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NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

– s ohledem na společný pracovní dokument Komise s názvem „Rovnost žen a mužů a 

posílení postavení žen: proměna životů žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů EU 

(2016–2020)“, 

A. vzhledem k tomu, že v červnu 2015 Rada pro zahraniční věci znovu potvrdila, že je 

odhodlána podporovat práva žen, a došla k závěru, že posílení postavení žen v tomto 

regionu je zásadní pro dlouhodobou stabilitu a řádnou správu věcí veřejných; 

B. vzhledem k tomu, že užší spolupráce mezi EU a těmito pěti zeměmi Střední Asie 

v oblastech společného zájmu je možná jen tehdy, dospěje-li se ke společnému chápání 

demokracie, právního státu a práv žen, a vzhledem k tomu, že mezi priority EU patří 

respektování svobody sdružování, svobody projevu a svobody náboženského vyznání a 

prosazování práv žen, dětí a příslušníků menšin; vzhledem k tomu, že v středoasijských 

zemích přetrvávají nedostatky, pokud jde o lidská práva, demokracii a základní svobody, a 

vzhledem k tomu, že celková situace žen v regionu je i nadále velmi znepokojivá, uváží-li 

se diskriminace v oblasti přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a ekonomickým a kulturním 

příležitostem; vzhledem k tomu, že užší spolupráce s EU těmto zemím otevře cestu ke 

zlepšení v této oblasti; 

C. vzhledem k tomu, že zvláštní zástupce EU pro Střední Asii Peter Burian odpovídá za 

prosazování práv žen a rovnosti pohlaví; 

D. vzhledem k tomu, že se situace žen ve Střední Asii postupně zlepšuje, pokud jde o míru 

úmrtnosti při porodech, počet těhotenství u dívek ve věku mezi 15 a 19 lety, téměř 

vyrovnaný relativní počet dívek a chlapců, kteří dokončí základní a středoškolské 

vzdělání, a míru zaměstnanosti žen a mužů1; vzhledem k tomu, že v Uzbekistánu a 

Tádžikistánu stále existuje velký rozdíl v počtu žen a mužů v terciárním vzdělávání, na 

rozdíl od situace v Kazachstánu, kde je na školách tohoto typu zapsáno více žen než 

mužů2; 

E. vzhledem k tomu, že zvýšení obecné úrovně vzdělávání přispěje k boji proti případnému 

radikalismu mladých lidí a k omezení genderového násilí; 

F. vzhledem k tomu, že existují velké rozdíly mezi zkušenostmi žen žijících na venkově a 

žen žijících ve městě, a že je tedy obtížné vyvozovat o nich všeobecné závěry, neboť ženy 

na venkově musí o přístup ke svým právům podle vnitrostátních právních předpisů 

bojovat více; 

G. vzhledem k tomu, že EU musí co nejdříve přijmout zahraniční politiku zohledňující 

otázky genderu, a podpořit tak v celosvětovém měřítku agendu rovnosti žen a mužů pro 

období po roce 2015; 

                                                 
1 Statistiky a údaje Světové banky týkající se rovného postavení žen a můžu, 2015. 
2 Statistický úřad UNESCO.  
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H. vzhledem k tomu, že instituce OSN zaznamenávají v Kazachstánu i přes schválení 

strategie pro rovnost žen a mužů pro období 2006–2016 jen nepatrné změny, pokud jde 

o postavení žen; vzhledem k tomu, že se ženy setkávají s evidentními ekonomickými 

problémy a diskriminací v zaměstnání a jsou i nadále ohroženy obchodováním s lidmi, 

zejména za účelem pohlavního vykořisťování; 

I. vzhledem k tomu, že různé druhy násilí páchaného na ženách jsou i nadále rozšířené 

v Uzbekistánu, který nemá žádné právní předpisy zakazující domácí násilí, 

v Tádžikistánu, který se potýká obzvláště s problémem obchodování s lidmi, zejména 

obchodování za účelem pohlavního vykořisťování a nucené práce, ale i v Kyrgyzstánu, 

kde jsou stále ještě hlášeny případy únosů nevěst, znásilňování v manželství a domácího 

násilí; 

J. vzhledem k tomu, že v Turkmenistánu nejsou údaje týkající se práv žen shromažďovány 

v dostatečné míře a problémy, jako jsou nucené sňatky, diskriminace manželek žijících 

odděleně a rozvedených žen, domácí násilí a obchodování s ženami a dívkami, jsou i 

nadále velmi rozšířené; 

1. je si vědom toho, že Uzbekistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Turkmenistán 

narážejí při své snaze o dosažení pokroku v oblasti lidských práv na individuální 

problémy, avšak musí řešit i problémy, které jsou společné pro celý region a týkají se 

řešení otázky práv žen a rovnosti pohlaví a prosazování těchto hodnot; 

