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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozvoj a Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, 
aby ako gestorské výbory zaradili do návrhu uznesenia, ktorý prijmú , tieto návrhy:

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu 
násiliu a o boji proti nemu z roku 2011,

A. keďže vonkajšia činnosť Európskej únie by mala ako celok prispievať k napĺňaniu 
ľudských práv zakotvených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v ďalších 
medzinárodných nástrojoch v oblasti ľudských práv a mala by usmerňovať všetku 
rozvojovú spoluprácu a plánovanie vo všetkých odvetviach a vo všetkých fázach 
procesu plánovania;

B. keďže cieľ č. 5 v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja stanovuje, že rodová rovnosť 
a posilnenie postavenia všetkých žien a dievčat je nielen základným ľudským právom, 
ale aj nutným základom mierového, prosperujúceho a udržateľného sveta; keďže 
zabezpečenie rovnakého prístupu žien a dievčat k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a 
slušnej práci a zaistenie ich zastúpenia v politických a hospodárskych rozhodovacích 
procesoch dá impulz udržateľným hospodárstvam a bude prínosom pre spoločnosti aj 
ľudstvo ako celok; keďže pre EÚ a jej členské štáty malo byť prioritou zaručiť právo 
žien na prístup k dôstojnému príjmu, pôde, dedičstvu a prírodným zdrojom, čo sú 
kľúčové faktory ich nezávislosti; keďže posilňovanie hospodárskeho postavenia žien 
musí zohrávať v akčnom pláne pre rodovú rovnosť kľúčovú úlohu;

C. keďže v roku 2018 si pripomíname 70. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských 
práv a keďže zásada rovnosti tvorí jadro vízie ľudských práv v Charte Organizácie 
Spojených národov z roku 1945, kde sa uvádza, že ľudské práva a základné slobody by 
mali byť dostupné všetkým ľudským bytostiam „bez diskriminácie na základe rasy, 
pohlavia, jazyka či náboženstva“;

D. keďže Parlament vo svojom uznesení z 3. októbra 2017 o riešení problému 
zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách1 zdôrazňuje 
veľký význam rodovej rovnosti a posilňovania postavenia žien prostredníctvom 
vonkajších vzťahov EÚ;

E. keďže Dohovor o právach dieťaťa podpísalo 195 krajín, je právne záväzný a predstavuje 
základný nástroj na riešenie zraniteľnej situácie dievčat a ich potreby osobitnej ochrany 
a starostlivosti;

F. keďže rodová rovnosť patrí medzi spoločné hodnoty, na ktorých je založená európska 
susedská politika, hoci jednoznačné ciele a konkrétne kroky v tomto smere chýbajú; 
keďže miera politickej účasti a zastúpenia žien v susedných krajinách EÚ je nízka;

G. keďže zapojenie mužov a chlapcov do zlepšovania rodovej rovnosti je dôležité pre 
posilnenie práv žien a dievčat;

H. keďže ratifikácia a účinné vykonávanie Istanbulského dohovoru všetkými krajinami 

                                               
1 Prijaté texty, P8_TA(2017)0365.
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vrátane členských štátov EÚ sa musí považovať za prioritu pre nadchádzajúce roky 
vzhľadom na jeho význam pri zabezpečovaní lepšej realizácie politík v oblasti rodovej 
rovnosti;

1. zastáva názor, že z hľadiska ľudských práv sa akčný plán pre rodovú rovnosť (GAP II) 
v prvom roku ukázal ako účinný pri posilňovaní koordinácie a súdržnosti EÚ, so 
zreteľom na to, že jeho ústredným cieľom je podpora EÚ a jej 28 členských štátov na 
ceste k dosiahnutiu cieľov programu 2030, ako aj cieľov uvedených v Dohovore o 
odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW), Pekinskej akčnej platforme 
a Káhirskom akčnom programe;

2. konštatuje, že využívanie najmodernejších spôsobov politického výskumu a rozsiahlych 
dôkazových materiálov zásadným spôsobom prispieva k zhromažďovaniu znalostí o 
rodovej rovnosti a posilňovaní postavenia žien, čo umožňuje rozvíjať politiky a 
stratégie, ktoré zvyšujú schopnosť Únie rodovú rovnosť reálne uplatňovať; žiada preto 
ESVČ a Komisiu, aby sa osobitne zamerali na svoj cieľ zabezpečiť nezávislé 
hodnotenie vykonávania opatrení stanovených v prílohe 1 GAP II;

