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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o rodovom rozmere politiky súdržnosti
(2020/2040(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) 
a články 6 a 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 23,

– so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv, a najmä na jeho zásady 2 a 9,

– so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, a najmä na cieľ č. 5 zameraný 
na dosiahnutie rodovej rovnosti a zlepšenie životných podmienok žien do roku 2030,

– so zreteľom na Európsku chartu rovnosti žien a mužov na miestnej úrovni1,

– so zreteľom na smernice EÚ od roku 1975 o rôznych aspektoch rovnakého 
zaobchádzania so ženami a s mužmi (smernica 79/7/EHS2, smernica 86/613/EHS3, 
smernica 92/85/EHS4, smernica 2004/113/ES5, smernica 2006/54/ES6, smernica 
2010/18/EÚ7 a smernica 2010/41/EÚ8),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 24. mája 2012 s odporúčaniami pre Komisiu 
o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu 
rovnakej hodnoty9,

1 https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_en.pdf
2 Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s 
mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením, Ú. v. ES L 006, 10.1.1979, s. 24.
3 Smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi 
a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve 
a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva, Ú. v. ES L 359, 19.12.1986, 
s. 56.
4 Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok, Ú. v. ES 
L 348, 28.11.1992, s. 1.
5 Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi 
mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu, Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37.
6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a 
rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania, Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, 
s. 23.
7 Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej 
dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES, 
Ú. v. EÚ L 068, 18.3.2010, s. 13.
8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého 
zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení 
smernice Rady 86/613/EHS, Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1.
9 Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 75.

https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_en.pdf
http://data.europa.eu/eli/dir/1979/7/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1979/7/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1986/613/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1986/613/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1986/613/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1986/613/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/85/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/85/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/85/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/113/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/113/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/54/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/54/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/54/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/18/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/18/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/18/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/41/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/41/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2010/41/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2013.264.01.0075.01.ENG
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2013 o odstraňovaní rodových stereotypov 
v EÚ10,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. septembra 2015 o vedeckej a univerzitnej kariére 
žien a probléme skleného stropu11,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 19. januára 2016 o vonkajších faktoroch, ktoré 
predstavujú prekážku pre podnikanie žien v Európe12,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. apríla 2016 o rodovej rovnosti a posilnení 
postavenia žien v digitálnom veku13,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2017 o podpore rodovej rovnosti 
v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu14,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2017 o rovnosti žien a mužov v Európskej 
únii v období 2014 – 201515,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. apríla 2017 o ženách a ich úlohách vo vidieckych 
oblastiach16,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2017 o potrebe stratégie EÚ na odstránenie 
rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu17,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. októbra 2017 o posilnení ekonomického postavenia 
žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ18,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2018 o ženách, rovnosti medzi ženami 
a mužmi a klimatickej spravodlivosti19,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2018 o uplatňovaní hľadiska rovnosti žien 
a mužov v obchodných dohodách EÚ20,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2018 o posilňovaní postavenia žien a 
dievčat prostredníctvom digitálneho sektora21,

– so zreteľom na stanovisko Poradného výboru pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov 
z 19. decembra 2018 s názvom The future of gender equality strategy after 2019: the 

10 Ú. v. EÚ C 36, 29.1.2016, s. 18.
11 Ú. v. EÚ C 316, 1.3.2017, s. 173.
12 Ú. v. EÚ C 11, 12.1.2018, s. 35.
13 Ú. v. EÚ C 66, 21.2.2018, s. 44.
14 Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 99.
15 Ú. v. EÚ C 263, 25.7.2018, s. 49.
16 Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 14.
17 Ú. v. EÚ C 331, 18.9.2018, s. 60.
18 Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 6.
19 Ú. v. EÚ C 458, 19.12.2018, s. 34.
20 Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 9.
21 Ú. v. EÚ C 390, 18.11.2019, s. 28.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.036.01.0018.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.316.01.0173.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.011.01.0035.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.066.01.0044.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.252.01.0099.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0049.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.298.01.0014.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.331.01.0060.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.458.01.0034.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0028.01.ENG
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battles that we win never stay won (Budúcnosť stratégie pre rodovú rovnosť po roku 
2019: žiadne víťazstvo v boji netrvá večne),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2019 o rodovej rovnosti a daňovej politike 
v EÚ22,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. februára 2019 o odmietavom postoji k právam žien 
a rodovej rovnosti zaznamenanom v EÚ23,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie zo 6. marca 2019 s názvom Správa 
o rovnosti žien a mužov v EÚ za rok 2019 (SWD(2019)0101),

