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NÁVRHY

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

Všeobecné pripomienky

1. berie na vedomie, že rok 2006 je posledným rokom finančného výhľadu 2000 - 2006 a 
posledným rokom viacerých dlhodobých programov, ktoré by sa mali rýchlo 
zrealizovať, ale zároveň aj nepriamo prispieť k formulácii nových politických 
orientácií finančného výhľadu 2007 - 2013;

2. je presvedčený, že napriek súčasným ťažkostiam v rozpočtovom postupe na rok 2006 
je dôležité zachovať zodpovednosť EÚ za sociálnejšiu a konkurencieschopnejšiu 
Európu a vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom ambícií Komisie v tomto smere;

3. s poľutovaním konštatuje, že rozpočtovanie založené na zásade rovnosti pohlaví sa 
ešte stále neuplatňuje; berie na vedomie, že Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví v 
súlade so zásadami stanovenými v Amsterdamskej zmluve preskúmal okruh politík a 
opatrení Spoločenstva z hľadiska rovnakých príležitostí a ochrany práv žien; v tejto 
súvislosti upozorňuje, že uplatňovanie rovnosti pohlaví by sa nemalo týkať len 
osobitných opatrení určených na podporu rovnakých príležitostí  ale aj ochrany 
postavenia žien a ich práv v kontexte všetkých rozpočtových položiek;

4. zdôrazňuje, že podľa článku 3 ods. 2 Zmluvy o ES je presadzovanie rovnosti pohlaví 
hlavným cieľom Spoločenstva a malo by sa rešpektovať vo všetkých jeho činnostiach; 
ďalej zdôrazňuje, že Komisia musí zabezpečiť, aby sa rovnosť pohlaví brala do úvahy 
pri plnení rozpočtu a aby sa každá činnosť zhodnotila so zreteľom na rozdielny vplyv 
na mužov a ženy;

5. zdôrazňuje, že Komisia by mala vytvoriť systém podávania správ, ktorý ukáže účinky 
jednotlivých rozpočtových riadkov na mužov a ženy a ktorý preukáže ako rozpočtové 
výdavky zohľadňujú rovnosť pohlaví a ktoré projekty sa financovali na dosiahnutie 
rovnomerného zastúpenia pohlaví, najmä v rozpočtových položkách zabezpečujúcich 
osobitné prostriedky na výdavky spojené s presadzovaním rovnosti pohlaví a s 
ochranou práv žien, ako sú napríklad položky v oblastiach samostatnej zárobkovej 
činnosti a sociálneho zabezpečenia; 

6. poukazuje na to, že so zreteľom na podobné ciele už uplatnené v rozpočtových 
riadkoch navrhnutých v predchádzajúcich rokoch Výborom pre práva žien a rovnosť 
pohlaví, sa návrhy na rozpočet na rok 2006 zameriavajú najmä na dosiahnutie týchto 
cieľov;

7. oceňuje, že predbežný návrh rozpočtu navrhuje navýšiť niektoré rozpočtové riadky 
týkajúce sa rovnosti pohlaví a ochrany práv žien v súlade s pozíciou, ktorú zaujal 
Parlament v minulom roku, a víta hodnotiacu správu o týchto finančných nástrojoch, 
ktorá sa uverejní v roku 2005;
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8. vyjadruje poľutovanie nad momentálne navrhovaným riešením Komisie zlúčiť 
programy; odmieta myšlienku zaradiť program rovnosti pohlaví do programu 
PROGRESS a začleniť osobitný program „Boj proti násiliu (Daphne), drogová 
prevencia a informovanosť“ do všeobecného programu „Základné práva a 
spravodlivosť“ (KOM(2005)0122); zastáva názor, že zaradenie osobitnejších 
programov do rozsiahlejších programov by odsunulo vplyv i prehľadnosť politiky 
rovnosti pohlaví a politiky práv žien na okraj; žiada zatiaľ, aby sa rozpočet vyčlenený 
na uskutočňovanie špecifickejších programov a smerníc neznižoval.

