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NÁVRHY 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 

vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 

návrhy: 

– so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) 

z 18. decembra 1979, 

A. keďže zlúčenie rodiny, hoci je základným ľudským právom, je systematicky odďaľované 

a dokonca porušované, a keďže ženy a deti sú prvými obeťami odopierania tohto práva 

alebo odďaľovania jeho výkonu; 

B. keďže články 21 a 23 Charty základných práv Európskej únie zakazujú diskrimináciu na 

základe rodovej príslušnosti; keďže EÚ sa zaviazala k podpore rodovej rovnosti a k 

zabezpečeniu uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých svojich činnostiach; 

C. keďže rómske ženy sú často vystavené viacnásobnej a prierezovej diskriminácii na 

základe rodovej príslušnosti a etnického pôvodu a majú obmedzený prístup k 

zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, sociálnym službám a rozhodovaniu; 

keďže diskriminácia môže nastať v rámci väčšinovej spoločnosti v súvislosti s rastúcim 

protirómskym rasizmom, ale aj v rámci vlastných komunít, ku ktorým ženy patria, z 

dôvodu ich pohlavia; 

D. keďže násilie páchané na ženách je porušením základných práv, ktoré postihuje všetky 

úrovne spoločnosti bez ohľadu na vek, vzdelanie, príjem, sociálne postavenie alebo 

krajinu pôvodu či bydlisko; keďže rodová nerovnosť, rodové stereotypy a chudoba 

zvyšujú riziko násilia a iných foriem zneužívania a bráni plnej účasti žien vo všetkých 

oblastiach života; 

E. keďže ženy stále čelia mnohým formám diskriminácie v EÚ a sú stále nedostatočne 

zastúpené vo všetkých oblastiach rozhodovania; 

F. keďže obchodovanie s ľuďmi je závažným porušením ľudských práv, ľudskej dôstojnosti 

a základných zásad právneho štátu a demokracie; keďže obchodovanie s ľuďmi na účely 

sexuálneho vykorisťovania je stále najrozšírenejšou formou; keďže 76 % evidovaných 

obetí v EÚ sú ženy; 

G. keďže z prieskumu EÚ o LGBT osobách vyplýva, že lesbičky, bisexuáli a transsexuáli 

čelia neúmernému riziku diskriminácie na základe ich sexuálnej orientácie alebo rodovej 

identity; 

H. keďže rodová príslušnosť nie je sama o sebe príčinou zraniteľnosti, ale existuje mnoho 

faktorov, ktoré prispievajú k vytvoreniu situácie zraniteľnosti vrátane chudoby, sociálneho 

vylúčenia a viacnásobnej diskriminácie; 

I. keďže podľa posledných dostupných odhadov Eurostatu ženy v EÚ zarábajú v priemere o 

16 % menej ako muži; 

J. keďže sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú zakotvené ako základné ľudské práva a 
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sú podstatným prvkom ľudskej dôstojnosti1; 

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa ešte nedosiahla rodová rovnosť, že v mnohých 

oblastiach sa nedosahujú žiadne zlepšenia a že sa naďalej porušujú základné práva žien; 

zdôrazňuje, že ženy naďalej trpia diskrimináciou a sociálnym vylúčením, čoho príkladom 

je ich nízke zastúpenie vo vede, technológiách, inžinierstve, podnikaní a v rozhodovacom 

procese, a to v súkromnom aj verejnom sektore, i pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní a 

dôchodkoch žien a mužov, a to aj pokiaľ ide o ženy žijúce vo vidieckych oblastiach; 

konštatuje, že diskriminácia a nedostatok zastúpenia vedie k pretrvávaniu rodových 

stereotypov, sociálneho a hospodárskeho vylúčenia a násiliu na ženách a dievčatách; 

2. zdôrazňuje potrebu bojovať proti protirómskemu rasizmu na všetkých úrovniach a 

všetkými prostriedkami a zdôrazňuje, že tento jav je obzvlášť odolnou, násilnou, 

opakujúcou sa a bežnou formou rasizmu; vyzýva členské štáty, aby ďalej posilňovali boj 

proti protirómskemu rasizmu a podporovali emancipáciu rómskych žien ako súčasť ich 

vnútroštátnych stratégií na integráciu Rómov, ktoré presadzujú osvedčené postupy; 

