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Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do 
rozpočtu EU: čas změnit slova v činy 
EU se dlouhodobě zavázala prosazovat rovnost žen a mužů. Pro začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů, jinak řečeno pro systematické a aktivně podporované zohledňování rovnosti žen a mužů při 
tvorbě politik a rozpočtu EU, dosud nebylo učiněno dost. Podle dnes zveřejněné zprávy Evropského 
účetního dvora nutné předpoklady stále chybí. 
 
Idea genderového rozpočtování je jednoduchá: hledisko rovnosti žen a mužů je třeba zohledňovat ve 
všech fázích koncipování a provádění opatření. Genderové rozpočtování se netýká pouze financování 
iniciativ zaměřených výhradně na problematiku rovnosti žen a mužů. Jde o pochopení dopadu 
rozpočtových a politických rozhodnutí na cíle související s rovností žen a mužů a využití těchto 
informací k nápravě nerovností zaváděním změn ve veřejných výdajích a příjmech. 
 
„Rovnost mužů a žen je základní hodnotou EU,“ uvedla Eva Lindströmová, členka Evropského účetního 
dvora odpovědná za zprávu. „Byly přijaty závazky, ale pokrok k dosažení rovnosti je příliš pomalý. Jde 
o rovnost žen a mužů v Evropě. Víme, že účinky pandemie COVID-19 nejsou genderově neutrální. Je 
nejvyšší čas, aby Komise začala jednat a v novém rozpočtovém cyklu na období 2021–2027 a u nástroje 
Next Generation EU začala uplatňovat genderové rozpočtování.“  
 
Auditoři posuzovali, zda se v rozpočtech EU od roku 2014 uplatňovalo začleňování hlediska rovnosti 
žen a mužů. Dospěli k závěru, že dosud neexistuje účinný rámec na podporu genderového rozpočtování 
a že rozpočtový cyklus EU hledisko rovnosti žen a mužů adekvátně nezohlednil. Evropská komise 
nevěnovala genderovým analýzám politik a programů EU velkou pozornosti a údaje a ukazatele 
roztříděné podle pohlaví příliš nevyužívala. Auditoři například zjistili, že pouze čtyři z 58 výdajových 
programů na období 2014–2020 měly cíle, které se výslovně týkaly hlediska rovnosti žen a mužů, a 
pouze pět výdajových programů mělo cíle, které s hlediskem rovnosti žen a mužů souvisely. Zjistili však, 
že v určitých oblastech podpořilo zohlednění rovnosti mužů a žen v programech podrobné definování 
požadavků v předpisech.  
 
V rámci nástroje Next Generation EU (NGEU) a nového víceletého finančního rámce (VFR) na období 
2021–2027 bude vynaložen významný objem prostředků EU na financování a auditoři uvádějí řadu 
konkrétních doporučení, jak EU pomoci její závazek začleňovat hledisko rovnosti žen a mužů do 
rozpočtu EU realizovat.  
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Rovněž podotýkají, že i když nová strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 závazek 
Komise začleňovat hledisko rovnosti žen a mužů dále posílila, základní předpoklady a konkrétní 
opatření stále chybí. Součástí nástroje NGEU je i závazek zohledňovat rovnost žen a mužů v rámci 
Nástroje pro oživení a odolnost, který je největší částí nástroje Next Generation EU. Jak by navrhovaná 
opatření měla přispět k rovnosti žen a mužů, budou muset vysvětlovat národní plány na podporu 
oživení a odolnosti. Auditoři nicméně podotýkají, že nedostatek společných ukazatelů ztíží 
monitorování a sledování výsledků, včetně těch, které se týkají rovnosti žen a mužů.  
 
 
Základní informace  
Rovnost žen a mužů je jednou ze základních hodnot zakotvených ve Smlouvách o EU. Členské státy 
obdržely v indexu rovnosti žen a mužů EU Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) za rok 
2020 v průměru 67,9 bodu ze 100. Situace v jednotlivých členských státech se však značně různí.  
 
Zvláštní zpráva č. 10/2021: „Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do rozpočtu EU: čas změnit 
slova v činy“ je k dispozici v angličtině na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu). Verze v ostatních 
jazycích EU budou k dispozici v nejbližší době. 
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