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NÁVRHY 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

– so zreteľom na spoločný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom „Rodová rovnosť 

a posilnenie postavenia žien: Premena životov dievčat a žien prostredníctvom vonkajších 

vzťahov EÚ v rokoch 2016 – 2020“1; 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. októbra 2015 o obnovení akčného plánu EÚ o rodovej 

rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce2, 

A. keďže ženy a dievčatá v mnohých častiach sveta sú naďalej vystavované násiliu 

založenému na rodovej príslušnosti vrátane znásilnenia, zotročovania, obchodovania s 

ľuďmi, manželstiev vynútených násilím, zločinov v mene cti, mrzačenia ženských 

pohlavných orgánov a krutých a neľudských trestov rovnajúcich sa mučeniu, ako aj 

porušovaniu ich základných práv na život, slobodu, spravodlivosť, dôstojnosť a 

bezpečnosť a narušovaniu ich fyzickej a duševnej nedotknuteľnosti a ich práva na 

sebaurčenie v otázkach sexuality a reprodukcie; keďže by sa za žiadnych okolností nemala 

ospravedlňovať akákoľvek forma diskriminácie a násilia páchaného na ženách z 

politických, sociálnych, náboženských či kultúrnych dôvodov alebo vo vzťahu k ľudovým 

alebo kmeňových tradíciám; 

B. keďže v krajinách, kde platí trest smrti, sa na jeho vykonávanie na ženách používajú 

metódy, ktoré sa rovnajú mučeniu (ako je smrť ukameňovaním) a zahŕňajú telesné 

poníženie (napríklad verejné obesenie), s cieľom zastrašiť ostatné ženy; 

C. keďže násilie páchané na ženách a dievčatách je svetovo najrozšírenejším porušovaním 

ľudských práv, týka sa všetkých spoločenských vrstiev bez ohľadu na vek, vzdelanie, 

príjem, sociálne postavenie a krajinu pôvodu alebo pobytu a predstavuje hlavnú prekážku 

pre dosiahnutie rovnosti žien a mužov; 

D. keďže pojem vraždenie žien sa opiera o právnu definíciu násilia páchaného na ženách, 

ktoré je stanovené v článku 1 dohovoru z Belém do Pará: „násilím na ženách sa rozumie 

akékoľvek konanie alebo správanie, na základe pohlavia, ktoré spôsobujú smrť alebo 

fyzické, sexuálne alebo duševné ublíženie alebo utrpenie žien, či už vo verejnej alebo v 

súkromnej sfére“; 

E. keďže EÚ sa zaviazala podporovať rodovú rovnosť a zabezpečiť uplatňovanie hľadiska 

rodovej rovnosti vo všetkých svojich činnostiach; 

F. keďže akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2015 – 2019 sa týka 

podpory nediskriminácie, rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien v EÚ a mimo nej; 

G. keďže mnohým ženám a dievčatám sa bráni v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu a 

mnohé sú nútené zanechať svoje štúdium, keď sa vydajú alebo majú deti; 

                                                 
1  SWD(2015)0182. 
2  Prijaté texty, P8_TA(2015)0350.  
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H. keďže ženy a deti vrátane žien a detí, ktoré sú utečencami, žiadateľmi o azyl a osobami 

bez štátnej príslušnosti, patria v čase ozbrojeného konfliktu medzi najviac ohrozené 

skupiny v spoločnosti; keďže, podobne, riziká, ktorým sú vystavené vysídlené 

dospievajúce dievčatá, sa významne zvýšia počas humanitárnych kríz;  

I. keďže tri pätiny z miliardy ľudí, ktorí žijú pod hranicou chudoby, sú ženy1; 

J. keďže v ústave Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa uvádza, že „požívanie čo 

najvyššej úrovne zdravia je jedným zo základných práv každého človeka bez rozdielu 

rasy, náboženstva, politického presvedčenia, ekonomických alebo sociálnych 

podmienok“2; 

