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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o genderovém rozměru v politice soudržnosti
(2020/2040(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na články 6 a 8 
Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

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

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv, a zejména na jeho články 2 a 9,

– s ohledem na Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, a zejména na její cíl č. 5, jímž je 
dosažení genderové rovnosti a zlepšení životních podmínek žen do roku 2030,

– s ohledem na Evropskou chartu pro rovné postavení žen a mužů v místním životě1,

– s ohledem na směrnice EU přijaté od roku 1975, které se týkají různých aspektů 
rovného zacházení se ženami a muži (směrnice 79/7/EHS2, směrnice 86/613/EHS3, 
směrnice 92/85/EHS4, směrnice 2004/113/ES5, směrnice 2006/54/ES6, směrnice 
2010/18/EU7 a směrnice 2010/41/EU8),

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. května 2012 obsahující doporučení Komisi 
k uplatňování zásady stejného odměňování žen a mužů za stejnou či rovnocennou 
práci9,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2013 o odstranění genderových stereotypů 

1 https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_en.pdf
2 Směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže 
a ženy v oblasti sociálního zabezpečení, Úř. věst. L 006, 10.1.1979, s. 24.
3 Směrnice Rady 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy 
samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství, Úř. věst. L 359, 19.12. 1986, s. 
56.
4 Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (Úř. věst. L 348, 
28.11.1992, s. 1).
5 Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a 
ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (Úř. věst. L 373, 21.12.2004, s. 37).
6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných 
příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, 
s. 23).
7 Směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské 
dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 
96/34/ES, Úř. věst. L 068, 18.3.2010, s. 13.
8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného 
zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS, Úř. věst. L 180, 
15.7.2010, s. 1.
9 Úř. věst. C 264 E, 13.9.2013, s. 75.

https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:31979L0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:31979L0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:31986L0613
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:31986L0613
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:31986L0613
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:31992L0085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:31992L0085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:31992L0085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32004L0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32004L0113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32006L0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32006L0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32006L0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32010L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32010L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32010L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32010L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32010L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32010L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012IP0225&from=EN
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v EU10,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. září 2015 o profesní dráze žen ve vědě a na 
vysokých školách a skleněném stropu, na který narážejí11,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2016 o vnějších faktorech, které jsou 
překážkou podnikání žen v Evropě12,

– s ohledem na své usnesení ze dne 28. dubna 2016 o rovnosti žen a mužů a zlepšování 
postavení žen v digitálním věku13,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2017 o podpoře rovnosti žen a mužů 
v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu14,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2017 o rovnosti žen a mužů v Evropské 
unii v letech 2014–201515,

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. dubna 2017 o ženách a jejich úloze ve venkovských 
oblastech16,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2017 o potřebě vypracovat strategii EU pro 
odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu17,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. října 2017 o posílení hospodářského postavení žen 
v soukromém a veřejném sektoru v EU18,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2018 o ženách, rovnosti žen a mužů 
a spravedlnosti v oblasti klimatu19,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2018 o rovnosti žen a mužů v obchodních 
dohodách EU20,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2018 o emancipaci žen a dívek 
prostřednictvím digitálního sektoru21,

– s ohledem na stanovisko Poradního výboru pro rovné příležitosti žen a mužů ze dne 19. 
prosince 2018 nazvané „Budoucnost strategie pro rovnost žen a mužů: Bitvy, které jsme 

10 Úř. věst. C 36, 29.1.2016, s. 18.
11 Úř. věst. C 316, 22.9.2017, s. 173.
12 Úř. věst. C 11, 12.1.2018, s. 35.
13 Úř. věst. C 66, 21.2.2018, s. 44.
14 Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 99.
15 Úř. věst. C 263, 25.7.2018, s. 49..
16 Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 14.
17 Úř. věst. C 331, 18.9.2018, s. 60.
18 Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 6.
19 Úř. věst. C 458, 19.12.2018, s. 34.
20Úř. věst. C 162, 10.5.2019, s. 9.
21 Úř. věst. C 390, 18.11.2019, s. 28.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013IP0074&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015IP0311&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016IP0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016IP0204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52017IP0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52017IP0073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52017IP0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52017IP0260
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52017IP0364
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52018IP0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52018IP0102


PR\1217640CS.docx 5/10 PE660.209v01-00

CS

vyhráli, nezůstávají nikdy vyhrané“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2019 o rovnosti žen a mužů a daňových 
politikách v EU22,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. února 2019 o odmítavých reakcích vůči ženským 
právům a rovnosti žen a mužů v EU23,