2. podotýká, že i když všech pět zemí Střední Asie ratifikovalo Úmluvu OSN o odstranění 

všech forem diskriminace žen, jejich kultura je i nadále patriarchální a dominují v ní muži, 

v mnoha oblastech stále existují velké nerovnosti mezi ženami a muži, a to i pokud jde 

o přístup k vyššímu vzdělání a částem trhu práce, ale i pokud jde o přístup k právní 

ochraně a právům, a násilí na ženách je stále velmi rozšířeno v mnoha částech Střední 

Asie a nabývá různých forem včetně domácího násilí, únosů nevěst, obchodování s lidmi, 

sňatků v raném věku a fyzického zneužívání; vyzývá všech pět zemí k plnému provádění 

úmluvy CEDAW; připomíná, že podpora poskytovaná Evropskou unií musí zahrnovat 

konkrétní opatření k vymýcení diskriminace žen; 

3. doporučuje, aby byli pracovníci v oblasti soudnictví s otázkami genderu obeznámeni a 

vzdělávali se v této oblasti, a upozorňuje na nezbytnost trestání osob páchajících násilí na 

základě pohlaví; 

4. konstatuje, že ženy zastávají nepostradatelnou a zásadní úlohu v zemědělství a 

zemědělské výrobě ve všech zemích napříč Střední Asií, přičemž průměrný podíl žen 

zaměstnaných v zemědělském odvětví se pohybuje kolem 58 %1, avšak vyjadřuje 

politování nad přetrvávajícím problémem nucené práce v zemědělství, zejména v odvětví 

bavlny v Uzbekistánu; vyzývá všechny země Střední Asie, aby podporovaly zaměstnávání 

a podnikání žen, a to zejména ve venkovských oblastech; žádá, aby bylo prosazování a 

monitorování hospodářských a sociálních práv dívek a žen a posilování jejich postavení 

jedním z klíčových cílů vnějších vztahů EU s tímto regionem; 

5. zastává názor, že by měly být upřednostňovány investiční programy, které by mohly mít 

větší vliv na rozvoj regionu, zejména co se týče vzdělávání, mladých lidí a rovnosti žen a 

                                                 
1 Statistiky Světové banky, 2012. 
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mužů; 

6. poukazuje na význam zajištění přístupu žen k odbornému a vysokoškolskému vzdělávání, 

včetně většího rozvíjení odborné přípravy v oblasti vědy a techniky, a naléhavě žádá 

zvláštní zástupce EU, aby podpořili pobídky v této oblasti; domnívá se, že EU by měla 

zintenzívnit svá opatření v oblasti vzdělávání, například pořádáním vzdělávacích kurzů 

pro učitele a dodáváním výukových materiálů; vyzývá k přijetí opatření vedoucích 

k modernizaci veřejného vzdělávání, podpoře mezinárodních akademických výměn a 

umožnění rovnocenné účasti žen; domnívá se, že by měly být vytvořeny vzdělávací 

programy pro pedagogické pracovníky zaměřené na otázky rovnosti žen a mužů; 

7. cení si kroků, které učinily jednotlivé země Střední Asie za účelem posílení rovnosti žen a 

mužů, jako jsou např. pozměňovací návrhy k článkům 154 a 155 kyrgyzského trestního 

zákoníku, který vstoupil v platnost v únoru 2014 a zpřísnil trest za často praktikovaný 

zvyk unášení nevěst; konstatuje však, že ochrana práv žen a prosazování rovnosti žen a 

mužů zůstává v rámci regionu stále ještě problémem; žádá Komisi, aby i nadále 

podporovala země ve Střední Asii v rozvoji agendy ženských práv s cílem postupného 

zlepšování a dosažení rovnosti žen a mužů a zajištění toho, aby každý, včetně těch 

nejzranitelnějších členů společnosti, mohl plně uplatňovat svá lidská práva; 

8. vítá kazašskou strategii zaměřenou na rovnost žen a mužů a jejích 45 politických, 

sociálních a ekonomických opatření; žádá Komisi, aby i nadále podporovala země Střední 

Asie v rozvoji agendy práv žen, a vyzývá k účinnějšímu provádění této strategie; 

vyjadřuje politování nad nedostatečným zastoupením žen ve veřejných rozhodovacích 

orgánech Kazachstánu, a to i přes zákonem stanovenou povinnost dodržovat v politických 

institucích 30% kvótu; 

9. žádá Evropskou službu pro vnější činnost, aby v rámci přezkumu své strategie pro Střední 