K. keďže ženy, dievčatá a deti tvoria dve tretiny z 960 miliónov ľudí na celom svete, ktorí sú 

negramotní3; 

L. keďže prudký nárast terorizmu a ozbrojených konfliktov v regióne Blízkeho východu a 

severnej Afriky (MENA) viedol k výraznému zvýšeniu týchto foriem násilia, pričom 

znásilňovanie a zotročovanie žien a dievčat sa tu systematicky používa ako vojnová zbraň 

a obchodovanie s ľuďmi, najmä so ženami a s deťmi, ako zdroj financovania 

teroristických aktivít; keďže účasť žien na procesoch budovania mieru a na demokratickej 

reforme je pre ich úspešnosť rozhodujúca; 

M. keďže napriek jasnému záväzku rešpektovať, chrániť a plniť práva súvisiace so sexuálnym 

a reprodukčným zdravím a právami žien a dievčat, sú porušenia v mnohých štátoch stále 

časté a rozšírené; 

N. keďže podľa organizácie UNICEF viac ako 500 000 žien ročne na celom svete zomiera 

pri pôrode4; 

O. keďže napriek pokroku v ostatných rokoch dievčatá naďalej čelia vážnym 

znevýhodneniam a vylúčeniu v rámci vzdelávacích systémov v mnohých krajinách, 

pričom dievčatá z najchudobnejších vrstiev sú najviac postihnuté; 

P. keďže ženy sa aj naďalej stávajú obeťami obchodu na účely prostitúcie, vo väčšine 

prípadov za podmienok, ktoré sa zodpovedajú otroctvu, pretože sú im odobraté doklady 

totožnosti a je im povedané, že ak sa pokúsia vzbúriť, prijmú sa kruté represálie voči ich 

rodinám; 

Q. keďže ženy a dievčatá tvoria 98 % obetí obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho 

zneužívania; 

R. keďže ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím sú vystavené väčšiemu riziku násilia, 

zneužívania, nedbanlivého zaobchádzania a viacerým formám diskriminácie; 

S. keďže v niektorých krajinách sveta ženy ešte stále nemajú rovnaké hospodárske, sociálne, 

kultúrne, občianske a politické práva ako muži, vrátane práva na zhromažďovanie, a 

                                                 
1  Zdroj: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf 
2  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf 
3  Zdroj: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf 
4  Zdroj: http://www.unicef.org/factoftheweek/index_52778.html 
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keďže sú tiež nedostatočne zastúpené v miestnych a národných rozhodovacích orgánoch; 

keďže stratégia EÚ pre rodovú rovnosť už upravuje uplatňovanie hľadiska rodovej 

rovnosti v obchodnej politike EÚ; 

T. keďže sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú zakotvené ako základné ľudské práva a 

sú podstatným prvkom ľudskej dôstojnosti1; keďže prístup k službám základnej 

zdravotnej starostlivosti a službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia je preto 

základným aspektom rodovej rovnosti; keďže tento prístup doteraz nebol zaistený vo 

všetkých častiach sveta;  

U. keďže ženy a dievčatá z menšinových skupín z hľadiska kultúry, tradícií, jazyka, 

náboženstva, rodovej identity alebo sexuálnej orientácie zažívajú viacnásobné a 

prierezové formy diskriminácie na základe ich postavenia ako členiek menšinovej skupiny 

a ich rodu; 

V. keďže ochrankyne ľudských práv sú viac vystavené riziku určitých foriem násilia ako ich 

mužské náprotivky a čelia špecifickým problémom; 

1. opakuje, že náboženské, kultúrne a tradičné rozdiely nikdy nemôžu byť odôvodnením 

diskriminácie alebo akejkoľvek formy násilia, najmä voči ženám a dievčatám, ako je 

mrzačenie ženských pohlavných orgánov, sexuálne zneužívanie mladých dievčat, 

vraždenie žien, skoré a nútené manželstvá, domáce násilie, zabíjanie v mene cti a násilie z 

dôvodu cti a iné formy mučenia, ako sú napríklad tie, ku ktorým dochádza pri vykonávaní 

rozsudkov trestu smrti ukameňovaním;  

