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POSTUP 

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví vymenoval Lissy Gröner za navrhovateľku na schôdzi 
dňa 26. júla 2004. 

Výbor posúdil návrh stanoviska na schôdzi (schôdzach) dňa …. . 

Na poslednej z uvedených/predchádzajúcej schôdzi výbor prijal nasledujúce návrhy pomerom 
hlasov ... za, ... proti, zdržal(-i) sa ... /jednomyseľne. 

Hlasovania sa zúčastnili: ... (predseda/úradujúci predseda), ... (podpredseda), ... 
(podpredseda), Lissy Gröner (navrhovateľka), ..., ... (za ...), ... (za ... v súlade s článkom 153 
ods. 2), ... a ... . 
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KRÁTKE ODÔVODNENIE 
 

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví vyzýva Výbor pre rozpočet, ako gestorský výbor, aby 
do svojho návrhu uznesenia začlenil tieto návrhy: 

Všeobecný úvod: 
 
1. Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví sledoval čo najpozornejšie rozpočtový postup 

na rok 2005, pričom bral do úvahy skutočnosť, že rok 2004 bol rokom doteraz 
najväčšieho rozšírenia Európskej únie a zároveň rokom európskych volieb. 

 
2. Výbor sa usiloval o dodržanie zásad, definovaných ustanoveniami Amsterdamskej 

zmluvy, a preskúmal široké spektrum politík spoločenstva a opatrenia z hľadiska 
rovnakých príležitostí a ochrany práv žien. V tejto súvislosti sa stratégia rovnosti 
príležitostí (gender mainstreaming) nevzťahuje iba na opatrenia navrhované osobitne 
na podporu rovnakých príležitostí, ale zahŕňa aj zohľadnenie obrany postavenia a práv 
žien v rámci všetkých rozpočtových položiek. Výbor v tejto súvislosti s poľutovaním 
konštatuje, že postup plánovania rozpočtu pre oblasť rovnosti pohlaví zostáva 
nevypracovaný. 

 
3. V súvislosti s aspektom skúmania uplatňovania politík financovaných z rozpočtu 

spoločenstva výbor plne podporuje návrhy rozpočtových položiek na rok 2005 na 
dosiahnutie očakávaných výsledkov v tých oblastiach, kde stále existujú nerovnosti 
medzi mužmi a ženami. 

 
4. Vzhľadom na to, že podobné ciele sa už zohľadnili v mnohých rozpočtových 

položkách v predchádzajúcich rokoch na návrh Výboru pre práva žien a rovnosť 
príležitostí, návrhy rozpočtu na rok 2005 sa zameriavajú najmä na doplnenie vyššie 
spomenutých cieľov. 

 
5. Podľa článku 3 ods. 2 Zmluvy o ES je podpora rovnosti pohlaví základnou zásadou 

EÚ a mala by sa uplatňovať vo všetkých činnostiach a programoch spoločenstva. 
Komisia preto musí zabezpečiť, že rovnosť pohlaví sa berie do úvahy pri plnení 
rozpočtu - uplatňovanie rovnováhy pohlaví vo všetkých výdavkoch vo všetkých 
oblastiach politík EÚ. 

 
6. Komisia musí vytvoriť účinný informačný systém, ktorý v rozličných rozpočtových 

položkách objasní vplyv na mužov a ženy a poukáže aj na to, ako rozpočtové výdavky 
zohľadnili rovnosť pohlaví a ktoré projekty sa financovali na dosiahnutie rovnováhy 
pohlaví. Takéto opatrenie je žiadúce najmä v tých rozpočtových položkách, ktoré 
výslovne uvádzajú výdavky na podporu rovnosti pohlaví a dodržiavanie práv žien. 

 
Konkrétne oblasti:  
 
7. Výdavky na administratívnu správu opatrenia spoločenstva na dosiahnutie rovnosti 

medzi ženami a mužmi zahŕňajú (článok 04 01 04 05) „výdavky na technickú a 
administratívnu pomoc, ktorú musí delegovať Komisia, a agentúru na uplatňovanie, 
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ktorá sa riadi právnym poriadkom spoločenstva“. Kódex správania pri zriaďovaní 
výkonnej agentúry zaväzuje Komisiu, aby informovala Parlament, keď zvažuje 
vytvorenie takejto agentúry, v súlade s rozpočtovým postupom a dodržiavajúc zásadu 
transparentnosti. Podľa informácií Európskeho parlamentu sa takáto agentúra 
nezriadila, preto by sa mala zmienka vypustiť. 

