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NÁVRHY

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

Obecné poznámky

1. poznamenává, že rok 2006 je posledním rokem finančního výhledu na léta 2000–2006 a 
zároveň posledním rokem několika dlouhodobých programů, které by měly být rychle 
provedeny, ale které by měly rovněž nepřímo přispět k formulování nových politických 
směrů pro finanční výhled na léta 2007–2013;

2. domnívá se, že přes současné těžkosti v rozpočtovém procesu pro rok 2006 je důležité 
zachovat odpovědnost EU za sociálnější a konkurenceschopnější Evropu, a lituje, že 
Komise v tomto ohledu projevuje nedostatečné ambice;

3. s lítostí shledává, že ještě nebyla zavedena praxe přihlížení k rovnosti pohlaví při 
sestavování rozpočtu; bere na vědomí, že v souladu se zásadami stanovenými v 
Amsterodamské smlouvě jeho Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví přezkoumal celou 
řadu politik Společenství a opatření z hlediska rovnosti příležitostí a ochrany práv žen; v 
této souvislosti poznamenává, že uplatňování hlediska rovnosti pohlaví by se nemělo týkat 
pouze specifických opatření určeným k podpoře nových příležitostí, ale mělo by být také 
rozšířeno na obranu postavení a práv žen v rámci všech položek rozpočtu;

4. zdůrazňuje, že podle čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES je podpora rovnosti pohlaví jedním ze 
základních cílů Společenství a měla by být dodržována ve všech činnostech Společenství; 
zdůrazňuje dále, že Komise musí zajistit, aby při plnění rozpočtu byla rovnost pohlaví 
brána v úvahu, aby jakákoli akce byla posuzována z pohledu různosti jejích dopadů na 
muže a ženy;

5. zdůrazňuje, že Komise by měla rozvíjet systém poskytování zpráv, který ukáže dopad 
různých rozpočtových položek na muže a ženy a ukáže, jak se v rozpočtových výdajích 
odráží zásada rovnosti pohlaví a jaké projekty byly financovány s cílem dosáhnout 
rovnosti pohlaví, zejména rozpočtových položek obsahujících zvláštní opatření, pokud jde 
o výdaje spojené se zásadou rovnosti pohlaví a s ochranou práv žen, jako jsou položky v 
oblasti osob samostatně výdělečně činných a  sociální ochrany;

6. poukazuje na to, že s ohledem na podobné cíle již uplatňované v rozpočtových položkách 
za poslední roky, jak je navrhl Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví, směřují  návrhy 
rozpočtu na rok 2006 zejména k dosažení těchto cílů;

7. uznává, že předběžný návrh rozpočtu navrhuje zvýšení některých rozpočtových položek 
týkajících se rovnosti pohlaví a ochrany práv žen v souladu s postojem zaujatým v 
loňském roce, a se zájmem očekává hodnotící zprávu o těchto finančních nástrojích, která 
by měla být zveřejněna v roce 2005;

8. lituje přístupu Komise v podobě slučování programů, jak se nyní navrhuje; odmítá, aby 
byl program pro rovnost pohlaví přesunut pod program PROGRESS a aby byl specifický 



PE 360.253v01-00 4/5 PA\573697CS.doc

CS

program „Boj proti násilí (Daphne) a prevence drog a informovanost“ začleněn do 
obecného programu „Základní práva a spravedlnost“ (KOM(2005)0122); je toho názoru, 
že začleněním specifičtějších programů do širších programů vzniká riziko, že se dopady a 
viditelnost rovnosti pohlaví a politiky na podporu ženských práv dostanou na okraj; 
zároveň žádá, aby nebyl snižován rozpočet určený na provádění specifických programů a 
směrnic.

Specifické oblasti

1. navrhuje posílení financování druhého akčního programu zaměřeného na boj proti násilí 
na dětech, dospívajících a ženách DAPHNE II (položka 18 04 01 02) s ohledem na 
přistoupení nových členských států; bere na vědomí, že program Daphne se ukázal jako 
účinný a důležitý nástroj v boji proti násilí, avšak v mnoha případech možní partneři z 
nových členských států čelí obtížím a měli by obdržet dodatečnou podporu; je nicméně 
toho názoru, že je nezbytné poskytnout dodatečné finanční prostředky pro poskytování 
informací a pomoci takovýmto potenciálním partnerům v nových členských státech;

2. zdůrazňuje, že je důležité dále rozvíjet úspěšná opatření zaměřená na dosahování rovnosti 
mužů a žen, a zvláště odkazuje na následující opatření: pokud jde o Evropské ženské
lobby (položka 04 05 01), domnívá se, že nepostačuje současná úroveň financování  s 
ohledem na nové úkoly, které tato organizace plní v rozšířené Unii o 25 členských státech; 
pokud jde o ženské organizace (položka 04 05 03), je toho názoru, že nepostačuje 
současná úroveň s ohledem na rostoucí počet potenciálních partnerů v rozšířené Unii a 
jejich specifické potřeby; dále věří, že je třeba posílit financování těchto iniciativ;

3. zdůrazňuje, že je nezbytné podniknout přípravné kroky pro zřízení Evropského institutu 
pro rovnost pohlaví, jak to požadují závěry schůzky na úrovni ministrů v Limericku dne 7. 
května 2004 a závěry Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitelů ze dne 1. a. 2. června 2004 a znovu potvrdila závěry Rady pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitelů ze dne 2. a 3. června 2005; navrhuje za 
tímto účelem vytvořit novou rozpočtovou položku (04 05 04 „p.m.“);

4. zdůrazňuje že zatímco předvstupní pomoc pro Turecko (článek 22 02 04 01) vzrůstá , je 
klíčové podpořit úsilí Turecka o další zlepšení lidských práv, a zejména práv žen, a 
požadovat splnění kodaňských kritérií; poznamenává, že pravidelná zpráva Komise za rok 
1994 o pokroku Turecka směrem k rozšíření (KOM(2004)0656) uvádí, že ochrana práv 
žen je v Turecku nadále nedostatečná a že v potírání násilí na ženách je dosahování 
malého pokroku; navrhuje vyčlenění jistého procenta finančních prostředků na akce a 
programy založené na dostatečné úrovni financování zaměřené na zlepšení rovnosti 
pohlaví a ochranu práv žen, zejména na akce prováděné společně s ženskými 
organizacemi v členských státech;

5. zdůrazňuje, že rozpočet by měl odrážet strategie stanovené v Pekingské platformě a v 
Lisabonské strategii, aby bylo dosaženo rovnovážného zastoupení žen mezi sociálními 
partnery, zvýšeného zapojení žen do hospodářského rozhodování a lepšího přístupu žen 
jak ke vzdělání, tak k akcím a programům souvisejícím s výzkumem a technologiemi; je 
toho názoru, že úrovně financování pro příslušné programy by v tomto ohledu měly být 
zvýšeny a že jisté procento by mělo být věnováno na činnosti zaměřené na zlepšení 
rovnosti pohlaví v těchto oblastech;
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6. zdůrazňuje, že pro zapojení žen do informační společnosti je zásadní zavádění zásad 
rovnosti pohlaví v této specifické oblasti politiky Společenství; domnívá se, že tento cíl by 
mohl být doplněn zvláštními výdaji zaměřenými na lepší šíření těchto informací mezi 
občany.