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 6. března 2019 s názvem 
„Zpráva o rovnosti žen a mužů v EU za rok 2019“ (SWD(2019)0101),

– s ohledem na index rovnosti žen a mužů za rok 2020 zveřejněný dne 16. října 2020, 
který vypracovává Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE),

– s ohledem na studii nazvanou „Gender v regionální politice soudržnosti“, kterou 
vypracoval institut EIGE a zveřejnil dne 25. ledna 2017,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 10. prosince 2019 o „ekonomikách založených na 
genderové rovnosti v EU: cesta vpřed“,

– s ohledem na studii nazvanou „Genderový rozměr politiky soudržnosti“, kterou 
zveřejnilo generální ředitelství pro vnitřní politiky dne 19. prosince 2019,

– s ohledem na své usnesení ze dne 30. ledna 2020 o rozdílech v odměňování žen 
a mužů24,

– s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. února 2020 o prioritách EU 
pro 64. zasedání Komise OSN pro postavení žen25,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 5. března 2020 nazvané „Unie rovnosti: strategie 
pro rovnost žen a mužů 2020–2025“ (COM(2020)0152),

– s ohledem na informativní přehled Komise ze dne 17. června 2020 nazvaný „Pandemie 
COVID-19 – dopad na rovnost žen a mužů“,

– s ohledem na sdělení rady Evropy ze dne 29. května 2020 nazvané „Národnostní 
menšiny a COVID-19: větší nerovnost, vyšší zranitelnost“;

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že zásada rovnosti žen a mužů je klíčovou hodnotou EU zakotvenou 
ve Smlouvách a v Listině základních práv Evropské unie; vzhledem k tomu, že 
genderový mainstreaming by tudíž měl být jako horizontální princip prováděn 

22 Přijaté texty, P8_TA(2019)0014.
23 Přijaté texty, P8_TA(2019)0111.
24 Přijaté texty, P9_TA(2020)0025.
25 Přijaté texty, P9_TA(2020)0039.
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a začleněn do všech činností a politik EU;

B. vzhledem k tomu, že politika soudržnosti je při podpoře rovnosti žen a mužů důležitým 
politickým nástrojem;

C. vzhledem k tomu, že podpora rovnosti žen a mužů je důležitá pro snížení regionálních 
hospodářských a sociálních rozdílů a pro zajištění dlouhodobě udržitelného rozvoje 
regionů;

D. vzhledem k tomu, že místní a regionální orgány, instituce a nevládní organizace 
zabývající se genderovou rovností stále nejsou dostatečně zapojeny do dohod 
o partnerství a do monitorovacích výborů;

E. vzhledem k tomu, že pro podporu rovnosti žen a mužů se považuje za užitečné 
disponovat údaji rozčleněnými podle pohlaví a přijmout vhodné postupy pro výběrová 
řízení;

F. vzhledem k tomu, že politiky v oblasti genderové rovnosti postrádají soudržnost a že 
v rámci orgánů a institucí EU dosud neexistuje jednotný systém, který by umožňoval 
jednotné pochopení genderového mainstreamingu a jeho uplatňování;

G. vzhledem k tomu, že z předběžných studií vyplývá, že pandemie COVID-19 stávající 
nerovnosti prohloubila a nad míru silně postihla ženy a marginalizované skupiny;

H. vzhledem k tomu, že fond EU na podporu oživení se zaměřuje na ekonomické pobídky 
pro odvětví, v nichž jsou z velké části zaměstnáni muži, což může vést k prohloubení 
genderové nerovnosti z hlediska zaměstnanosti;

Úloha politiky soudržnosti při prosazování genderové rovnosti ve prospěch 
socioekonomického růstu a udržitelného rozvoje

1. zdůrazňuje význam politiky soudržnosti při prosazování rovnosti žen a mužů a význam 
strategie EU v této oblasti; připomíná, že všechny cíle politik vyžadují náležité zdroje 
určené na jejich provádění;

2. pevně věří, že zatímco se otázky genderové rovnosti stále řeší především obecně, pouze 
v rámci politiky Evropského sociálního fondu (ESF) a během fáze analýzy a plánování, 
je třeba věnovat této problematice větší pozornost během fáze provádění, monitorování 
a hodnocení;

3. domnívá se, že pravidla EU by měla být formulována jasně a explicitně a ve vztahu 
k genderové rovnosti by měla být závazná;

