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Vážený pane předsedo,  

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko 

ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 

a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů 

na období 2020–2025“ (COM(2020) 152 final) a vítá podporu, kterou Senát této 

strategii vyjádřil. 

Rovnost žen a mužů stojí v popředí priorit, jež si Komise stanovila pro své současné 

funkční období. Předsedkyně Ursula von der Leyenová slíbila vytvořit Unii založenou na 

skutečné rovnosti a zahájení strategie pro rovnost žen a mužů v březnu letošního roku je 

prvním klíčovým výsledkem dosaženým při plnění tohoto závazku. Strategie tvoří rámec 

pro práci Komise v oblasti genderové rovnosti a stanoví politické cíle a klíčová opatření 

pro období 2020–2025. Tato strategie poskytuje Unii rámec pro posílení rovnosti žen a 

mužů, jenž přispěje k dosažení cíle, kterým je Evropa respektující rovnost obou pohlaví.  

Jak je ve strategii pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 uvedeno, Komise je plně 

odhodlána dokončit přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí 

vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvě). Rozhodnutí o uzavření této 

úmluvy však přijímá Rada se souhlasem Evropského parlamentu. Postup uzavření 

úmluvy je předmětem dosud nevyřízené žádosti o posudek předložené Soudnímu dvoru 

EU. Pokud by přistoupení EU zůstalo zablokováno, hodlá Komise navrhnout v mezích 

pravomocí EU opatření, jež budou usilovat o dosažení stejných cílů, jako jsou cíle 

stanovené v Istanbulské úmluvě.  

Pro dosažení skutečného pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů má zásadní význam 

začleňování hlediska genderové rovnosti do sestavování rozpočtu. Očekává se, že 

financování ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a nástroji 

NextGenerationEU podpoří opatření na podporu účasti žen na trhu práce a sladění 

pracovního a soukromého života, zajistí investice do pečovatelských zařízení, podpoří 

podnikání žen a zaměří se na boj proti genderové segregaci v některých profesích a na 

řešení nevyrovnaného zastoupení dívek a chlapců v některých odvětvích vzdělávání a 

odborné přípravy. Předpokládá se, že budou vyčleněny zvláštní finanční prostředky na 

projekty prováděné organizacemi občanské společnosti a veřejnými institucemi. Budoucí 

program Práva a hodnoty má například podpořit organizace občanské společnosti a 
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další zúčastněné strany v celé Evropě při řešení genderově podmíněného násilí a 

prosazování rovnosti žen a mužů, na což má být vyčleněna část prostředků a stanoven 

specifický cíl.  

Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 zavádí komplexní rámec pro 

posílení rovnosti obou pohlaví v EU, mimo jiné prostřednictvím rozpočtu EU a všech 

příslušných výdajových programů. Ve smyslu výše uvedené strategie a v souladu s 

opakovanými výzvami několika členských států a Evropského parlamentu se Komise 

zaměří na dopad svých opatření na rovnost žen a mužů a na to, jak ve víceletém 

finančním rámci na období 2021–2027 měřit výdaje související s genderovou rovností na 

úrovni programů. Tím se zlepší začleňování genderového hlediska do rozpočtového 

procesu Komise a dále zvýší přínosnost tvorby politik a přidělování zdrojů pro cíle v 

oblasti genderové rovnosti.  

Jedním z cílů strategie pro rovnost mužů a žen je odstranění rozdílů v odměňování žen a 

mužů. Základním prvkem rovnosti obou pohlaví je zlepšení ekonomické situace žen v celé 

jejich diverzitě. Přetrvávající rozdíly v odměňování žen a mužů a pomalé snižování 

těchto rozdílů jsou nepřijatelné. V návaznosti na akční plán EU na období 2017–2019 

pro boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů má Komise v úmyslu příští týden 

předložit komplexní balíček legislativních a nelegislativních opatření s cílem posílit 

zásadu rovného odměňování mužů a žen a odstranit rozdíly v odměňování.  

Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší 

se na další pokračování vzájemného politického dialogu.  

 

S úctou 

 

Maroš Šefčovič       Helena Dalli  

místopředseda       členka Komise 

 

 
 


