět; zdůrazňuje 

skutečnost, že stávající cíle věnované 

rovnosti žen a mužů jsou propojeny s 

dalšími cíli politik, jako je program Práva 

a hodnoty a že požadavky na rovnost žen a 

mužů, jako je podmínka rovnosti žen a 

mužů ex ante v evropských strukturálních 

a investičních fondech byly odstraněny z 

nových návrhů Komise; 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh usnesení 

Bod 11 c (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (11c) vyjadřuje politování nad 

skutečností, že několik programů 

zahrnuje pouze průřezový cíl, který 

povede ke snížení podpory pro opatření v 

oblasti rovnosti žen a mužů; 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh usnesení 

Bod 11 d (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (11d) znovu opakuje svou výzvu 

Parlamentu, Radě a Komisi, aby v příštím 
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VFR vyjádřily obnovený závazek ohledně 

rovnosti žen a mužů prostřednictvím 

společného prohlášení připojeného k 

VFR, včetně závazku ke genderovému 

rozpočtování; znovu opakuje svou výzvu, 

aby bylo účinně sledováno provádění 

prohlášení v ročních rozpočtových 

procesech pomocí začlenění ustanovení 

do doložky o přezkumu v novém nařízení 

o VFR; 

 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh usnesení 

Bod 11 e (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (11e) vyzývá partnerské instituce, aby 

ukázaly vedoucí postavení tím, že přijmou 

rovnost žen a mužů jako horizontální cíl a 

určit a zavést účinný mechanismus pro 

systematické uplatňování   genderového 

rozpočtování v rámci nástrojů a programů 

VFR, jakož i ročního rozpočtového 

procesu; 

 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh usnesení 

Bod 11 f (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 (11f) vyzývá k zavedení jasných cílů a 

vyčlenění zdrojů pro programy EU jako je 

Evropský sociální fond (ESF), Práva, 

rovnost a občanství 2014–2020 (REC), 

Horizont 2020, nástroj předvstupní 

pomoci (NPP II), v oblasti humanitární 

pomoci nástroj pro rozvojovou spolupráci 

(DCI) a evropský nástroj pro demokracii a 

lidská práva (EIDHR) s cílem umožnit 



 

PE627.565v01-00 14/15 AD\1161993CS.docx 

CS 

systematické zavádění a monitorování a s 

cílem vyhnout se pouhému odkazování na 

obecné zásady v oblasti rovnosti žen a 

mužů, aniž by byla požadována konkrétní 

opatření jako v případě programu EU pro 

zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), 

Fond evropské pomoci nejchudším 

osobám (FEAD), Evropský námořní a 

rybářský fond (ENRF) a Evropský fond 

pro přizpůsobení se globalizaci (EFG); 

 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh usnesení 

Bod 18 – pododstavec i 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

i. byl stanoven povinný, právně závazný 

přezkum v polovině období, po němž by 

následoval přezkum fungování VFR; 

(18i) byl stanoven povinný, právně 

závazný přezkum v polovině období, po 

němž by následoval přezkum zohledňující 

hledisko rovnosti žen a mužů fungování 

VFR; 

 

 

Pozměňovací návrh  27 

Bod 38 

Změna 8 a (nová) – bod odůvodnění 9 a 

 

 

Znění navržené Komisí Změna 

 (9a) Článek 8 SFEU stanoví zásadu 

začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 

do všech činností EU, což vyžaduje 

přidělení odpovídajících zdrojů a 

transparentnost v rámci rozpočtových 

prostředků určených na prosazování 

rovnosti žen a mužů a boj proti 

diskriminaci na základě pohlaví. 
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Pozměňovací návrh  28 

Bod 38 

Změna 16 a (nová) – Kapitola 1 – článek 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Změna 

 
Článek 3a (nový) 

Rozpočet zohledňující rovnost pohlaví 

Evropský parlament, Rada a Komise 

začlení hledisko rovnosti žen a mužů do 

různých úrovní rozpočtového procesu pro 

každý dotčený rok a restrukturalizují 

příjmy a výdaje za účelem podpory 

genderové rovnosti. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Bod 38 

Změna 35 – Kapitola 4 – článek 16 

 

 

Znění navržené Komisí Změna 

Článek 16 

Přezkum/revize víceletého finančního 

rámce v polovině období 

Komise předloží před 1. lednem 2024 

přezkum fungování VFR. Tento přezkum 

bude případně doplněn příslušnými návrhy. 

Článek 16 

Revize víceletého finančního rámce v 

polovině období 

Komise před 1. lednem 2024 přezkoumá 

fungování VFR. Tento přezkum zohlední 

genderové hledisko a začlení konkrétní 

kapitolu na téma rovnost žen a mužů a 

bude případně doplněn příslušnými návrhy. 

 

Rada řádným legislativním postupem 

stanoveným v článku 312 SFEU poté, co 

získá souhlas Evropského parlamentu, 

toto nařízení reviduje. 

 

 

 

 


