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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je jednou z hodnot, na nichž je Unie založena 
a že se Unie zavázala prosazovat začleňování rovnosti mužů a žen do všech svých 
činností, jak je zakotveno v článku 8 SFEU;

B. vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně žádal Komisi, aby podporovala 
začleňování genderového hlediska, zohledňování rovnosti žen a mužů při přípravě 
rozpočtu a hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů v příslušných politických 
oblastech Unie, a současně žádal Účetní dvůr, aby začlenil genderové hledisko do svého 
hodnocení plnění rozpočtu Unie;

1. žádá o začleňování práv žen a rovnosti žen a mužů do všech politických oblastí; opět 
proto připomíná svou výzvu, aby v rozpočtovém procesu bylo uplatňováno sestavování 
rozpočtu z genderového hlediska, včetně plnění rozpočtu a hodnocení jeho plnění;

2. opakovaně žádá, aby rozpočtové položky v rámci programu Práva, rovnost a občanství 
na období 2014–2020 uváděly prostředky přidělené na jednotlivé cíle programu v 
oblasti rovnosti pohlaví, které zajišťuje řádnou kontrolu prostředků určených na plnění 
tohoto cíle;

3. opakuje svůj požadavek, aby pro specifický cíl Daphne v rámci programu Práva, 
rovnost a občanství byla zřízena samostatná položka;  bere na vědomí skutečnost, že je 
připravován celounijní průzkum se společnou metodikou a dotazníkem, jehož cílem je 
pravidelně shromažďovat porovnatelné údaje o genderově podmíněném násilí v 
členských státech EU; očekává, že první výsledky pilotního průzkumu posoudí v roce 
2019 s cílem dodržet předpokládané provádění průzkumu od roku 2020–20211; 

4. zdůrazňuje, že je třeba více usilovat o začleňování genderového hlediska do oblasti 
výzkumu a integrace; v této souvislosti vítá skutečnost, že do ledna 2019 činil podíl žen 
zapojených do projektů Horizont 2020 42 % z celkové pracovní síly; naopak lituje 
skutečnosti, že ženy představovaly pouhých 28 % koordinátorů projektu a pouze 32,4 % 
grantů zohledňovalo genderový rozměr v kontextu výzkumu a inovací2; 

5. vyzývá ke shromažďování údajů o příjemcích a účastnících programů financovaných 
EU, které budou rozčleněny podle pohlaví.

1 Programová prohlášení o operačních výdajích COM(2019) 400 - červen 2019 - strana 360
2 Tamtéž, strana 74

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-1-web-1.4.pdf