3. zdôrazňuje potrebu využívať možnosti, ktoré poskytuje digitálny vek, na plnohodnotné 
dosiahnutie rodovej rovnosti; konštatuje, že v záujme posilnenia postavenia žien 
v politickom a hospodárskom smere a preklenutia digitálnych rodových rozdielov je 
nutné poskytovať prístup k digitálnemu vzdelávaniu už od najnižšej úrovne; konštatuje, 
že prístup k internetu a zručnosti v oblasti IKT umožňujú ženám a dievčatám poučiť sa 
o svojich právach a zapojiť sa do modernej spoločnosti spôsobom rovnocenným 
s mužmi, čo zase výrazne posilňuje hospodárstvo a zvyšuje celkovú pohodu;

4. konštatuje, že ženy a muži sú odlišne ovplyvnení nestabilnou situáciou, pokiaľ ide 
o porušovanie ľudských práv, prístup k spravodlivosti, extrémnu chudobu 
a diskriminačné politiky či režimy, a že rodové úlohy a vzťahy sú dôležité na 
pochopenie príležitostí a prekážok týkajúcich sa budovania štátu; zdôrazňuje, že GAP II 
by mal širšie začleniť rodovú rovnosť do celého spektra ľudských práv a do kontextu 
a praxe dobrej správy vecí verejných;

5. pripomína, že delegácie EÚ získali prijatím Lisabonskej zmluvy dôležitejšiu úlohu a v 
súčasnosti im pri vykonávaní GAP II patrí ústredné miesto; konštatuje, že tieto 
delegácie sú prvým kontaktným miestom pre koordináciu úsilia EÚ s medzinárodnými 
partnermi v príslušnej krajine, a zdôrazňuje, že je potrebné, aby zabezpečili 
vykonávanie politík vrátane uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti, jej ochrany a 
presadzovania; víta zavedenie kontaktných miest pre rodové otázky v delegáciách 
a vyzýva na náležité vyčlenenie pracovného času, pretože úlohy spojené s týmito 
kontaktnými miestami sú doplnkom k ich hlavným či iným povinnostiam; konštatuje, že 
delegácie a kontaktné miesta pre rodové otázky musia dôkladne porozumieť rodovým 
súvislostiam s cieľom prispieť k národným strategickým cieľom, programom, 
projektom a dialógom a k ich vykonávaniu; žiada VP/PK a ESVČ o vypracovanie 
jasných operačných usmernení, pokiaľ ide o úlohu kontaktných miest pre rodové otázky 
v delegáciách, aby mohli pôsobiť ako skutoční poradcovia pre ľudské práva a efektívne 
vykonávať svoju prácu;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa najnovších dostupných štatistík ESVČ len 
pätinu delegácií EÚ vedú ženy a že tento podiel je v súčasnosti nižší než východisková 
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kvóta z roku 2014, čo sa týka žien v pozíciách vedúcich misií EÚ; okrem toho vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že len jeden zo siedmich osobitných zástupcov EÚ je žena; 
zdôrazňuje tiež, že ženy tvoria v civilných misiách spoločnej bezpečnostnej a obrannej 
politiky (SBOP) len asi 25 % pracovníkov a že nie sú k dispozícii komplexné štatistické 
údaje o zapojení žien do vojenských misií a operácií SBOP; vyzýva EÚ, aby 
presadzovala väčšie zapojenie žien do procesov udržiavania a budovania mieru, ako 
aj do vojenských misií EÚ a misií civilného krízového riadenia; vyzýva ESVČ a Radu, 
aby šli príkladom a ihneď prijali nápravné opatrenia na zvýšenie zapojenia žien do 
vonkajších misií a na posilnenie ich vymenúvania do vedúcich a významných pozícií 
v rámci EÚ a najmä v delegáciách EÚ;

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa správy ESVČ z novembra 2016 len niekoľko 
misií SBOP EÚ poskytuje školenia v oblasti sexuálneho alebo rodovo motivovaného 
obťažovania, a konštatuje, že v roku 2015 misie SBOP nenahlásili žiadny prípad 
sexuálneho alebo rodovo motivovaného obťažovania, zneužívania či násilia; 
zdôrazňuje, že je dôležité uplatňovať politiku nulovej tolerancie, pokiaľ ide o prípady 
sexuálneho alebo rodovo motivovaného obťažovania, a podporovať inštitucionálne 
štruktúry zamerané na prevenciu sexuálneho alebo rodovo motivovaného násilia; 
vyzýva ESVČ a členské štáty, aby podporovali všetko úsilie o boj proti sexuálnemu 
alebo rodovo motivovanému násiliu v medzinárodných operáciách na udržiavanie mieru 
a aby zabezpečovali účinnú ochranu oznamovateľov a obetí;