 
8. Uplatňovanie Pekingskej akčnej platformy a Lisabonskej stratégie vyžaduje lepšie 

zapojenie žien do hospodárskeho rozhodovania. Ženy predstavujú menšinu na vyšších 
stupňoch zamestnávateľských organizácií a na výkonných pozíciách v 
zamestnaneckých organizáciách. Sociálni partneri majú významnú úlohu pri podpore 
rovnakých príležitostí prostredníctvom kolektívneho vyjednávania. Rozpočet 
nezohľadňuje stratégie ani programy pre zvyšovanie kvalifikácie na dosiahnutie 
rovnovážneho zastúpenia žien medzi sociálnymi partnermi. 

 
9. Súčasný program vzťahujúci sa na rámcovú stratégiu spoločenstva o rovnosti pohlaví 

sa končí 31. 12. 2005. V tom istom čase skončí aj akčný program spoločenstva na boj 
proti diskriminácii. Preto treba pripraviť nový program zameraný na rovnosť pohlaví 
na obdobie po roku 2005 a zabezpečiť plynulé pokračovanie činnosti spoločenstva v 
tejto oblasti. Nový program by sa mal vypracovať bez ohľadu na vytvorenie 
Európskeho inštitútu pre rovnosť pohlaví. 

 
10. Závery ministerského stretnutia v Limericku dňa 7. mája 2004 a Výsledky Rady 

ministrov zamestnanosti, sociálnych vecí, zdravotníctva a spotrebiteľských vecí v 
dňoch 1. - 2. júna 2004 požadujú vytvorenie Európskeho inštitútu pre rovnosť pohlaví. 
Preto sa navrhuje vytvorenie novej rozpočtovej položky na prípravu zriadenia tohto 
inštitútu (04 05 04). Mal by dopĺňať program vzťahujúci sa na stratégiu spoločenstva v 
oblasti rovnosti pohlaví. 

 
11. Uplatňovanie zásady rovnosti pohlaví v oblasti informačnej politiky EÚ je nevyhnutné 

na dosiahnutie plnej účasti žien na informačnej spoločnosti. Tento všeobecný cieľ by 
sa mal doplniť o špeciálne výdavky na zlepšenie šírenia informácií smerom k 
občanom.  

 
12. Politický kontext regiónu zahrnutého do programu MEDA sa vyznačuje vážnymi 

napätiami a stále sa zhoršujúcou situáciou, najmä na prelome rokov 2004 a 2005. Musí 
sa zabezpečiť účasť žien na predchádzaní konfliktom a na ich riešení, na mierových 
rokovaniach, zmierovaní a obnove s cieľom rozvíjať a zachovať trvalo udržateľný 
mier a demokratizáciu regiónu zahrnutého do programu MEDA. 

 
13. V súlade so závermi Európskej rady v Solúne, ženy musia mať aktívnu úlohu pri 

dosahovaní a zachovávaní mieru. Európska pomoc krajinám, ktoré boli zničené 
ozbrojenými konfliktmi a vojnou, ako sú západný Balkán, Afganistan a Irak, by 
výslovne mala podporovať túto úlohu. Treba zobrať do úvahy skutočnosť, že vplyv 
vojny a konfliktov je na ženy a dievčatá neúmerný a že násilie je extrémne a veľmi 
rozšírené.  

 
 
14. Prístupové partnerstvo je základným kameňom vzťahov medzi EÚ a Tureckom a 
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vyčlenené prostriedky na predvstupovú pomoc Turecku značne vzrástli. Najmä z 
hľadiska rozhodnutia, ktoré má prijať Európska rada v decembri 2004, je veľmi 
dôležité podporovať Turecko v ďalšom pokroku v oblasti dodržiavania ľudských práv, 
predovšetkým práv žien, a požadovať plnenie kodanských kritérií. Pravidelná správa 
Komisie o pokroku smerom k pristúpeniu Turecka z roku 2003 zistila, že dodržiavanie 
práv žien je nedostatočné a násilie voči ženám je vážne.  
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