2. zdôrazňuje význam záväzku orgánov vypracovať informačné, osvetové a vzdelávacie 

kampane, a to najmä v komunitách, v ktorých dochádza k porušovaniu ľudských práv 

založenému na rodovej príslušnosti, s cieľom predchádzať a postupné odstrániť všetky 

formy násilia založeného na rodovej príslušnosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje kľúčový 

význam zapojenia ochrancov ľudských práv, ktorí už v súčasnosti bojujú pri príprave a 

realizácii týchto kampaní za to, aby sa skoncovalo s týmito praktikami; vyzýva všetky 

členské štáty, aby ratifikovali Istanbulský dohovor, aby povinnosti a záväzky týkajúce sa 

práv žien prijatých na základe Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 

a v rámci Pekinskej akčnej platformy rýchlejšie nadobudli účinnosť, a aby podporili 

organizácie občianskej spoločnosti, ktorých činnosť sa zameriava na podporu rodovej 

rovnosti v tretích krajinách; 

3. vyzýva všetky členské štáty Rady Európy, aby bezodkladne podpísali a ratifikovali 

Dohovor o prevencii a boji proti násiliu na ženách; v tejto súvislosti žiada, aby EÚ 

podnikla kroky na pristúpenie k dohovoru, aby bola zabezpečená súdržnosť medzi 

vnútornými a vonkajšími činnosťami EÚ, pokiaľ ide o násilie na ženách; 

4. s veľkým znepokojením konštatuje, že od roku 1980 alarmujúcou rýchlosťou vzrástol 

priemysel objednávania neviest mailom; so znepokojením konštatuje, že existuje celý rad 

zdokumentovaných prípadov žien, ktoré boli ako „zásielkové nevesty“ napadnuté a/alebo 

zavraždené mužom po svadbe; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že na webových 

stránkach zaoberajúcich sa „objednávaním neviest“ sa objavuje značný počet maloletých 

dievčat a zdôrazňuje, že, ak sa deti využívajú na sexuálne účely, musí sa to považovať za 

                                                 
1  Pozri odsek 7 body 2 a 3 akčného programu Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji. 
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zneužívanie detí; 

5. vyjadruje hlboké znepokojenie nad nárastom násilia založeného na rodovej príslušnosti v 

mnohých častiach sveta a nad rastúcou mierou vraždenia žien v Latinskej Amerike, ku 

ktorému dochádza v kontexte všeobecného násilia a štrukturálnej diskriminácie; dôrazne 

odsudzuje násilie založené na rodovej príslušnosti vo všetkých formách a ohavné zločiny 

vraždenia žien, ako aj prevažujúcu beztrestnosť týchto zločinov, čo môže ešte viac 

povzbudiť k násiliu a vraždám; 

6. zdôrazňuje, že medzinárodné spoločenstvo označilo situáciu žien so zdravotným 

postihnutím ako prioritu; pripomína závery úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské 

práva, ktorý uviedol, že politiky a programy na riešenie problému násilia na ženách a 

dievčatách so zdravotným postihnutím by sa mali vypracovať v úzkej spolupráci s 

osobami, ktoré majú postihnutie, uznávajúc ich autonómnosť, a organizáciami zdravotne 

postihnutých; zdôrazňuje nevyhnutnosť pravidelného dohľadu nad inštitúciami a 

zodpovedajúcej prípravy opatrovateľov; vyzýva EÚ, aby začlenila boj proti diskriminácii 

zdravotne postihnutých do svojich politík vonkajšej činnosti, spolupráce a rozvojovej 

pomoci vrátane európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva; 

7. vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom rodovej rovnosti v politickej sfére; pripomína, že 