– so zreteľom na index rodovej rovnosti za rok 2020, ktorý vypracoval Európsky inštitút 
pre rodovú rovnosť (EIGE), uverejnený 16. októbra 2020,

– so zreteľom na štúdiu s názvom Rod v regionálnej politike súdržnosti, ktorú vypracoval 
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE), uverejnený 25. januára 2017,

– so zreteľom na závery Rady z 10. decembra 2019 s názvom Hospodárstva uplatňujúce 
rodovú rovnosť v EÚ: Ďalší postup,

– so zreteľom na štúdiu s názvom Rodový rozmer politiky súdržnosti EÚ, ktorú uverejnilo 
generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky 19. decembra 2019,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 30. januára 2020 o rozdieloch v odmeňovaní žien 
a mužov24,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. februára 2020 o prioritách EÚ pre 64. zasadnutie 
Komisie OSN pre postavenie žien25,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. marca 2020 s názvom Únia rovnosti: stratégia 
pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 (COM(2020)0152),

– so zreteľom na informačný prehľad Komisie z 17. júna 2020 s názvom Pandémia 
koronavírusu – vplyv na rodovú rovnosť,

– so zreteľom na oznámenie Rady Európy z 29. mája 2020 s názvom National minorities 
and COVID-19: inequality deepened, vulnerability exacerbated (Národnostné menšiny 
a COVID-19: prehĺbená nerovnosť, vyostrená zraniteľnosť),

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A9-0000/2020),

A. keďže zásada rovnosti žien a mužov je základnou zásadou EÚ, ktorá je zakotvená v 

22 Prijaté texty, P8_TA(2019)0014.
23 Prijaté texty, P8_TA(2019)0111.
24 Prijaté texty, P9_TA(2020)0025.
25 Prijaté texty, P9_TA(2020)0039.
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zmluvách a v Charte základných práv Európskej únie; keďže uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti by sa preto malo ako horizontálna zásada začleniť do všetkých činností 
a politík EÚ;

B. keďže politika súdržnosti je dôležitým politickým nástrojom na podporu rodovej 
rovnosti;

C. keďže podpora rodovej rovnosti je dôležitá z hľadiska znižovania regionálnych 
hospodárskych a sociálnych rozdielov a zabezpečenia dlhodobého a trvalo udržateľného 
rozvoja regiónov;

D. keďže zapojenie miestnych a regionálnych orgánov, inštitúcií pre rodovú rovnosť a 
mimovládnych organizácií do dohôd o partnerstve a monitorovacích výborov je stále 
nedostatočné;

E. keďže údaje rozčlenené podľa pohlavia a prijatie vhodných výberových postupov sa 
považujú za užitočné na podporu rodovej rovnosti;

F. keďže chýba aj súdržnosť politík v oblasti rodovej rovnosti a keďže zatiaľ neexistuje 
jednotný systém, ktorým by sa zabezpečilo rovnaké chápanie a uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti v inštitúciách EÚ;

G. keďže predbežné štúdie naznačujú, že pandémia COVID-19 prehĺbila existujúce 
nerovnosti, pretože mala neprimeraný vplyv na ženy a marginalizované skupiny;

H. keďže fond EÚ na obnovu sa zameriava na hospodárske stimuly pre odvetvia s 
vysokým podielom zamestnanosti mužov, čo predstavuje riziko zvýšenia rodovej 
nerovnosti v zamestnaní;

Úloha politiky súdržnosti pri podpore rodovej rovnosti v prospech sociálno-ekonomického 
rastu a trvalo udržateľného rozvoja

1. zdôrazňuje význam politiky súdržnosti pri podpore rodovej rovnosti a stratégie EÚ pre 
rodovú rovnosť; pripomína, že všetky politické ciele si vyžadujú primerané zdroje 
určené na ich vykonávanie;

2. vyjadruje pevné presvedčenie, že rodová rovnosť sa stále rieši najmä všeobecným 
spôsobom a obmedzuje sa na oblasti politiky Európskeho sociálneho fondu (ESF), ako 
aj vo fáze analýzy a programovania, pričom je potrebná väčšia pozornosť vo fázach 
vykonávania, monitorovania a hodnotenia;

3. domnieva sa, že pravidlá EÚ by mali byť napísané jasne a explicitne a mali by byť vo 
vzťahu k rodovej rovnosti záväzné;

4. zdôrazňuje potrebu silného politického záväzku týkajúceho sa významu rodovej 
rovnosti pre celé obyvateľstvo a pre hospodársky rast a územný rozvoj;