Asii, v souladu s prioritami, které si stanovila pro období 2016–2020, a při zohlednění 

pokroku, jež země Střední Asie již učinily, vytvořila komplexní akční plán v oblasti 

rovnosti žen a mužů, který bude obsahovat konkrétní opatření na zlepšení práv a životních 

podmínek žen; domnívá se, že každá země Střední Asie by měla být vybízena k tomu, aby 

přijala právní předpisy, které budou výslovně zakazovat veškeré formy násilí a 

diskriminaci vůči ženám, včetně pohlavního, fyzického, psychického a ekonomického 

zneužívání spočívajícího v různých izolačních taktikách, jako je bránění obětem v tom, 

aby vykonávaly práci či měly přístup k bankovním účtům, kreditním kartám či dopravě; 

poukazuje na skutečnost, že finanční zajištění je základním předpokladem pro to, aby se 

oběť domácího násilí mohla osamostatnit a vymanit se ze zneužívání; vyzývá země 

Střední Asie, aby k násilí na ženách přistupovaly jako k trestnému činu, řádně 

prošetřovaly všechny hlášené případy a zavedly opatření, jež obětem zaručí ochranu, 

pomoc a přístup ke spravedlnosti, společně s mechanismy pro zajištění vymáhání práva; 

poznamenává, že odvětví sňatkových agentur je ve Střední Asii poměrně rozšířené, a žádá 

země v tomto regionu, aby v zájmu co největší ochrany zranitelných žen před 

vykořisťováním zvážily možnost regulace těchto agentur; vyzývá země Střední Asie, aby 

organizovaly vzdělávací kampaně o právu na život bez násilí a iniciativy zaměřené na 

celou společnost a zejména hlavní církevní představitele informující o bezpodmínečné 

nutnosti získat při svatebním obřadu souhlas obou stran; 

10. konstatuje, že mezi právními předpisy a skutečností existují značné rozdíly a že i když 
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některé země mají právní řád, který zaručuje rovná práva, pokud jde o podíl na majetku, 

diskriminace ve prospěch dědiců mužského pohlaví stále přetrvává; je znepokojen 

skutečností, že nedostatky v právní registraci sňatků v Tádžikistánu způsobují, že se ženy 

po rozvodu ocitají ve velmi zranitelné pozici, jak dokládá výzkum OBSE, z něhož 

vyplynulo, že 80 % rozvedených žen je v důsledku výše uvedené skutečnosti upíráno 

právo na majetek a péči o děti; 

11. naléhavě žádá EU, aby podporovala organizace občanské společnosti, jejichž činnost je 

zaměřena na ochranu lidských práv a prosazování rovnosti žen a mužů v zemích Střední 

Asie, a aby aktivně spolupracovala s mezinárodními organizacemi, které se angažují 

v oblasti rovnosti žen a mužů, např. s MOP, OECD a OSN, s cílem vytvářet synergie 

sloužící ke zlepšení postavení žen; 

12. konstatuje, že pokud jde o místa ministrů, je zastoupení žen velmi malé, neboť 

v Kyrgyzstánu byla v roce 2015 tato místa obsazena ženami z 15 % a v Turkmenistánu 

z 5,7 %1; vybízí země Střední Asie a Komisi, aby se zaměřily rovněž na zastoupení žen 

v procesu rozhodování, zejména v politické oblasti, a doporučuje zavedení systému kvót, 

který by posílil zapojení žen, v prvé řadě v roli kandidátek; 

13. odsuzuje veškeré právní předpisy, regulaci či nátlak vlády, které bezdůvodně omezují 

svobodu projevu, zejména v případě žen a dalších genderových kategorií; 

14. zastává názor, že angažovanost EU a pomoc poskytovaná z jejího rozpočtu by měly být 

podmíněny měřitelným pokrokem, jehož země Střední Asie dosáhnou v oblasti lidských 

práv, demokracie a základních svobod; 

15. se znepokojením konstatuje, že Turkmenistán a Uzbekistán byly ve výroční zprávě z roku 

2015 o obchodování s lidmi1 zařazeny na „seznam sledovaných zemí“, což znamená, že se 

počet obětí obchodování s lidmi zvyšuje; vyzývá koordinátora EU pro boj proti 

obchodování s lidmi, aby podpořil Turkmenistán a Uzbekistán v boji proti obchodování 

s lidmi, které je urážkou lidské důstojnosti a často zahrnuje psychický teror a fyzické 

násilí, a musí být proto vymýceno; žádá členské státy, aby při jednání s těmito zeměmi na 

tyto důležité otázky poukazovaly; 

16. vyzývá země Střední Asie, aby podporovaly rovný přístup k informačním a 

komunikačním technologiím s cílem zajistit růstový potenciál žen v místní i světové 

ekonomice; 

17. zdůrazňuje, že je třeba pořádat vzdělávací kurzy o násilí na ženách určené pro pracovníky 

donucovacích orgánů, státních zastupitelství a soudů a zřídit přístupná střediska a azylové 

domy, které by obětem poskytovaly psychologickou a právní pomoc; 

18. zdůrazňuje, že je důležité řádně financovat subjekty, které se zabývají prováděním politik 

rovnosti žen a mužů, a umožnit organizacím občanské společnosti zaměřeným na práva 

žen, aby působily nezávisle, a poskytovat jim finanční prostředky.  

 

                                                 
1 Statistiky Světové banky za pětileté období (2011–2015). 
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