8. žiada všetky inštitúcie a politických aktérov zapojených do vonkajšej činnosti EÚ, aby 
sa prioritne zamerali na dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa, jeho protokolov a 
príslušných medzinárodných zmlúv s cieľom zaručiť osobitnú ochranu a starostlivosť 
o deti; zdôrazňuje význam úplnej ratifikácie Dohovoru o právach dieťaťa, aby sa stal 
prvým dohovorom OSN o ľudských právach ratifikovaným všetkými štátmi; požaduje, 
aby sa presadzovalo posilnenie postavenia dievčat a ich ľudské práva s vedomím, že 
posilnenie postavenia si vyžaduje aktívnu a rovnocennú účasť dievčat v procesoch 
rozhodovania; zdôrazňuje, že tieto otázky by sa mali považovať za základné prvky 
vykonávania GAP II; žiada tiež o dodržiavanie Dohovoru o právach osôb so 
zdravotným postihnutím a jeho protokolov s cieľom chrániť práva žien a dievčat so 
zdravotným postihnutím; poukazuje na to, že dievčatá z radov migrantov, najmä tie bez 
sprievodu, sú zraniteľné a potrebujú ochranu v súlade s pravidlami medzinárodného 
práva; vyjadruje znepokojenie nad alarmujúcim nárastom počtu neregistrovaných detí 
narodených ďaleko od krajiny pôvodu ich rodičov, čo sa týka aj významného počtu 
dievčat;

9. zdôrazňuje význam vzdelávania žien a dievčat v oblasti reprodukčného zdravia a 
pripomína, že toto vzdelávanie podporuje posilnenie postavenia žien, ako aj prevenciu 
sexuálne prenosných chorôb;  podčiarkuje, že je dôležité, aby EÚ pokračovala v 
realizácii svojho záväzku posilňovať fyzickú a psychickú integritu dievčat a žien; 
zdôrazňuje, že politika EÚ v oblasti ľudských práv a rodovej rovnosti môže byť 
dôveryhodná len vtedy, ak budú v súlade vnútorné a vonkajšie politiky; dôrazne 
odsudzuje opätovné zavedenie a rozšírenie pravidla „Global Gag“ a jeho vplyv na 
globálnu zdravotnú starostlivosť o ženy a dievčatá a na ich práva; opakuje svoju výzvu, 
aby EÚ a jej členské štáty zaplnili prípadnú medzeru vo financovaní, pokiaľ ide o 
sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, a to s využitím finančných prostriedkov EÚ 
určených na rozvoj; berie na vedomie cieľ GAP II spočívajúci v posilnení postavenia 
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žien, aby získali kontrolu nad svojím sexuálnym a reprodukčným životom; vyzýva 
ESVČ a Komisiu, aby zamerali svoje úsilie predovšetkým na tretie krajiny, v ktorých je 
umelé prerušenie tehotenstva za akýchkoľvek okolností naďalej protiprávne; opätovne 
vyzýva Komisiu, aby svojich humanitárnych partnerov aktívne informovala o tom, že 
politika Komisie stanovuje, že v prípadoch, keď tehotenstvo ohrozuje život ženy alebo 
dievčaťa alebo spôsobuje neznesiteľné utrpenie, môže byť podľa medzinárodného 
humanitárneho práva a/alebo medzinárodného práva v oblasti ľudských práv 
odôvodnené ponúknuť bezpečné umelé prerušenie tehotenstva;

10. zdôrazňuje, že EÚ a jej členské štáty musia bojovať proti všetkým formám násilia 
páchaného na ženách, či už ide o fyzické, psychologické, sociálne alebo hospodárske 
násilie, a ich prioritou by mal byť prístupu k vzdelaniu a boj proti všetkým rodovým 
stereotypom v prípade chlapcov a dievčat od najútlejšieho veku; víta viacročnú 
celosvetovú iniciatívu Spotlight, ktorú spustili EÚ a OSN a ktorá sa zameriava na 
odstránenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách, pretože na túto 
problematiku sústreďuje pozornosť a kladie ju do centra úsilia o dosiahnutie rodovej 
rovnosti a posilnenie postavenia žien, v súlade s programom trvalo udržateľného 
rozvoja do roku 2030, a požaduje jej účinné vykonávanie;