4. zdůrazňuje potřebu silného politického závazku ohledně významu genderové rovnosti 
pro celé obyvatelstvo a pro hospodářský růst a územní rozvoj;

5. považuje za politováníhodné, že se tématu genderové rovnosti věnuje méně pozornosti 
ve veřejné diskusi a v politickém programu na unijní i vnitrostátní úrovni v rámci 
politiky soudržnosti na období po roce 2020;

6. zdůrazňuje význam koordinovaného rámce pro řízení opatření v oblasti genderové 
rovnosti, vnitrostátních pokynů a technické podpory a důraznější kontroly na úrovni EU 
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po přijetí operačních programů;

7. poukazuje na to, že řídícím orgánům a prováděcím partnerům chybí ostatečné zaškolení 
a kapacity, pokud jde o genderový rozměr evropských strukturálních a investičních 
fondů (ESI fondy), a že i systémy monitorování a hodnocení, které se zaměřují na 
rovnost žen a mužů, jsou nedostačující;

8. zdůrazňuje, že chybí závazná strategie pro rovnost žen a mužů na vnitrostátní 
a regionální úrovni a že nepanuje dostatečné povědomí o přínosech prosazování 
genderové rovnosti pro sociálně-ekonomický růst a udržitelný rozvoj;

9. vybízí členské státy, aby úzce koordinovaly svou činnost s místními a regionálními 
orgány a partnery občanské společnosti, a to zejména v rámci dohody o partnerství a při 
vypracovávání zásady partnerství, s cílem zohlednit výzvy spojené s účinnými 
genderovými politikami na místní a regionální úrovni;

10. domnívá se, že stranám účastnícím se programů a monitorovacím výborům stále chybí 
odborné znalosti ohledně zavádění genderového hlediska v rámci konkrétních projektů, 
zejména pokud jde o intervence Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR); 
domnívá se, že pro řešení tohoto problému chybí pokyny, zaškolovací programy 
a konkrétní příklady osvědčených postupů;

11. domnívá se, že všechny programy prováděné v rámci politiky soudržnosti by měly 
během celé fáze přípravy, provádění, monitorování i hodnocení zajišťovat nejen rovnost 
žen a mužů, ale také rovné příležitosti pro všechny bez diskriminace na základě pohlaví 
nebo sexuální orientace;

12. je si vědom zátěže, kterou ženy nesou jakožto hlavní poskytovatelé péče ve formálním 
i neformálním prostředí, i její sociální hodnoty, zejména během krize COVID-19; 
poukazuje proto na zásadní úlohu politiky soudržnosti při zajišťování investic do 
pečovatelských služeb, zlepšování pracovních podmínek v tomto odvětví a při podpoře 
přechodu na hospodářství, které vyznává hodnotu péče („care economy“);

13. zdůrazňuje, že politika soudržnosti musí podporovat rovný přístup žen k odborné 
přípravě s cílem překlenout rozdíly v digitálních dovednostech vůči mužům a podpořit 
ekologickou a digitální transformaci;

14. zdůrazňuje klíčovou úlohu politiky soudržnosti při investování do vysoce kvalitních 
veřejných služeb, a to jak v boji proti nerovnostem mezi ženami a muži, tak při 
budování sociální odolnosti a zvládání hospodářských, sociálních a zdravotnických 
krizí;

Rovnost žen a mužů v politice soudržnosti na období po roce 2020

15. vyzývá k tomu, aby byl na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni přijat pevný politický 
závazek prosazovat genderovou rovnost, s cílem zvýšit pozornost, kterou rovnosti žen 
a mužů věnují zúčastněné subjekty na místní i celostátní úrovni, a to z hlediska lidských 
práv i z hlediska klíčového významu této oblasti pro socioekonomický rozvoj, 
a podpořit další angažovanost v tomto směru;

16. vyzývá k tomu, aby bylo ve všech operačních programech na období po roce 2020 
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stanoveno povinné plnění cílů v oblasti genderové rovnosti, a to s konkrétními 
a interdisciplinárními opatřeními, která by se měla zavést do všech operací;

17. důrazně podporuje ex ante stanovený požadavek na vypracování vnitrostátní strategie 
pro genderovou rovnost, která by měla podpořit opatření v rámci politiky soudržnosti;

18. zdůrazňuje význam partnerství s orgány pro rovnost žen a mužů a jejich zapojení do 
všech fází programu; je přesvědčen, že všechny orgány vytvořené v oblasti politiky 
soudržnosti by měly být z genderového hlediska vyvážené;

