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 POSTUP  

Na schůzi dne 26. července 2004 byla Lissy Gröner jmenována navrhovatelkou Výboru pro 
práva žen a rovnost pohlaví. 

Výbor projednal návrh stanoviska na schůzi (schůzích) dne/ve dnech ... 

Na posledně jmenované/poslední schůzi přijal výbor níže uvedené závěry/návrhy [] hlasy 
proti [], zdrželi se [] poslanci/jednomyslně. 

Hlasování se zúčastnili tito poslanci: ... (předseda(předsedkyně)/úřadující 
předseda(předsedkyně)), ... (místopředseda(místopředsedkyně)), ... 
(místopředseda(místopředsedkyně)), Lissy Gröner (navrhovatelka), ... 
(náhradník(náhradnice)), ... (náhradník(náhradnice)) v souladu s čl. 153 odst. 2, ... a ... . 
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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ  

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

 
Obecný úvod: 
 
1. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví v co největší možné míře dodržoval rozpočtový 

proces na rok 2005, je však třeba zohlednit, že rok 2004 byl rokem zatím největšího 
rozšíření Evropské unie a současně rokem evropských voleb.  

 
2. Výbor usiloval o dodržování zásad formulovaných v ustanoveních Amsterodamské 

smlouvy a přezkoumal široké spektrum politik Společenství a opatření z hlediska 
rovných šancí a ochrany práv žen. V tomto směru se rovnost pohlaví nevztahuje pouze 
na opatření přímo zaměřená na podporu rovných příležitostí, ale její vliv se rozšiřuje 
také na obranu pozice a práv žen v kontextu všech bodů rozpočtu. Výbor v tomto 
ohledu musí bohužel konstatovat, že vytváření rozpočtu se zřetelem na rovnost 
pohlaví (gender budgeting) ještě nebývá v praxi realizováno. 

 
3. V otázce kontroly provádění politik financovaných z rozpočtu Společenství výbor plně 

podporuje návrhy položek rozpočtu na rok 2005, které mají zajistit očekávané 
výsledky v oblastech, kde stále ještě přetrvává nerovnost mezi muži a ženami.  

 
4. Vzhledem k tomu, že podobné cíle již byly na návrh Výboru pro práva žen a rovnost 

pohlaví obsaženy v mnoha rozpočtových položkách v minulých letech, návrhy týkající 
se rozpočtu na rok 2005 se zaměřují především na splnění těchto cílů.  

 
5. Podle čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES je podpora rovnosti pohlaví základním principem EU 

a měla by být uplatňována v rámci všech akcí a programů Společenství. Komise proto 
musí zajistit zohlednění rovnosti pohlaví při plnění rozpočtu, tj. uplatňování rovnosti 
pohlaví v rámci všech výdajů všech politik EU. 

 
6. Komise musí zavést efektivní systém, který by poskytoval informace o tom, jaké 

důsledky mají jednotlivé položky rozpočtu pro muže a ženy, jak rozpočtové výdaje 
zohledňují rovnost pohlaví a jaké projekty zaměřené na dosažení rovnosti pohlaví byly 
financovány. To je aktuální zejména v případě bodů rozpočtu, které výslovně počítají 
s výdaji na podporu rovnosti pohlaví a ochranu práv žen.  

 
Specifické oblasti:  
 
7. Správní výdaje spojené s opatřeními Společenství pro zajištění rovnosti mezi ženami a 

muži zahrnují (článek 04 01 04 05) „výdaje na technickou a správní pomoc, kterou 
Komise pověří agenturu řízenou v souladu s právem Společenství“. Pravidla pro 
založení výkonné agentury stanoví, že Komise musí v případě, že chce takovou 
agenturu založit, v souladu s rozpočtovým procesem a v rámci dodržování zásady 
průhlednosti informovat Parlament. Pokud je Evropskému parlamentu známo, žádná 
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taková agentura založena nebyla, a proto by měl být odkaz na ni vypuštěn. 
 
8. Uskutečňování Pekingské akční platformy a Lisabonské strategie vyžaduje větší 

zapojení žen do ekonomických rozhodovacích procesů. Ženy představují menšinu na 
vyšších pozicích v organizacích zaměstnavatelů a ve výkonných funkcích v 
organizacích zaměstnanců. Sociální partneři hrají díky kolektivnímu vyjednávání 
důležitou roli při podpoře rovných příležitostí. Rozpočet nepočítá s žádnými 
strategiemi ani podpůrnými akčními programy pro dosažení vyváženého zastoupení 
žen v těchto organizacích. 

 
9. Program rámcové strategie Společenství pro rovnost pohlaví končí 31. 12. 2005. 

Současně končí také Akční program Společenství pro boj proti diskriminaci. Je proto 
nutné připravit pro období po roce 2005 nový program zabývající se rovností pohlaví a 
zajistit hladké pokračování aktivit Společenství v této oblasti. Nový program by měl 
být připraven bez ohledu na založení Evropského institutu pro rovnost pohlaví. 

 
10. Závěry ze schůzky ministrů, která se konala dne 7. května 2004 v Limericku, a 

výsledky Rady ministrů pro zaměstnanost, sociální věci, zdraví a ochranu spotřebitelů 
z 1. - 2. června 2004 požadují založení Evropského institutu pro rovnost pohlaví. V 
rámci příprav na založení institutu je navrhováno vytvořit novou rozpočtovou položku 
(04 05 04). Měla by doplňovat Program strategie Společenství pro rovnost pohlaví. 

 
11. Uplatňování principu rovnosti pohlaví v oblasti informační politiky EU je zásadní pro 

dosažení plného zapojení žen do informační společnosti. Tento obecný cíl by měl být 
podpořen zvláštními výdaji určenými na zlepšení poskytování informací občanům.   

 
12. Politická situace regionu Středomoří (MEDA) je poznamenána závažným napětím a 

stálým vyostřováním se situace, především ke konci roku 2004 a na začátku roku 
2005. Pro dosažení rozvoje a demokratizace a pro zachování trvalého míru v regionu 
Středomoří musí být zajištěna účast žen na předcházení a řešení konfliktů, mírových 
jednáních, usmíření a obnově. 

 
13. Podle závěrů zasedání Evropské rady v Soluni by měly ženy hrát aktivní roli při 

budování a zachovávání míru. Evropská pomoc zemím, které byly poškozeny 
ozbrojenými konflikty a válkou, jako např. západní Balkán, Afghánistán a Irák, by 
měla být výslovně věnována na podporu této role.vyzvány k podpoře této role. Musí 
přitom být zohledněn fakt, že dopad ozbrojených konfliktů nebo válek nerovnoměrně 
postihuje ženy a dívky a že násilí je extrémní a rozšířené.  

 
 
14. Přístupové partnerství tvoří jádro vtahů mezi EU a Tureckem a prostředky na 

předvstupní pomoc Turecku (článek 22 02 04 01) byly výrazně navýšeny. Především v 
souvislosti s rozhodnutím, které má Evropská rada učinit v prosinci 2004, je zásadní 
podpořit Turecko v dalším zlepšování ochrany lidských práv, především práv žen, a 
požadovat splnění Kodaňských kritérií.  Pravidelná zpráva Komise o pokroku Turecka 
v přístupovém procesu z roku 2003 konstatovala, že ochrana práv žen je nedostatečná 
a že násilí páchané na ženách je znepokojující.  
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