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Věc: Stanovisko k obecným pokynům pro přípravu rozpočtu na rok 2021 – oddíl III 
(2019/2213(BUD))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví byl v rámci daného postupu pověřen, aby Vašemu 
výboru předložil stanovisko. V rámci písemného postupu koordinátorů dne 31. března 2020 se 
výbor rozhodl předat toto stanovisko ve formě dopisu.

Během uvedeného postupu se Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví rozhodl vyzvat 
Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil níže uvedené 
návrhy.

S pozdravem

Evelyn Regner
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NÁVRHY

A. vhledem k tomu, že článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že „při všech 
svých činnostech usiluje Unie o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro

muže a ženy“, čímž zakládá zásadu genderového mainstreamingu, tedy nutnost 
začleňovat hledisko rovnosti žen a mužů do všech politik EU a do všech úrovní 
rozpočtového procesu prostřednictvím tvorby politik a sestavování rozpočtu s ohledem 
na zajištění rovnosti žen a mužů;  

B. vzhledem k tomu, že členské státy a EU musí vymýtit a efektivně řešit diskriminaci, a 
vzhledem k tomu, že stále větší podíl rozpočtu EU, včetně strukturálních fondů EU a 
investic do kvalitních služeb veřejné péče, musí být určen na vytváření nových 
příležitostí na pracovním trhu EU, na podporu sociálních práv a na zlepšování 
pracovních a životních podmínek s cílem usnadnit ženám i mužům dosažení rovnováhy 
mezi pracovním a soukromým životem se zvláštním důrazem na vytváření rovných 
podmínek, a to i pro ženy a dívky a osoby LGBTI+;

C. vzhledem k tomu, že ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny ve vedoucích a 
rozhodovacích funkcích a naopak jsou nadměrně zastoupeny v odvětvích s nízkými 
platy, například v odvětví péče a služeb, přičemž věnují více času než muži neplacené 
práci v domácnosti a péči o blízké; vzhledem k tomu, že je třeba přijmout zvláštní 
opatření na podporu žen, zejména žen, které se vracejí na trh práce po dlouhém 
přerušení kariéry, aby se zvýšil jejich potenciál na trhu práce;

D. vzhledem k tomu, že ženy jsou nadále nedostatečně zastoupeny v odvětví digitální 
ekonomiky, umělé inteligence, IKT a oborech STEM, a to jak z hlediska vzdělání a 
odborné přípravy, tak z hlediska pracovního uplatnění, včetně vedoucích pozic; 
vzhledem k tomu, že zdroje na podporu zlepšení postavení žen prostřednictvím 
digitálního začleňování by mohly vést k dosažení větší rovnosti v digitálním věku; 
vzhledem k tomu, že strategie „Evropa připravená na digitální věk“ by měla začleňovat 
hledisko rovnosti žen a mužů;

E. vzhledem k tomu, že Komise by měla zajistit dostatečné finanční prostředky, alespoň na 
jejich současné úrovni, pro programy zaměřené na podporu práv žen, jako je stávající 
program Práva, rovnost a občanství a budoucí program Práva a hodnoty, se zvláštním 
zaměřením na nástroje pro zajištění nediskriminace, rovnosti žen a mužů a předcházení 
genderově podmíněnému násilí; zdůrazňuje, že Evropský parlament se staví kladně 
k vyčlenění zvláštních prostředků na opatření prevence a potírání všech forem 
genderově podmíněného násilí a na prosazování plného provádění Istanbulské úmluvy 
v rámci programu Práva a hodnoty;

Rovnost v jádru politik EU

1. zdůrazňuje, že sestavování rozpočtu zohledňující otázky rovnosti žen a mužů se musí 
stát nedílnou součástí rozpočtového procesu ve všech jeho fázích a napříč rozpočtovými 
položkami, tak aby se rozpočtové výdaje staly účinným nástrojem podpory rovnosti žen 
a mužů; vyzývá k systematickému začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech 
programů a finančních nástrojů EU a v rámci Evropského fondu pro strategické 
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investice (EFSI);

2. opakuje svou žádost, aby se více investovalo do posilování práv žen a dívek; vyzývá 
k přidělení rozpočtových prostředků na podporu ekonomické nezávislosti žen 
prostřednictvím programů a fondů EU, jako je COSME, Horizont 2020 a EFSI;

3. vyzývá k větší součinnosti mezi dostupnými nástroji na podporu rovnosti žen a mužů a 
ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem; znovu opakuje, že je 
třeba vyvinout větší úsilí na podporu žen ve znevýhodněném postavení, včetně žen se 
zdravotním postižením, žen s jinou barvou pleti, svobodných matek, migrujících žen, 
žen žijících v odlehlých venkovských oblastech, příslušnic etnických menšin a žen 
LBTI+;

4. vyzývá k monitorování výdajů na podporu rovnosti žen a mužů se samostatnými 
rozpočtovými položkami pro cílená opatření a k vytvoření řádných ukazatelů, zavedení 
posouzení dopadu a zvláštní metodiky, zejména pokud jde o boj proti genderově 
podmíněné diskriminaci, psychickému, sexuálnímu a fyzickému násilí a sexuálnímu 
obtěžování a o přístup žen k sexuální a reprodukční zdravotní péči a dodržování jejich 
souvisejících práv; vyzývá k vytvoření příslušných mechanismů odpovědnosti a 
transparentnosti a k zvedení pravidelného podávání zpráv o výsledcích se zřetelem na 
genderové hledisko s cílem zlepšil proces začleňování rovnosti žen a mužů a účinnost 
prováděných programů;

5. vyzývá EU, aby zvýšila příděl rozpočtových prostředků pro organizace občanské 
společnosti, které prosazují práva žen v Evropě a v rámci globálního Jihu;

6. poukazuje na znepokojující a narůstající odmítavé postoje vůči rovnosti žen a mužů a 
právům žen a na důležitost nástrojů EU, včetně nástroje pro sousedství a rozvojovou a 
mezinárodní spolupráci, pro potírání tohoto jevu; vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise do svého návrhu nezahrnula konkrétní program pro rovnost žen a mužů, a 
požaduje vyčlenění ambiciózních zvláštních rozpočtových prostředků na podporu 
obhájců lidských práv a na ochranu a zajištění sexuálního a reprodukčního zdraví a 
práv; proto zdůrazňuje, že je nutné navýšit rozpočtové prostředky na podporu 
všeobecného přístupu k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a dodržování sexuálních a 
reprodukčních práv; 

7. připomíná významnou úlohu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) pro 
pochopení rozsahu a příčin nerovnosti mezi muži a ženami v EU a potřebu 
konsolidovaného rozpočtu na shromažďování údajů rozlišených podle pohlaví a 
získávání odborných znalostí v oblasti rovnosti žen a mužů; požaduje posílení rozpočtu 
tohoto institutu, jeho plánu pracovních míst a jeho nezávislosti nebo alespoň jejich 
ponechání na současné úrovni.