ženy a muži sú si rovní a mali by mať rovnaké politické práva a občianske slobody, a 

vyjadruje tiež poľutovanie nad skutočnosťou, že ženy sú nedostatočne zastúpené v 

hospodárskom, sociálnom a politickom rozhodovaní; zdôrazňuje potrebu vypracovať 

účinné mechanizmy ochrany pre ženy – obhajkyne ľudských práv; odporúča, aby sa 

zaviedol systém kvót s cieľom poskytnúť spôsob, ako podporovať účasť žien v 

politických orgánoch a na demokratickom procese, a to predovšetkým ako kandidátok; 

8. odsudzuje porušovanie ľudských práv zo strany tretích krajín, ktoré predstavuje 

obmedzovanie počtu detí na rodinu zo strany vlády; 

9. vyzýva Komisiu, aby systematicky začleňovala konkrétne opatrenia na zlepšenie účasti 

žien pri volebných procesoch vo všetkých volebných pozorovateľských misiách EÚ v 

súlade s usmerneniami EÚ v tejto oblasti, s prihliadnutím na závery, ku ktorým dospel 

seminár vedúcich odborníkov na voľby, ktorý sa konal v Bruseli v apríli 2014, a aby sa 

poučila zo skúseností z predchádzajúcich misií; 

10. opätovne pripomína, že EÚ by mala ísť v oblasti rodovej rovnosti príkladom; vyzýva 

inštitúcie EÚ, aby podporili účasť žien na európskom volebnom procese tým, že do 

nasledujúcej revízie európskych právnych predpisov v oblasti volieb zahrnú rodovo 

vyvážené zoznamy; 

11. zdôrazňuje význam posilnenia úlohy žien pri predchádzaní konfliktom a presadzovaní 

ľudských práv a demokratických reforiem, ako aj podpory systematickej účasti žien ako 

zásadnej súčasti mierového procesu a procesu obnovy po konflikte prostredníctvom 

efektívnejšej konzultácie a koordinácie s občianskou spoločnosťou a inštitúciami EÚ, aby 

sa zabezpečilo presnejšie a systematickejšie hodnotenie vplyvu v oblasti ľudských práv; 

namieta proti akýmkoľvek právnym predpisom, nariadeniam alebo tlaku vlád, ktorý 

neprimerane obmedzuje slobodu prejavu, a to najmä pokiaľ ide o ženy a LGBTI; 

12. žiada, aby sa podpora práv žien, rodová rovnosť a boj proti násiliu na ženách systematicky 
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začleňovali do stratégií v oblasti ľudských práv pre jednotlivé krajiny a v rámci dialógov o 

ľudských právach a politických dialógov s tretími krajinami a kandidátskymi krajinami; 

víta vymenovanie poradcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pre rodové 

otázky a programy odbornej prípravy zohľadňujúce rodové hľadisko pre diplomatov a 

úradníkov, ktorí sa zúčastňujú na delegáciách EÚ; pripomína záväzok zahrnúť ľudské 

práva do všetkých hodnotení vplyvu EÚ s cieľom zabezpečiť, aby EÚ rešpektovala, 

podporovala a realizovala ľudské práva a aby jej vonkajšie politiky a činnosti boli 

formulované a vykonávané tak, aby posilňovali ľudské práva v zahraničí; poukazuje na to, 

že rodová rovnosť sa neobmedzuje len na mužov a ženy, ale musí zahŕňať aj celú 

komunitu LGBTI; poukazuje na potrebu výraznejšie zahrnúť rodovú problematiku do 

humanitárnej pomoci EÚ; 

13. vyzýva EÚ, aby zabezpečila, aby základné záruky v oblasti ľudských práv, a to najmä 

práv žien a dievčat, boli súčasťou hospodárskych a obchodných dohôd s tretími krajinami, 

a aby podrobila tieto dohody revízii v prípadoch, keď nie sú dodržiavané tieto práva; 

14. vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad možným porušovaním ľudských práv týkajúceho 

sa žien a dievčat v utečeneckých táboroch na Strednom východe a v Afrike vrátane 

hlásených prípadov sexuálneho násilia a nerovnakého zaobchádzania so ženami a 

dievčatami; žiada ESVČ, aby sa zasadila o prísnejšie pravidlá a osvedčené postupy v 

tretích krajinách s cieľom ukončiť nerovnosť utečencov bez ohľadu na pohlavie; 

15. pripomína, že akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien v oblasti 

rozvoja je jedným zo základných nástrojov EÚ na zlepšenie rodovej rovnosti v tretích 

krajinách, a preto sa domnieva, že nový akčný plán pre rodovú otázku (GAP2) by mal 

mať formu oznámenia Komisie; vyzýva Komisiu, aby zohľadnila uznesenie Európskeho 

parlamentu o obnovení akčného plánu pre rodovú otázku (GAP); 

16. vyzýva na používanie rodovo citlivých kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov a 

systematický a včasný zber rodovo rozčlenených údajov ako súčasť procesu 

monitorovania a hodnotenia v rámci nového akčného plánu pre rodové otázky; 

17. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v niektorých tretích krajinách sú zákonné 

manželstvá medzi dospelými a deťmi, pričom v niektorých prípadoch ide o nevesty do 

veku deviatich rokov (detské nevesty), a odsudzuje túto skutočnosť; 

18. považuje manželstvá neplnoletých za zásadné porušenie ľudských práv, ktoré ovplyvňuje 

všetky aspekty života dotknutých dievčat, ohrozuje ich vzdelávanie, a tým obmedzuje ich 

vyhliadky, ohrozuje ich zdravie a zvyšuje riziko, že budú obeťami násilia a zneužívania; 

19. upozorňuje na to, že je potrebné, aby sa ženám bezplatne poskytovala riadna zdravotná 

starostlivosť počas pôrodu, aby sa znížil stále extrémne vysoký počet matiek a detí, ktoré 

zomrú pri pôrode v mnohých tretích krajinách v dôsledku nedostatočnej alebo 

neexistujúcej zdravotnej starostlivosti;  

20. vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom preventívnych politík týkajúcich sa násilia 

založeného na rodovej príslušnosti, nedostatkom podpory obetiam a vysokou mierou 

beztrestnosti pre páchateľov v mnohých krajinách; žiada ESVČ, aby si s tretími krajinami 

vymieňala osvedčené postupy týkajúce sa postupov tvorby práva a programov odbornej 

prípravy pre policajných a súdnych pracovníkov a zamestnancov štátnej služby; naliehavo 
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vyzýva EÚ, aby podporila organizácie občianskej spoločnosti, ktorých činnosť sa 

zameriava na obranu ľudských práv a podporu rodovej rovnosti v tretích krajinách, a aby 

úzko spolupracovala s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti rodovej 

rovnosti, ako sú MOP, OECD, OSN a Africká únia, s cieľom vytvoriť synergie a 

podporovať posilnenie postavenia žien; 

21. zdôrazňuje potrebu výmeny osvedčených postupov zo strany ESVČ v boji proti 

nedostatočnému prístupu obetí trestných činov spojených so sexuálnym násilím k 

spravodlivosti; dôrazne odsudzuje nedostatočný prístup žien v tretích krajinách k 

spravodlivosti, najmä ak sú obeťami násilia založeného na rodovej príslušnosti; žiada 

Komisiu, aby sa aktívne zapájala do trestného stíhania týchto trestných činov v tretích 

krajinách a v niektorých prípadoch aj v členských štátoch; žiada Komisiu, aby 

spolupracovala s ESVČ s cieľom zlepšiť podporu určenú obetiam, začleniť intervencie v 

oblasti násilia založeného na rodovej príslušnosti do humanitárnych akcií EÚ a aby 

uprednostňovala humanitárne akcie EÚ zamerané na násilie založené na rodovej 

príslušnosti a sexuálne násilie počas konfliktov; víta prijatie záväzku EÚ nadviazať na 

globálny samit na ukončenie sexuálneho násilia počas konfliktov, ktorý sa konal v 