Špecifické oblasti

1. navrhuje zvýšiť financovanie druhého akčného programu, ktorý je zameraný na boj 
proti násiliu voči deťom, mladým ľuďom a ženám, Daphne II (položka 18 04 01 02) 
so zreteľom na vstup nových členských štátov; berie na vedomie, že program Daphne 
sa ukázal ako účinný a dôležitý nástroj v boji proti násiliu, ale v mnohých prípadoch 
sa možní partneri z nových členských štátov stretli s ťažkosťami a prijali by dodatočnú 
pomoc; zastáva preto názor, že sú potrebné dodatočné prostriedky na poskytnutie 
informácií a pomoci možným partnerom z týchto nových členských štátov;

2. zdôrazňuje dôležitosť ďalšieho rozvoja úspešných opatrení zameraných na dosiahnutie 
rovnosti medzi mužmi a ženami s osobitným dôrazom na nasledujúce opatrenia: v 
súvislosti s Európskou ženskou loby (položka 04 05 01) je presvedčený, že súčasné 
prostriedky nie sú primerané vzhľadom na nové úlohy, s ktorými sa organizácia 
stretáva v rozšírenej  Únii 25 členských štátov;  v súvislosti so Ženskými 
organizáciami (položka 04 05 03) je presvedčení, že súčasná úroveň prostriedkov nie 
je primeraná vzhľadom na zvýšený počet možných partnerov v rozšírenej Únii a na 
ich osobitné potreby; navyše je presvedčený, že prostriedky vo vzťahu k týmto 
iniciatívam by sa mali zvýšiť;

3. zdôrazňuje nevyhnutnosť podniknúť predbežné kroky na vytvorenie Európskeho 
inštitútu pre rovnosť pohlaví, ako sa vyžaduje v záveroch zasadnutia ministrov v 
Limericku zo 7. mája 2004, v záveroch Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, 
zdravie a ochranu spotrebiteľa z 1. - 2. júna 2004 a potvrdzuje v záveroch Rady pre 
zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a ochranu spotrebiteľa z 2. - 3. júna 2005;  
navrhuje vytvoriť na tento účel novú rozpočtovú položku (04 05 04 „p.m.“);

4. poukazuje na to, že zatiaľ čo predvstupová pomoc Turecku (článok 22 02 04 01) 
narastá, je nevyhnutné podporiť úsilie Turecka v ďalšom zlepšovaní ochrany ľudských 
práv, najmä práv žien, a žiadať splnenie kodanských kritérií; berie na vedomie, že  
Komisia v pravidelnej správe o postupe Turecka k pristúpeniu z roku 2004 
(KOM(2004)0656) zastáva názor, že ochrana práv žien v Turecku je nedostatočná  a 
dosiahol sa len malý pokrok v boji proti násiliu voči ženám;  navrhuje, aby sa 
vyčlenilo určité percento prostriedkov na činnosti a programy, ktoré sú založené na 
dostatočnej úrovni financovania a ktorých cieľom je zlepšiť rovnosť pohlaví a ochranu 
práv žien, najmä tie činnosti a programy, ktoré sa uskutočňujú spoločne so ženskými 
organizáciami v členských štátoch;

5. zdôrazňuje, že rozpočet by mal odrážať stratégie uvedené v pekingskej Platforme pre 
činnosť a v lisabonskej stratégii s cieľom dosiahnuť vyvážené zastúpenie žien medzi 
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sociálnymi partnermi, zvýšiť účasť žien na hospodárskom rozhodovaní a zvýšiť ich 
prístup k vzdelaniu, ako aj k činnostiam a programom týkajúcim sa výskumu a 
technológie; zastáva názor, že v tejto súvislosti by sa úroveň financovania príslušných 
programov  mala zvýšiť a určité percento by sa malo venovať činnostiam, ktorých 
cieľom je zlepšiť rovnosť pohlaví v týchto oblastiach;

6. poukazuje na to, že na zabezpečenie účasti žien v informačnej spoločnosti je 
nevyhnutné, aby sa  v tejto osobitnej oblasti politiky Spoločenstva uplatňovala zásada 
rovnosti pohlaví; zastáva názor, že tento cieľ by mali doplniť osobitné výdavky určené 
na zlepšenie šírenia príslušných informácií medzi občanmi.