5. vyjadruje poľutovanie nad znížením rodovej rovnosti vo verejnej diskusii a politickom 
programe na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni v politike súdržnosti po roku 2020;

6. zdôrazňuje význam koordinovaného rámca riadenia v oblasti rodovej rovnosti, 
vnútroštátnych usmernení a technickej podpory a prísnejšej kontroly na úrovni EÚ po 
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prijatí operačných programov;

7. vyzdvihuje nedostatočnú odbornú prípravu a budovanie kapacít riadiacich orgánov a 
implementujúcich partnerov, pokiaľ ide o rodový rozmer európskych štrukturálnych a 
investičných fondov (EŠIF), ako aj nedostatočné systémy monitorovania a hodnotenia 
zamerané na rodovú rovnosť;

8. zdôrazňuje nedostatok záväznej stratégie rodovej rovnosti na vnútroštátnej a regionálnej 
úrovni a nedostatočné povedomie o prínosoch presadzovania rodovej rovnosti pre 
sociálno-ekonomický rast a trvalo udržateľný rozvoj;

9. podporuje členské štáty, aby úzko koordinovali svoju činnosť s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi a partnermi z občianskej spoločnosti, najmä v rámci dohody o 
partnerstve a pri vypracúvaní zásady partnerstva, s cieľom zohľadniť výzvy súvisiace s 
účinnými politikami v oblasti rovnosti na miestnej a regionálnej úrovni;

10. domnieva sa, že zainteresovaným stranám programu a monitorovacím výborom stále 
chýbajú odborné znalosti o uplatňovaní rodového hľadiska v konkrétnych projektoch, 
najmä pri intervenciách Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR); domnieva sa, 
že na riešenie tohto problému chýbajú usmernenia, programy odbornej prípravy a 
konkrétne príklady osvedčených postupov;

11. domnieva sa, že všetky programy vykonávané v rámci politiky súdržnosti by mali 
zabezpečiť rodovú rovnosť počas ich prípravy, vykonávania, monitorovania a 
hodnotenia, ako aj rovnaké príležitosti pre všetkých bez diskriminácie na základe 
pohlavia alebo sexuálnej orientácie;

12. uznáva záťaž, ktorá sa kladie na ženy ako hlavné poskytovateľky starostlivosti vo 
formálnom a neformálnom prostredí, ako aj jej sociálnu hodnotu, najmä počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19; poukazuje preto na kľúčovú úlohu politiky 
súdržnosti pri zabezpečovaní investícií do služieb starostlivosti, zlepšovaní pracovných 
podmienok v tomto sektore a podpore prechodu na hospodárstvo v oblasti starostlivosti;

13. zdôrazňuje, že politika súdržnosti musí podporovať rovnaký prístup žien k odbornej 
príprave s cieľom preklenúť digitálnu rodovú priepasť a podporovať ekologickú a 
digitálnu transformáciu;

14. zdôrazňuje kľúčovú úlohu politiky súdržnosti pri investovaní do kvalitných verejných 
služieb, a to tak v boji proti rodovým rozdielom, ako aj pri budovaní sociálnej odolnosti 
a riešení hospodárskych, sociálnych a zdravotných kríz;

Rodová rovnosť v politike súdržnosti po roku 2020

15. vyzýva na pevný politický záväzok k rodovej rovnosti na úrovni EÚ a na vnútroštátnej 
úrovni s cieľom zvýšiť pozornosť, ktorú vnútroštátne a miestne zainteresované strany 
venujú rodovej rovnosti, jednak z hľadiska ľudských práv, jednak ako kľúčového 
faktora sociálno-ekonomického rozvoja, a podporovať ďalšie záväzky v tejto oblasti;

16. výzva na zavedenie povinných požiadaviek na ciele v oblasti rodovej rovnosti vo 
všetkých operačných programoch po roku 2020 s osobitnými a interdisciplinárnymi 
opatreniami, ktoré sa majú premietnuť do všetkých operácií;
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17. rozhodne podporuje požiadavku ex ante vypracovať národnú stratégiu rodovej rovnosti 
na podporu intervencií politiky súdržnosti;

18. zdôrazňuje význam partnerstiev s orgánmi pre rodovú rovnosť a ich zapojenie do 
všetkých fáz programu; domnieva sa, že všetky orgány vytvorené v oblasti politiky 
súdržnosti by mali byť rodovo vyvážené;

19. zdôrazňuje, že posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť by malo byť povinnou súčasťou 
hodnotení členských štátov o tom, ako sa vynakladajú finančné prostriedky a či sa 
dodržiava súlad s cieľmi v oblasti rodovej rovnosti;