Londýne v júni 2014, a naliehavo preto vyzýva Komisiu, aby prijala konkrétne opatrenia; 

22. vyzýva Komisiu, aby podnikla konkrétne kroky aj v rámci EÚ v boji proti násiliu na 

ženách a navrhla osobitnú smernicu v tejto oblasti; 

23. naliehavo vyzýva všetky subjekty zapojené do konfliktov, aby obetiam poskytovali všetku 

potrebnú zdravotnú starostlivosť vrátane interrupcií, a to bez rozdielu na základe rodovej 

príslušnosti za všetkých okolností a bez ohľadu na miestne právne predpisy, ako sa 

ustanovuje v Ženevských dohovoroch a ich dodatkových protokoloch; 

24. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že ženy a dievčatá sú najviac postihnuté 

extrémnou chudobou, hoci je fakticky preukázané, že investície do žien a dievčat a 

posilňovanie ich postavenia prostredníctvom vzdelávania sú jedným z najúčinnejších 

spôsobov boja proti chudobe; zdôrazňuje, že treba vykonať viac s cieľom zaistiť právo na 

vzdelávanie a na prístup k nemu, najmä prístup dievčat k vzdelávaniu, a že sa musia prijať 

opatrenia s cieľom zabrániť tomu, aby museli zanechať svoje štúdium, k čomu často 

dochádza, keď sa vydajú a majú deti; zdôrazňuje, že je potrebné začleniť ženy a dievčatá 

do procesov týkajúcich sa investícií a rastu v tretích krajinách; zastáva názor, že je 

nevyhnutné aj naďalej odstraňovať rozdiely v odmeňovaní žien a mužov; poznamenáva, 

že európske spoločnosti pôsobiace v tretích krajinách majú zásadnú úlohu pri 

presadzovaní rodovej rovnosti v týchto krajinách, pretože pôsobia ako vzor; povzbudzuje 

ženy, aby sa aktívne zapájali do odborov a ďalších organizácií, pretože to výrazne pomôže 

pri zavádzaní rodových aspektov do pracovnoprávnych vzťahov a pracovných 

podmienok; 

25. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že extrémne a fundamentalistické zákony a 

sociálne, kultúrne a náboženské ideológie v niektorých krajinách bránia ženám vo 

vykonávaní určitých povolaní; 

26. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že polovica svetovej populácie čelí mzdovej 

diskriminácii, pričom ženy na celom svete zarábajú medzi 60 a 90 percentami 

priemerného príjmu mužov; 
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27. zdôrazňuje, že je nevyhnutné zachovať kontinuitu vzdelávania pre dievčatá v 

utečeneckých táboroch, v konfliktných oblastiach a v oblastiach, ktoré sú postihnuté 

extrémnou chudobou a extrémnymi podmienkami životného prostredia, ako sú suchá a 

záplavy; 

28. víta úsilie, ktoré ESVČ vyvíja v tretích krajinách, aby sa posilnilo plnenie povinností a 

záväzkov v oblasti práv žien vyplývajúcich z Dohovoru o odstránení všetkých foriem 

diskriminácie žien a Pekinskej akčnej platformy, káhirského vyhlásenia o populácii a 

rozvoji a z rozvojového programu na obdobie po roku 2015; 

29. víta prehodnotenú politiku humanitárnej pomoci EÚ, ktorá umožňuje ženám a dievčatám 

znásilneným počas ozbrojeného konfliktu prístup k službe bezpečnej interrupcie podľa 

medzinárodného humanitárneho práva; zdôrazňuje potrebu rýchlej implementácie tejto 

prehodnotenej politiky; 