3. vyzýva na vypracovanie štatistík a ukazovateľov o viacnásobnej diskriminácii, ktorá je 

často skrytá pod „hlavným prúdom“ diskriminácie, ako je diskriminácia na základe 

chudoby a rasy; pripomína, že ak existuje riziko diskriminácie, existuje ešte väčšie riziko, 

že bude založená na rodovej príslušnosti; vyzýva Agentúru Európskej únie pre základné 

práva (FRA), aby vydala správu o tejto téme; 

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že ženy stále trpia diskriminačnými pracovnými 

podmienkami vrátane neštandardných foriem zamestnávania; zdôrazňuje, že ženy, ktoré 

pracujú v oblasti maloobchodných služieb, sú obzvlášť vystavené predĺženému 

pracovnému času a upieraniu práva pracovníka na deň odpočinku v týždni; 

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že v posledných rokoch hnutia proti rodovej rovnosti 

získali verejný priestor v mnohých členských štátoch; zdôrazňuje, že tieto hnutia 

spochybňujú úspechy dosiahnuté v oblasti rodovej rovnosti a ich cieľom je blokovať 

zákony a politiky, ktoré chránia LGBTI osoby proti trestným činom z nenávisti a 

diskriminácii; 

6. v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že nebola prijatá stratégia EÚ pre rodovú 

rovnosť na roky 2016 – 2020 a na základe záverov Rady o rovnosti žien a mužov zo 16. 

júna 2016 vyzýva Komisiu, aby posilnila postavenie svojho Strategického záväzku pre 

rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019 tým, že ho prijme vo forme oznámenia; 

7. vyzýva Komisiu, aby zvýšila úsilie o zvýšenie zastúpenia žien v rozhodovacích procesoch 

v politickej a ekonomickej sfére, a to uplatňovaním duálneho prístupu, ktorý kombinuje 

rodovú rovnosť a cielené opatrenia; 

8. vyzýva Komisiu, aby zlepšila zhromažďovanie, analýzu a šírenie komplexných, 

porovnateľných, spoľahlivých a pravidelne aktualizovaných údajov o účasti žien na 

rozhodovacích procesoch; 

                                                 
1 Akčný program ICPD § 7.2 a 7.3. 
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9. odsudzuje každú formu náhradného materstva, keďže nezohľadňuje práva všetkých žien; 

10. vyzýva inštitúcie EÚ, aby podporovali účasť žien v európskom volebnom procese tým, že 

zahrnú rodovo vyvážené zoznamy do ďalšej revízie európskeho volebného práva; 

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o 

zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností 

kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach z roku 2012 je stále blokovaný, a vyzýva 

Radu, aby konečne prijala spoločnú pozíciu k tomuto návrhu; 

12. zdôrazňuje, že rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, ktoré v súčasnosti dosahujú v EÚ v 

priemere 16 %, stelesňujú neprípustnú diskrimináciu a sú v rozpore so zmluvami o EÚ 

(článok 157 ZFEÚ); opakuje svoju výzvu členským štátom, aby preskúmali svoje platné 

právne predpisy s cieľom odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a rozdiely v 

dôchodkoch medzi ženami a mužmi; konštatuje, že opatrenia na zvýšenie transparentnosti 

miezd sú zásadné pre odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov; vyzýva členské 

štáty, aby uplatňovali odporúčania Komisie týkajúce sa transparentnosti miezd;                                                                                                                                                                                                                                                    

13. považuje za naliehavé vypracovať vymedzenie pojmu práce rovnakej hodnoty na úrovni 

EÚ pri zohľadnení judikatúry Súdneho dvora EÚ, aby sa zabezpečilo, že sa zohľadnia 

faktory, ako sú pracovné podmienky, zodpovednosť zverená pracovníkom a fyzické alebo 

psychické predpoklady na prácu; 

14. požaduje, aby sa v plnej miere uplatňovala smernica 2006/54/ES o vykonávaní zásady 

rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach 

zamestnania a povolania a aby sa vykonala revíziu, ktorá bude od spoločností povinne 

vyžadovať, aby vypracovali opatrenia alebo plány v oblasti rodovej rovnosti; 