20. zdôrazňuje, že uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti sa musí presadzovať vo všetkých 
fázach rozpočtového procesu; zdôrazňuje potrebu sledovať výdavky na rodovú rovnosť 
vo všetkých rozpočtových riadkoch, nielen v cielených opatreniach, a posúdiť konečný 
vplyv rozpočtových riadkov na rodovú rovnosť; žiada Komisiu, aby v spolupráci s 
Európskym dvorom audítorom navrhla na tento účel metodiku; odporúča použitie 
kritérií, ako je národný medián mzdy a medián ročného hrubého príjmu v parite kúpnej 
sily;

21. vyzýva všetky inštitúcie, aby poskytli usmerňovacie dokumenty a školenia s cieľom 
šíriť konkrétne príklady osvedčených postupov v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti; okrem toho zdôrazňuje, že vo fáze výberu projektov by sa mali posilniť 
kritériá uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti prostredníctvom vyššieho bodovania a 
požiadaviek na praktickejšie opatrenia; odporúča, aby sa využívali existujúce nástroje, 
ktoré vyvinul Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, ako napríklad jeho súbor nástrojov 
pre rodové rozpočtovanie v rámci EŠIF;

22. vyzýva Komisiu, aby do svojho oznámenia o začatí novej politiky súdržnosti na roky 
2021 – 2027 zahrnula potrebné odporúčania týkajúce sa podpory rodového rozmeru a 
rodových otázok;

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zásada rovnosti medzi ženami a mužmi je základnou hodnotou EÚ, ktorá sa uplatňuje vo 
všetkých činnostiach a politikách EÚ.

Spomedzi nástrojov politiky EÚ je politika súdržnosti obzvlášť účinným nástrojom, pokiaľ 
ide o objem aj povahu jej financovania. Rozsah uplatňovania rodového rozmeru zahŕňa 
opatrenia, ktoré sa priamo zameriavajú na rodovú rovnosť v zamestnaní, sociálnom začlenení 
a vzdelávaní v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF), až po investície a služby v rámci 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), ako je podpora podnikania žien, riešenie 
rodových rozdielov vo výskume a inovácii a zlepšenie prístupu k fyzickej, IKT a sociálnej 
infraštruktúre.

Okrem prínosu k rodovej rovnosti je pre úspech a účinnosť politík regionálneho rozvoja 
prospešné aj prijatie rodového hľadiska v politike súdržnosti. Prispieva k inkluzívnejšej 
tvorbe politiky pre všetkých občanov, zohráva dôležitú úlohu pri znižovaní regionálnych 
hospodárskych a sociálnych rozdielov a podporuje dlhodobý udržateľný rozvoj regiónov.

V programovom období 2014 – 2020 sa k rodovému rozmeru politiky súdržnosti zaujal 
dvojitý prístup ako horizontálna zásada vo všetkých fondoch a ako priama investičná priorita 
ESF. V tejto správe sa poukazuje na to, že hoci tento prístup viedol k značnému úspechu v 
niektorých aspektoch politiky súdržnosti a vynaložilo sa značné úsilie na zlepšenie 
zohľadnenia rodového rozmeru v iných oblastiach, stále ani zďaleka nevyužíva svoj plný 
potenciál. Okrem toho hrozí, že najnovší vývoj povedie v bezprostrednej budúcnosti skôr k 
neúspechom než k zlepšeniam.

Jednou z najväčších výziev pre ďalšie zlepšovanie aspektov rodovej rovnosti 
identifikovaných v tejto správe je absencia silného politického záväzku k rodovej rovnosti a 
nedostatočné povedomie o jej význame pre celé obyvateľstvo a jej prínose k hospodárskemu 
rastu a územnému rozvoju. V tejto správe sa preto jasne zdôrazňuje potreba politického 
záväzku k rodovej rovnosti na úrovni EÚ, vnútroštátnej a miestnej úrovni a zvýšeného 
uznávania medzi vnútroštátnymi a miestnymi zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o 
viacvrstvové prínosy rodovej rovnosti, z ktorých sa rodová rovnosť stáva hospodárskou a 
sociálnou otázkou.

Ďalšou výzvou pri súčasnom uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti je nerovnaké zameranie 
sa na rôzne rozmery politiky súdržnosti. Toto zameranie sa väčšinou obmedzuje na ESF, kde 
sa priame prepojenie ľahšie identifikuje, zatiaľ čo nepriamemu uplatňovaniu rodového 
rozmeru v rámci EFRR sa zatiaľ nevenovala dostatočná pozornosť. Ďalším rozdielom je 
pomerne silné zameranie na aspekty rodovej rovnosti vo fáze programovania v porovnaní s 
relatívnym nedostatkom pozornosti venovanej rodovej rovnosti vo fázach vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia.