30. vyzýva EÚ, aby naďalej podporovala posilnenie hospodárskeho, sociálneho a politického 

postavenia žien ako nástroj na presadzovanie riadneho uplatňovania ich práv a základných 

slobôd a aby prisudzovala najvyššiu dôležitosť prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre 

dievčatá vrátane dievčat z najchudobnejších a marginalizovaných spoločenstiev; vyzýva 

na podporu pre odborné vzdelávanie žien, na zabezpečenie väčšieho etablovania 

odborného vzdelávania v oblasti vedy a techniky, na vytvorenie vzdelávacích programov 

v oblasti rodovej rovnosti na výchovu odborníkov v tretích krajinách a na prijatie krokov 

na zabránenie tomu, aby sa do učebných materiálov dostávali stereotypy; naliehavo 

vyzýva EÚ, aby zahrnula túto prioritu do všetkých svojich diplomatických a obchodných 

činností a činností v oblasti rozvojovej spolupráce. 

31. zdôrazňuje význam boja proti rodovým stereotypom a diskriminačným spoločensko-

kultúrnym postojom, ktoré posilňujú podriadené postavenie žien v spoločnosti a 

predstavujú jednu z hlavných príčin nerovnosti medzi mužmi a ženami, porušovanie 

ľudských práv páchané na ženách a násilie založené na rodovej príslušnosti; zdôrazňuje, 

že je potrebné zvýšiť úsilie v boji proti pretrvávaniu stereotypov, a to prostredníctvom 

osvetových kampaní zameraných na všetky spoločenské vrstvy, väčšieho zapojenia médií, 

stratégií na podporu žien a zaangažovanie mužov, uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti 

vo vzdelávaní a vo všetkých politikách a iniciatívach EÚ, najmä v oblasti vonkajšej 

činnosti, spolupráce a podpory rozvoja a humanitárnej pomoci; 

32. vyjadruje poľutovanie nad tým, že ženy sú príliš často diskriminované tým, že v 

porovnaní s mužmi majú ťažší prístup k finančným zdrojom, ako sú pôžičky od bánk; 

zdôrazňuje, že posilnenie postavenia žien v podnikateľskej sfére sa ukázalo ako zásadný 

faktor posilnenia hospodárstva a, v dlhodobom horizonte, boja proti chudobe; 

33. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v niektorých tretích krajinách je 

homosexualita zločinom, za ktorý sa v niektorých prípadoch ukladá trest smrti; 

34. vyjadruje poľutovanie nad častým porušovaním sexuálnych a reprodukčných práv žien 

vrátane odmietnutia prístupu k službám plánovaného rodičovstva; pripomína článok 16 

Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ktorý zaručuje právo zvoliť si 

počet detí a odstup medzi ich narodením a mať prístup k informáciám, vzdelaniu a 

prostriedkom na výkon tohto práva; 
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35. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa neoslabovalo „acquis“ Pekinskej akčnej platformy, 

pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti ako základné ľudské právo a 

o ochranu sexuálnych a reprodukčných práv; zdôrazňuje skutočnosť, že univerzálne 

rešpektovanie sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a prístup k príslušným službám 

prispieva k zníženiu detskej a materskej úmrtnosti; poukazuje na to, že plánovanie rodiny, 

zdravie matiek a ľahký prístup k antikoncepcii a bezpečnej interrupcii sú dôležitými 

prvkami pre záchranu životov žien a pomáhajú im znovu vybudovať svoje životy, ak sa 

stali obeťami znásilnenia; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby tieto politiky tvorili jadro 

rozvojovej spolupráce s tretími krajinami; 

36. odsudzuje kritickú situáciu a neľudské životné podmienky utečencov v Európe, ktoré sú 

obzvlášť nebezpečné nielen pre deti, ale aj pre ženy, pri ktorých je pravdepodobnejšie, že 

sa stanú obeťami násilia, zneužívania alebo dokonca obchodovania s ľuďmi; 

37. vyzýva EÚ, aby venovala náležitú pozornosť migrantkám a zvýšila ich ochranu, ako aj 

aby im poskytla pomoc, ktorú potrebujú, a chránila ich pred obchodovaním s ľuďmi a 

zneužívaním zločineckými organizáciami na prostitúciu, k čomu dochádza príliš často. 
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