15. konštatuje, že neprimerane vysoký podiel žien často nedobrovoľne vykonáva neistú prácu 

vrátane vysokej úrovne práce na čiastočný úväzok, málo platenej práce, práce na dobu 

určitú a zmlúv bez udania pracovného času; konštatuje, že práca na čiastočný úväzok 

prispieva k riziku chudoby; v tejto súvislosti pripomína, že rovnosť medzi ženami a 

mužmi je možné dosiahnuť len prostredníctvom spravodlivého prerozdelenia platenej a 

neplatenej práce, ako aj pracovných, rodinných a opatrovateľských povinností; 

16. poukazuje na vysoký podiel samostatne zárobkovo činných osôb vo vidieckych oblastiach 

s nedostatkom primeranej sociálnej ochrany a vysoký podiel „neviditeľnej“ práce, najmä 

pokiaľ ide o ženy; vyzýva preto členské štáty a regióny s legislatívnymi právomocami, 

aby zlepšili právne predpisy týkajúce sa rovnosti žien a mužov na trhu práce, najmä 

pokiaľ ide o mzdy, vlastnícke práva a rozhodovanie, a aby takisto zabezpečili sociálne 

zabezpečenie pre mužov aj ženy, ktorí pracujú vo vidieckych oblastiach; 

17. zdôrazňuje kľúčovú úlohu kvalitných verejných služieb v boji proti chudobe, najmä 

chudobe žien, pretože ženy sú od takýchto služieb viac závislé; 

18. vyzýva Komisiu, aby vykonala komplexné a globálne legislatívne opatrenia s cieľom 

vyhovieť potrebám matiek a otcov, pokiaľ ide o jednotlivé druhy dovolenky, a to 

materskej, otcovskej a rodičovskej dovolenky, ako aj dovolenky pre opatrovateľov, najmä 

s cieľom pomôcť mužom zohrávať aktívnu úlohu otcov, umožniť spravodlivejšie 

rozdelenie rodinných povinností, a tým dať ženám rovnaké príležitosti na účasť na trhu 
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práce; 

19. vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Komisie stiahnuť smernicu o materskej 

dovolenke a vyzýva ju, aby predložila nový návrh na záväzné právo na platenú otcovskú 

dovolenku; 

20. zdôrazňuje skutočnosť, že len malá časť mužov využíva svoje právo na rodičovskú 

dovolenku; vyzýva preto na prijatie konkrétnych opatrení s cieľom zabezpečiť, aby práva 

na rodičovskú dovolenku boli čo v najväčšej miere individuálne a neprenosné; 

21. víta návrh na zavedenie dovolenky pre opatrovateľov, ako sa predpokladá v pláne 

Komisie o novom začiatku riešenia problémov spojených so zosúladením pracovného a 

súkromného života, ktorým čelia pracujúce rodiny; vyzýva Komisiu, aby predložila 

legislatívny návrh na zahrnutie tohto ustanovenia; 

22. víta navrhované pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a vyzýva EÚ, aby čo najskôr 

ratifikovala Istanbulský dohovor s cieľom zabezpečiť ochranu pred všetkými formami 

násilia na ženách a dievčatách a domáceho násilia, predchádzanie týmto formám násilia a 

ich odstránenie; pripomína členským štátom, že pristúpenie k EÚ ich nezbavuje možnosti 

podpísať, ratifikovať a presadzovať Istanbulský dohovor, a vyzýva ich, aby tak urobili; 

zdôrazňuje, že Istanbulský dohovor je najkomplexnejší, moderný nástroj na predchádzanie 

násiliu na ženách, ochranu pred ním a zhromažďovanie údajov o ňom a vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že doteraz ho ratifikovalo iba 14 členských štátov; 

23. odsudzuje všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách, ako sú vraždy zo cti, 

nútené sobáše, obchodovanie s ľuďmi, domáce násilie a mrzačenie ženských pohlavných 

orgánov; domnieva sa, že tieto praktiky by sa nikdy nemali ospravedlňovať, mali by sa 

považovať za trestný čin a mali by sa trestať; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali 

rozhodné opatrenie na boj proti týmto praktikám na celom svete, ako aj v EÚ; zdôrazňuje, 

