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Předmět: Nutnost sestavit Radu ve složení pro rovnost pohlaví

V evropských Smlouvách je rovnost pohlaví zakotvena již od roku 1957. Článek 157 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU) stanoví, že muži a ženy by měli obdržet stejnou odměnu za stejnou 
práci, a umožňuje přijímání pozitivních opatření za účelem zlepšení postavení žen. Článek 153 SFEU 
opravňuje EU jednat v širší oblasti rovných příležitostí a rovného zacházení v záležitostech týkajících 
se práce a zaměstnání. Článek 19 SFEU umožňuje přijímání právních předpisů za účelem boje proti 
všem formám diskriminace, včetně diskriminace na základě pohlaví.

Ještě dnes stojí v oblasti práv žen a rovnosti pohlaví před EU řada náročných úkolů: je třeba vymýtit 
všechny formy násilí páchaného na ženách, odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů, zlepšit 
přístup žen na trh práce, zvýšit zastoupení žen v politice a zajistit všeobecný přístup k sexuálnímu a 
reprodukčnímu zdraví a souvisejícím právům, stejně jako dodržování těchto práv. V roce 2020 si 
připomínáme 25. výročí Pekingské deklarace a akční platformy a EU nedávno přijala novou strategii 
pro rovnost žen a mužů.

Zatímco v rámci Komise nese za oblast rovnosti výhradní odpovědnost komisařka Helena Dalliová a v 
Evropském parlamentu se právům žen a rovnosti pohlaví věnuje celý výbor, Rada ve složení pro 
rovnost pohlaví neexistuje a ministrům a státním tajemníkům pro rovnost pohlaví tak chybí fórum, na 
němž by tuto problematiku mohli projednávat.

Rada ve svých závěrech ze dne 10. prosince 2019 nazvaných „Ekonomiky založené na genderové 
rovnosti v EU: další postup“ zdůraznila, že „zatímco staré výzvy přetrvávají, objevují se nové. Cílů 
stanovených pro oblast rovnosti žen a mužů zatím nebylo plně dosaženo.“ Současně vyzvala Komisi 
a členské státy, aby „posilovaly genderovou rovnost [...] aktivním prosazováním politického dialogu na 
vysoké úrovni o otázkách genderové rovnosti na úrovni EU a na nejvyšší politické úrovni“.

Složení Rady stanovuje v souladu s jejím jednacím řádem Evropská rada. S ohledem na výše 
uvedené:

1. Uznává Rada, že je zapotřebí Rady ve složení pro rovnost pohlaví, které by v zájmu přijímání 
společných a konkrétních opatření pro řešení problémů týkajících se práv žen a rovnosti pohlaví 
umožňovalo setkávání ministrů a státních tajemníků odpovědných za tuto oblast?

2. Zaváže se Rada k neprodlenému sestavení Rady ve složení pro rovnost pohlaví, aby tak zajistila 
možnost projednávat otázky spojené s rovností pohlaví na nejvyšší politické úrovni?
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