Politika súdržnosti po roku 2020 by sa preto mala zaoberať touto otázkou rozšírením 
informovanosti, pokiaľ ide o rôzne fondy, ako aj jednotlivé kroky v politickom cykle.

Širším problémom, ktorý bráni úspešnému vykonávaniu rodovej rovnosti pri tvorbe politík 
EÚ, je nedostatočná súdržnosť politík v oblasti rodovej rovnosti v rámci EÚ. V inštitúciách 



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

SK

EÚ zatiaľ neexistuje spoločné chápanie a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a na 
vnútroštátnej úrovni existujú na tento účel len obmedzené usmernenia a technická podpora a 
tiež chýba metodika na sledovanie výdavkov na rodovú rovnosť. V tejto správe sa preto 
dôrazne podporuje práca na zastrešujúcom rámci a metodike, ako aj práca na špecifickejších 
usmerňovacích dokumentoch a školeniach, ako aj výmena konkrétnych príkladov 
osvedčených postupov v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v oblasti politiky 
súdržnosti.

Toto je kľúčové, keďže nedostatok poznatkov o tom, ako konkrétne podporovať uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti, najmä v intervenčných oblastiach EFRR, je jedným z hlavných 
faktorov, ktoré vedú k zníženiu účinnosti politiky súdržnosti so zreteľom na rodovú rovnosť. 
Keďže chýba primeraná podpora, ciele v oblasti rodovej rovnosti sa často vnímajú ako 
dodatočná administratívna záťaž alebo sú v konkurenčnom vzťahu s inými cieľmi projektov 
politiky súdržnosti namiesto toho, aby ich dopĺňali.

Pokiaľ ide o budúci vývoj, je potrebné riešiť niekoľko ďalších výziev. Ústredným problémom 
je nebezpečenstvo ďalšieho opomínania rodovej rovnosti vo verejnej diskusii a politickom 
programe na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni v oblasti politiky súdržnosti po roku 2020;

Problém nerovnosti sa ďalej prehĺbil aj v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19, 
ktorá predstavuje hrozbu pre vývoj rodovej rovnosti, a to pokiaľ ide o priamy vplyv krízy, ako 
aj vo fáze obnovy.

Z predbežných štúdií vyplýva, že pandémia COVID-19 mala neprimeraný vplyv na ženy a 
dievčatá, najmä tie z marginalizovaných skupín. Táto otázka sa však v rámci súčasného úsilia 
na úrovni EÚ o sociálne a hospodárske oživenie nerieši primerane. Rámec fondu EÚ na 
obnovu sa zameriava predovšetkým na hospodárske stimuly pre odvetvia s vysokým 
podielom zamestnanosti mužov, zatiaľ čo mnohé odvetvia, ktoré sú hlboko zasiahnuté krízou 
spôsobenou ochorením COVID-19, majú vysoký podiel zamestnanosti žien. To môže prispieť 
k zvýšeniu rodových rozdielov v zamestnaní v rámci EÚ.

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 ukázala kľúčovú úlohu verejných služieb a sociálnej 
infraštruktúry, ako aj sektora starostlivosti pri zabezpečovaní sociálnej a hospodárskej 
odolnosti. Okrem toho zdôraznila úlohu žien ako základných poskytovateliek starostlivosti vo 
formálnom a neformálnom prostredí, ako aj hodnotu, ktorú to pre spoločnosť vytvára.

Politika súdržnosti bude preto zohrávať dôležitú úlohu v boji proti nepriaznivým účinkom 
tejto viacvrstvovej krízy na rodovú rovnosť, pričom bude zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore 
úspechu hospodárskeho a spoločenského oživenia.

A napokon, keďže sa Európska únia zaviazala urýchliť ekologickú a digitálnu transformáciu 
prostredníctvom svojich opatrení na oživenie hospodárstva, je potrebné, aby sa tieto opatrenia 
zameriavali na rodovú rovnosť, napríklad na zabezpečenie prístupu žien k odbornej príprave s 
cieľom preklenúť rodové rozdiely v digitálnej oblasti a podporu zamestnanosti žien, pričom je 
potrebné zamerať sa aj na ocenenie tradičnejších ženských odvetví zamestnania, aby sa 
zabezpečilo, že prínosy oživenia pocítia rovnako medzi rôznymi pohlaviami.