19. podtrhuje, že posouzení dopadu na rovnost žen a mužů by mělo být povinnou součástí 
hodnocení členských států ohledně toho, jak jsou finanční prostředky vynakládány a zda 
je dodržován soulad s cíli v oblasti rovnosti žen a mužů;

20. připomíná, že začleňování hlediska rovnosti žen a mužů musí být uplatňováno ve všech 
fázích rozpočtového procesu; zdůrazňuje, že je třeba sledovat výdaje na rovnost žen 
a mužů ve všech rozpočtových položkách, nejen v cílených opatřeních, a posoudit 
konečný dopad rozpočtových položek na rovnost žen a mužů; žádá, aby Komise ve 
spolupráci s Evropským účetním dvorem navrhla za tímto účelem metodiku; 
doporučuje, aby byla použita kritéria, jako je národní medián mzdy a medián ročního 
hrubého příjmu v paritě kupní síly;

21. vyzývá všechny orgány, aby poskytly pokyny a školení s cílem šířit konkrétní příklady 
osvědčených postupů v oblasti začleňování hlediska rovnosti žen a mužů; dále 
zdůrazňuje, že ve fázi výběru projektů by měla být posílena kritéria pro začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů prostřednictvím vyššího bodového hodnocení a požadavků 
na praktičtější opatření; doporučuje využít stávajících nástrojů vyvinutých Evropským 
institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE), jako je jeho soubor nástrojů pro genderové 
rozpočtování v rámci ESI fondů;

22. vyzývá Komisi, aby do svého sdělení o zahájení nové politiky soudržnosti na období 
2021–2027 začlenila nezbytná doporučení týkající se prosazování genderového rozměru 
a otázek souvisejících s rovností žen a mužů;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zásada rovnosti žen a mužů je základní hodnotou EU, která se promítá do všech činností 
a politik EU.

Mezi nástroji politiky EU je politika soudržnosti obzvláště účinným nástrojem, a to jak 
z hlediska objemu, tak z hlediska povahy jejího financování. Oblast působnosti genderového 
rozměru sahá od opatření přímo zaměřených na rovnost žen a mužů v oblasti zaměstnanosti, 
sociálního začleňování a vzdělávání v rámci Evropského sociálního fondu (ESF) až po 
investice a služby v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), jako je podpora 
podnikání žen, řešení genderových rozdílů ve výzkumu a inovacích a zlepšení přístupu 
k fyzické, informační a komunikační infrastruktuře a k sociální infrastruktuře.

Přijetí genderového hlediska v rámci politiky soudržnosti přispívá nejen k rovnosti žen 
a mužů, ale je přínosné i pro úspěch a účinnost politik regionálního rozvoje. Přispívá 
k inkluzivnější tvorbě politik pro všechny občany, hraje důležitou úlohu při snižování 
regionálních hospodářských a sociálních rozdílů a podporuje dlouhodobý udržitelný rozvoj 
regionů.

V programovém období 2014–2020 byl k genderovému rozměru politiky soudržnosti zaujat 
dvojí přístup, a to jako k horizontální zásadě ve všech fondech a jako k přímé investiční 
prioritě ESF. Tato zpráva poukazuje na to, že ačkoli vedl tento přístup v některých aspektech 
politiky soudržnosti ke značnému úspěchu a v jiných oblastech bylo vynaloženo značné úsilí 
na lepší zohledňování genderového rozměru, stále ještě zdaleka nevyužívá svého plného 
potenciálu. Kromě toho hrozí, že nedávný vývoj povede v nejbližší budoucnosti spíše 
k nezdarům než ke zlepšení situace.

Jednou z největších výzev pro další zlepšování aspektů rovnosti žen a mužů uvedených v této 
zprávě je absence silného politického závazku k rovnosti žen a mužů a nedostatečné 
povědomí o jejím významu pro celé obyvatelstvo a jejím přínosu k hospodářskému růstu 
a územnímu rozvoji. V této zprávě je proto jasně zdůrazněna potřeba politického závazku 
k rovnosti žen a mužů na úrovni EU i na vnitrostátní a místní úrovni a potřeba většího uznání 
u vnitrostátních a místních zúčastněných stran, pokud jde o různorodé přínosy rovnosti žen 
a mužů, což činí z genderové rovnosti hospodářskou a sociální otázku.