že VAW (Violence against Women ), t. j. násilie páchané na ženách, je systematické 

zneužívanie základných práv, pričom 62 miliónov žien sú obeťami násilia v EÚ; 

24. domnieva sa, že všetci ľudia, ktorí žijú v Európe, by mali rešpektovať zákony a ženské 

práva a dôstojnosť; 

25. vyjadruje poľutovanie nad prípadmi obťažovania a znásilnenia na verejných miestach v 

Európe a nad vysokou úrovňou beztrestnosti a nedostatkom spravodlivosti pre obete a 

domnieva sa, že všetky ženy a dievčatá by sa mali cítiť v bezpečí pred všetkými formami 

sexuálneho obťažovania na akomkoľvek verejnom mieste v Európe; vyzýva členské štáty, 

aby organizovali kampane na zvýšenie informovanosti o boji proti sexuálnemu 

obťažovaniu žien a aby prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby tieto činy boli 

riadne potrestané, ich páchatelia boli postavení pred súd a aby sa obetiam poskytovala 

zodpovedajúca ochrana; 

26. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zmobilizovali nevyhnutné prostriedky a nástroje na 

boj proti obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu vykorisťovaniu; 

27. zdôrazňuje, že v záujme účinného boja proti rodovo motivovanému násiliu je potrebná 

zmena postoja voči ženám a dievčatám; domnieva sa, že príliš často majú podriadenú 

úlohu a násilie proti nim sa príliš často toleruje a minimalizuje; vyzýva členské štáty, aby 
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vyvíjali väčšie úsilie v boji proti rodovým stereotypom a diskriminácii žien a dievčat; 

28. opätovne vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh v oblasti boja proti násiliu 

voči ženám a rodovo motivovanému násiliu, aby predstavila komplexnú stratégiu pre túto 

oblasť a aby zároveň zabezpečila prístup ku spravodlivosti pre tých, ktorí boli vystavení 

násiliu; 

29. víta rastúcu dynamiku hnutia na odstránenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov v 

celej EÚ; konštatuje, že členské štáty postupne vykonávajú pozitívne zmeny vo svojich 

právnych systémoch s cieľom kriminalizovať vykonávanie mrzačenia ženských 

pohlavných orgánov, ako aj prevoz dieťaťa alebo mladej ženy mimo EÚ do tretej krajiny 

na účely mrzačenia ženských pohlavných orgánov; naliehavo vyzýva tie členské štáty, 

ktoré tak ešte neurobili, aby zabezpečili trestnoprávnu ochranu dievčat a žien pred 

mrzačením ženských pohlavných orgánov; 

30. uznáva, že priemerný vek začatia vykonávania prostitúcie sa pohybuje medzi 13. až 14. 

rokom a že prostitúcia a sexuálne vykorisťovanie sú problémy veľmi úzko súvisiace s 

rodovým hľadiskom a predstavujú formu rodovo motivovaného násilia, ktorá je v rozpore 

so zásadami rešpektovania ľudských práv, medzi ktoré patrí aj rodová rovnosť ako 

základná zásada; 

31. zdôrazňuje dôležitú úlohu rodičov vo vzdelávacom rámci na podporu rodovej rovnosti; 

32. vyzýva členské štáty, aby prijali právne predpisy a politiky, ktoré sa zameriavajú priamo 

na páchateľov s cieľom znížiť dopyt po sexuálnom vykorisťovaní a dekriminalizovať 

osoby vykonávajúce prostitúciu a poskytovať im podporné služby vrátane kvalitnej 

sociálnej, právnej a psychologickej pomoci pre tých, ktorí chcú s prostitúciou skončiť; 

33. vyzýva členské štáty, aby plne vykonali smernicu 2012/29/EÚ o právach, podpore a 

ochrane obetí trestných činov a smernicu 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze s 

cieľom zabezpečiť dostatočnú ochranu a pomoc ženám a dievčatám, ktoré sa stali obeťami 

násilia; 

34. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Rada ešte neprijala návrh smernice o 

vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské 

vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu z roku 2008; 

víta uprednostnenie tejto smernice Komisiou; opakuje svoju pozíciu k smernici o 

rovnakom zaobchádzaní a vyzýva Radu, aby čo najrýchlejšie prijala tento návrh; 

