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Usnesení Evropského parlamentu o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v 
oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU 
(2019/2614(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na článek 8 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na článek 23 Listiny základních práv Evropské unie,

– s ohledem na index rovnosti žen a mužů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů 
(EIGE) za rok 2017,

– s ohledem na svůj návrh rozhodnutí ze dne 1. března 2019 o jmenování nového 
předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví,  

– s ohledem na svůj návrh rozhodnutí  ze dne 1. března 2019 o doporučení Rady ohledně 
jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky, 

– s ohledem na svůj návrh rozhodnutí ze dne 1. března 2019 o návrhu Komise na 
jmenování nového člena Jednotného výboru pro řešení krizí, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2019 o integrovaném přístupu 
k rovnoprávnosti žen a mužů („gender mainstreaming“) v Evropském parlamentu1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2019 o provádění právních ustanovení 
a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými 
agenturami2,

– s ohledem na čl. 123 odst. 2 a čl. 228 a jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že zásada genderové rovnosti je základní hodnotou EU zakotvenou 
ve Smlouvách a v Listině základních práv;

B. vzhledem k tomu, že článek 8 SFEU stanoví, že Unie musí prostřednictvím všech svých 
činností usilovat o odstranění nerovností, prosazuje rovnost žen a mužů a bojuje proti 
diskriminaci při vymezování a provádění svých politik a činností;

C. vzhledem k tomu, že na vysokých postech v klíčových orgánech a agenturách spojených 
s Hospodářskou a měnovou unií (HMU) existuje strukturální genderová nevyváženost;

D. vzhledem k tomu, že index rovnosti žen a mužů EIGE za rok 2017 opět poukázal na to, 
že rozhodovací proces v hospodářské oblasti zůstává nadále oblastí EU s nejnižšími 
ukazateli genderové rovnosti a zastoupení žen;

1Přijaté texty, P8_TA(2019)0010.
2Přijaté texty, P8_TA(2019)0134.
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E. vzhledem k tomu, že i když se EU zavázala dodržovat rovnost žen a mužů v 
rozhodovacím procesu, postrádají řídící rady agentur EU závažným způsobem 
genderovou vyváženost a ukazují na přetrvávající vzorce genderové segregace, kdy v 
průměru pouze 33,7 % členů nevyšších rozhodovacích orgánů těchto agentur EU jsou 
ženy;  vzhledem k tomu, že z 39 výkonných představitelů agentur EU zastává tuto 
pozici pouze 10 žen a z 37 předsedů nebo prezidentů agentur EU je pouze 16 žen3;

F. vzhledem k tomu, že výkonná rada Evropské centrální banky (ECB) je tvořena pouze 
jednou ženou a pěti muži;

G. vzhledem k tomu, že Generální rada ECB je v současnosti složena z jedné ženy a 29 
mužů;

H. vzhledem k tomu, že předsedkyní Jednotného výboru pro řešení krizí je v současnosti 
žena, ale zbytek členů správní rady jsou muži;  vzhledem k tomu, že jednotnému 
mechanismu dohledu a třem evropským orgánům dohledu předsedají muži;

I. vzhledem k tomu, že nedávno uplynulo funkční období Daniely Nouyové a Sabiny 
Lautenschlägerové, jež byly dvěma ženami na vrcholných postech finančního dohledu, 
a mají je nahradit muži;

J. vzhledem k tomu, že muži rovněž dominují v pozicích ekonomického rozhodování na 
vnitrostátní úrovni, kdy až na jednu jsou centrální banky členských států řízeny muži; 
vzhledem k tomu, že pouze 19,6 % náměstků a viceguvernérů centrálních bank 
členských států jsou ženy a v předsednictvu národních centrálních bank je pouze 20 % 
žen4;

1. vyjadřuje hluboké politování nad nedostatkem ženských kandidátek na seznamech 
užšího výběru předložených na místo předsedy/předsedkyně Evropského orgánu pro 
bankovnictví a členů Jednotného výboru pro řešení krizí a výkonné rady ECB;  vyzývá 
proto k odložení hlasování o rozhodnutí Parlamentu o návrhu Komise na jmenování 
člena Jednotného výboru pro řešení krizí na o návrhu Rady na jmenování člena výkonné 
rady Evropské centrální banky;

2. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že tyto nominace směřují k dalšímu prohlubování 
genderové nerovnováhy na klíčových rozhodovacích postech orgánů HMU;

3. připomíná, že tento vývoj nejenže není v souladu s opakovanými vyhlášeními Rady, 
Komise a Parlamentu v této věci, ale je rovněž v rozporu s hodnotami a cíli EU 
vyjádřenými ve Smlouvách;

4. zdůrazňuje, že Evropský parlament schvaluje kandidáty do rad a dalších orgánů agentur 
EU, pouze pokud je užší seznam kandidátů navrhovaný pro příslušnou instituci nebo 
orgán genderově vyvážený;

5. navrhuje, aby byly požadavky na genderovou vyváženost užšího seznamu zařazeny do 
genderového akčního plánu, jenž by měl být brzy přijat v souladu s čl. 228a jednacího 

3 https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurag/datatable
4 https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_fin__wmid_centbnk/datatable

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_adm_eur__wmid_euadmin_eurag/datatable
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_fin__wmid_centbnk/datatable
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řádu Parlamentu;

6. znovu vyzývá k zajištění genderové rovnováhy mezi členy řídících a poradních orgánů 
agentur EU v budoucí interinstitucionální dohodě o operačním rámci evropských 
regulačních agentur založené na přezkumu společného přístupu; 

7. vyzývá Evropskou komisi a Radu, aby zajistili genderovou vyváženost uchazečů, užších 
seznamů a jmenování do všech řídících rad agentur EU a usilovaly o otevřený, 
transparentní a genderově citlivý postup přijímání a jmenování výkonných ředitelů v 
agenturách EU, pro zajištění rozmanitosti mezi uchazeči a jmenovanými;

8. naléhavě vyzývá Komisi, aby přezkoumala jednací řády všech agentur EU a zařadila do 
nich horizontální požadavek na genderovou rovnost v rozhodovacím procesu, zejména 
pokud jde o řídící pozice;

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