11. konštatuje, že posilnenie postavenia dievčat a žien je jedným zo stanovených cieľov 
vonkajšej činnosti EÚ prostredníctvom globálnej stratégie pre spoločnú zahraničnú a 
bezpečnostnú politiku; konštatuje, že úloha žien v mierových rokovaniach a mediácii, 
ako sa zohľadňuje v akčnom pláne GAP II, nie je dostatočná; zdôrazňuje významnú 
úlohu žien pri presadzovaní dialógu a budovaní dôvery, vytváraní mierových koalícií a 
prinášaní rôznych pohľadov na to, čo mier a bezpečnosť znamenajú, najmä v rámci 
predchádzania konfliktom, ich riešenia a obnovy po skončení konfliktu; konštatuje, že 
presadzovanie práv žien v krajinách zasiahnutých krízou alebo konfliktom podporuje 
silnejšie a odolnejšie komunity; víta vymenovanie hlavného poradcu ESVČ pre rodové 
otázky a vykonávanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a 
bezpečnosti; nabáda na posilňovanie opatrení členských štátov EÚ a medzinárodných 
opatrení prostredníctvom OSN s cieľom účinnejšie riešiť dosah situácií konfliktu a po 
jeho skončení na ženy a dievčatá; vyzýva Komisiu, aby podporovala novú globálnu sieť 
kontaktných miest v oblasti žien, mieru a bezpečnosti; berie na vedomie význam 
rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2250 o mládeži, mieri a bezpečnosti a to, že je 
dôležité nájsť najlepší možný spôsob vykonávania tejto rezolúcie v EÚ;

12. vyjadruje poľutovanie nad sexuálnym násilím, ktoré sa používa voči ženám a dievčatám 
ako vojnová zbraň, a odsudzuje ho; požaduje prijatie všetkých potrebných opatrení na 
zabezpečenie ich ochrany, a to aj poskytovaním bezpečných útulkov pre ne a pre ich 
deti; vyzýva EÚ, aby zabezpečila ochranu dievčat a žien v konfliktoch, najmä ak ide 
o obete sexuálneho násilia súvisiaceho s konfliktmi, mrzačenia ženských genitálií alebo 
manželstiev vynútených násilím; zdôrazňuje, že znásilňovanie sa používa ako vojnová 
zbraň, a preto by sa vždy malo odsudzovať a odstraňovať; považuje za mimoriadne 
dôležité zabezpečiť, aby sa ženám, ktoré sa stali obeťami znásilnenia počas vojny, 
bezpečne poskytla všetka potrebná zdravotnícka pomoc, a to aj tým, že sa pre ne zaistí 
prístup k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva, ako stanovuje medzinárodné 
humanitárne právo; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že podľa štúdie Európskeho 
parlamentu o vykonávaní akčného plánu GAP II sa zdá, že pri súčasnej tvorbe 
programov sa v krízových situáciách a v situáciách zložitých konfliktov rodový rozmer 
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odsúva na okraj;

13. vyzýva EÚ, aby vo svojich hodnoteniach venovala väčšiu pozornosť kvalitatívnym 
aspektom vrátane zvyšovania sebaúcty a sebadôvery žien a dievčat, posunov 
v rodových mocenských vzťahoch v spoločnosti všeobecne a ukazovateľov 
zachytávajúcich nespočítateľné aspekty sociálnych, hospodárskych a politických zmien 
a posilňovania postavenia žien a dievčat; zdôrazňuje, že je dôležité zvyšovať 
informovanosť spoločností ako celkov a zároveň sa zamerať na konkrétne skupiny 
a ľudí s cieľom dosiahnuť spoločné porozumenie, pokiaľ ide o príčiny a dôsledky 
rodovej nerovnosti;