Další výzvou při současném uplatňování začleňování hlediska rovnosti žen a mužů je nerovné 
zaměření na různé rozměry politiky soudržnosti. Toto zaměření je většinou omezeno na ESF, 
kde je snazší určit přímé spojení, zatímco nepřímému uplatňování genderového rozměru 
v rámci EFRR nebyla dosud věnována dostatečná pozornost. Dalším rozdílem je poměrně 
silný důraz kladený na aspekty rovnosti žen a mužů ve fázi programování ve srovnání 
s relativním nedostatkem pozornosti věnované genderové rovnosti ve fázi provádění, 
monitorování a hodnocení.

Politika soudržnosti po roce 2020 by proto měla tuto otázku řešit rozšířením informovanosti, 
a to jak pokud jde o různé fondy, tak o jednotlivé kroky politického cyklu.

Širším problémem, který brání úspěšnému uplatňování rovnosti žen a mužů při tvorbě politik 
EU, je nedostatečná soudržnost politik v oblasti genderové rovnosti v rámci EU. V orgánech 
EU dosud neexistuje společné chápání a provádění začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
a na vnitrostátní úrovni existují pro tento účel jen omezené pokyny a technická podpora 
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a chybí metodika pro sledování výdajů na rovnost žen a mužů. Tato zpráva proto kromě práce 
na konkrétnějších pokynech a školeních důrazně podporuje práci na zastřešujícím rámci 
a metodice a také sdílení konkrétních příkladů osvědčených postupů při začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů v oblasti politiky soudržnosti.

To má zásadní význam, neboť nedostatek znalostí o tom, jak konkrétně podporovat 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, zejména v oblastech intervence EFRR, je jedním 
z hlavních faktorů vedoucích ke snížení účinnosti politiky soudržnosti, pokud jde o rovnost 
žen a mužů. Vzhledem k tomu, že chybí odpovídající podpora, jsou cíle v oblasti genderové 
rovnosti často vnímány jako dodatečná administrativní zátěž nebo jako konkurence jiných cílů 
projektů politiky soudržnosti a ne jako jejich doplněk.

S ohledem na budoucí vývoj je třeba řešit řadu dalších úkolů. Jednou z hlavních výzev je 
nebezpečí dalšího opomíjení rovnosti žen a mužů ve veřejné diskusi a v politických agendách 
na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni v oblasti politiky soudržnosti po roce 2020.

Problém nerovnosti se dále prohloubil v důsledku krize způsobené pandemií onemocněním 
COVID-19, která ohrožuje vývoj v oblasti rovnosti žen a mužů, a to jak s ohledem na přímý 
dopad krize, tak ve fázi oživení.

Z předběžných studií vyplývá, že pandemie COVID-19 má nepřiměřený dopad na ženy 
a dívky, a zejména na ženy a dívky z marginalizovaných skupin. Tato otázka se však v rámci 
současného úsilí na úrovni EU o sociální a hospodářské oživení odpovídajícím způsobem 
neřeší. Rámec Fondu EU na podporu oživení se zaměřuje především na hospodářské pobídky 
pro odvětví s vysokým podílem zaměstnanosti mužů, zatímco v mnoha odvětvích hluboce 
zasažených krizí COVID-19 je vysoký podíl zaměstnanosti žen. To by mohlo vést ke zvýšení 
nerovností mezi ženami a muži v oblasti zaměstnanosti v rámci EU.

Krize způsobená pandemií COVID-19 ukázala zásadní úlohu veřejných služeb a sociální 
infrastruktury i odvětví péče při zajišťování sociální a hospodářské odolnosti. Dále zdůraznila 
úlohu žen jako hlavních poskytovatelek péče ve formálním i neformálním prostředí a také 
hodnotu, kterou to pro společnost vytváří.

Politika soudržnosti bude proto hrát důležitou úlohu v boji proti nepříznivým dopadům této 
mnohoúrovňové krize na rovnost žen a mužů a zároveň bude hrát klíčovou úlohu při podpoře 
úspěchu hospodářského a společenského oživení.

A konečně, vzhledem k tomu, že se Evropská unie zavázala urychlit ekologickou a digitální 
transformaci prostřednictvím svých opatření pro oživení, musí být tato opatření doprovázena 
zaměřením na rovnost žen a mužů, například zajištěním přístupu žen k odborné přípravě 
s cílem překlenout rozdíly v digitálních dovednostech žen a mužů a podporou zaměstnanosti 
žen, a zároveň se musí zaměřit na uznání hodnoty tradičnějších odvětví zaměstnanosti žen, 
aby se zajistilo, že přínosy oživení budou různá pohlaví pociťovat stejně.