14. je znepokojený tým, že tematická priorita týkajúca sa politických a občianskych práv, 
konkrétne využívania politických a občianskych práv ženami a dievčatami, má pri 
vykonávaní akčného plánu GAP II obmedzenú prioritu, a požaduje, aby sa 
organizáciám pre práva žien a obhajcom ľudských práv žien venovala zvýšená 
pozornosť; zdôrazňuje, že je dôležité umožniť zapojenie žien do politických procesov a 
verejného života na všetkých úrovniach, a poukazuje preto na nutnosť zabezpečiť 
spravodlivý prístup žien do politických sfér, a to ako voličiek, kandidátok, volených 
činiteliek a zamestnankýň verejných služieb; vyzýva na poskytovanie odbornej prípravy 
politickým kandidátkam, ktorá im pomôže s rozvíjaním ich schopností; pripomína, že 
posilňovanie postavenia nemôže byť spojené len s prístupom na pracovný trh, pretože je 
nutné dosiahnuť pokrok aj v mnohých iných oblastiach ako politické zastúpenie, právna 
ochrana a zdravie, a to predovšetkým prostredníctvom vzdelávania;

15. žiada vytvorenie osobitného rozpočtového riadku pre rodovú rovnosť s cieľom 
výraznejšie sa zamerať na mieru politickej účasti a zastúpenia žien v susedných 
krajinách EÚ a v rámci EÚ; zdôrazňuje, že tieto programy by sa mali plne prepojiť s 
cieľmi a programami orgánu OSN Ženy a mali by stanoviť súbor merateľných cieľov, 
aby sa dal pravidelne sledovať pokrok v oblasti rodovej rovnosti vo východnom a 
južnom susedstve a aby sa posilnila spolupráca a vzťahy s vládami partnerských krajín 
v záujme rýchlejšieho dosiahnutia lepších výsledkov v kontexte dvojstranných dohôd o 
partnerstve a pridružení;

16. berie na vedomie, že Komisia v spoločnom pracovnom dokumente útvarov o rámci na 
roky 2016 – 2020 uznala, že finančné investície EÚ do rodovej rovnosti sa systematicky 
nevyhodnocujú; vyzýva Komisiu, aby prijala jednoznačný prístup zameraný na 
výsledky, ktorý stanoví vysoké normy pre mechanizmy podávania správ, 
vyhodnocovania a zodpovednosti, a aby presadzovala rozhodovanie založené na 
dôkazoch v záujme efektívnejšieho a účinnejšieho využívania finančných zdrojov; žiada 
vypracovanie správy, v ktorej by sa presne určilo, koľko finančných prostriedkov bolo 
osobitne vyčlenených na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, a boli by v nej 
uvedené najvýznamnejšie dosiahnuté ciele;

17. zdôrazňuje, že, pokiaľ ide o situácie počas konfliktu a po ňom, GAP II by mal byť viac 
zameraný na začlenenie rodovej rovnosti do kontextu a praxe širšieho a 
komplexnejšieho uplatňovania ľudských práv a dobrej správy vecí verejných;

18. upozorňuje na záväzok Európskej komisie uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti vo 
všetkých nástrojoch a začleňovať do nich rodovú analýzu a perspektívy; žiada, aby sa 
tento prístup odrážal vo všetkých nástrojoch EÚ, najmä v európskom nástroji pre 
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demokraciu a ľudské práva;

19. vyzýva na podporu politík a opatrení zameraných na vzdelávanie dievčat a z toho 
vyplývajúceho posilnenia ich postavenia; trvá na posilňovaní mimovládnych organizácií 
(MVO), ktoré bránia životy dievčat a žien a obhajujú ich práva a posilnenie ich 
postavenia;

20. zdôrazňuje potrebu zapojenia a zastúpenia žien v hospodárskych oblastiach, ktoré sú 
dôležité pre trvalo udržateľný rozvoj; podčiarkuje, že podnikanie zohráva pri 
posilňovaní práv žien významnú úlohu; v tejto súvislosti požaduje, aby sa 
prostredníctvom mikroúverov viac podporovali miestne MSP, najmä podnikateľky, s 
cieľom umožniť im profitovať z rastu pod vedením súkromného sektora;

21. pripomína, že je povinnosťou EÚ a jej členských štátov rešpektovať práva dievčat a 
žien ako migrantiek, utečeniek a žiadateliek o azyl pri vykonávaní a rozvoji migračnej 
politiky EÚ; v tejto súvislosti požaduje, aby sa prehodnotila spolupráca operácie 
EUNAVFOR MED SOPHIA s líbyjskou pobrežnou strážou, a to s ohľadom na správy 
o systematickom sexuálnom násilí páchanom na ženách v zariadeniach určených na 
zaistenie na líbyjskej pôde.
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