35. odsudzuje všetky formy diskriminácie a násilia voči LGBTI osobám; požaduje ďalšie 

kroky na posilnenie trestného a antidiskriminačného práva v rámci celej EÚ s cieľom 

odstrániť pretrvávajúce legislatívne nedostatky, pokiaľ ide o trestanie homofóbnych, 

bifóbnych a transfóbnym trestným činov z nenávisti; 

36. vyjadruje znepokojenie nad nárastom kybernetického násilia na ženách a dievčatách, ako 

aj nad využívaním IKT a internetu na obchodovanie so ženami a deťmi, najmä na 

sexuálne, reprodukčné a pracovné vykorisťovanie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

prijali opatrenia na predchádzanie využívaniu nových technológií ako nástroja náboru 

najmä žien a dievčat ako obetí obchodovania s ľuďmi, kybernetického obťažovania a 

kybernetického prenasledovania, ako aj na riešenie prípadov takéhoto využívania nových 
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technológií; 

37. berie na vedomie správu Agentúry EÚ pre základné práva o základných právach 

intersexuálov, ako aj dokument komisára Rady Európy pre ľudské práva o ľudských 

právach a intersexuáloch; vyzýva Komisiu, aby nabádala členské štáty, aby prijali 

opatrenia na ochranu a rešpektovanie základných práv intersexuálov; 

38. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby deti a mladí ľudia mohli využívať svoje právo 

vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie týkajúce sa sexuality vrátane sexuálnej 

orientácie, pohlavnej identity a rodového vyjadrenia spôsobom primeraným ich veku pri 

zohľadnení rodových špecifík; 

39. vyzýva členské štáty, aby zaviedli vzdelávacie programy zohľadňujúce rodové špecifiká, 

ako aj opatrenia na ochranu práv dievčat a žien, rodovej rovnosti, rodových identít a 

vzťahov medzi pohlaviami na všetkých stupňoch vzdelávacích systémov; vyzýva tiež na 

potrebu vzdelávania dievčat aj chlapcov v školách v ranom veku v oblasti mieru, boja 

proti diskriminácii a proti rasizmu; 

40. pripomína, že pre všetky ženy v EÚ by sa mal zabezpečiť prístup k sexuálnemu a 

reprodukčnému  zdraviu a právam vrátane bezpečného a legálneho umelého prerušenia 

tehotenstva a vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby dekriminalizovali umelé 

prerušenie tehotenstva a starostlivosť pri ňom; zdôrazňuje, že sexuálne a reprodukčné 

zdravie a práva všetkých žien a dievčat sa musia rešpektovať vrátane ich práva na vlastné 

telo a sexualitu a práva nebyť vystavené nátlaku, diskriminácii a násiliu; 

41. víta všetko úsilie o plné uplatňovanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím; pripomína, že ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím sú obzvlášť 

vystavené diskriminácii, ktorá im bráni požívať ich základné práva rovnako ako iní; 

42. vyzýva príslušné výbory Európskeho parlamentu, aby sa zaoberali otázkou ochrany 

ľudských práv intersexuálov v EÚ a predložili iniciatívnu správu týkajúcu sa tejto otázky; 

43. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uplatňovali opatrenia na ochranu žien a LGBT osôb 

pred obťažovaním na pracovisku; 

44. vyzýva Európsku komisiu, aby bojovala proti nespravodlivému zaobchádzaniu so ženami 

a imidžu rodovej nerovnosti v mediálnom priemysle výmenou najlepších postupov pre 

mediálne spoločnosti s cieľom lepšie uplatňovať rovnaký prístup z rodového hľadiska vo 

vysielaní a reklame; 

45. vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s Komisiou prijali všetky potrebné opatrenia na 

zabezpečenie ochrany žien a dievčat, ktoré sú migrantkami, utečeniek a žiadateliek o azyl, 

ako aj LGBTI utečencov a žiadateľov o azyl, napr. prostredníctvom právneho 

poradenstva, prístupu k zdravotnej starostlivosti, bezpečných útočísk pre ženy a deti a 

prístupu k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam vrátane bezpečného umelého 

prerušenia tehotenstva; 

46. vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou utečeniek, žien a dievčat, ktoré žijú v 

núdzových podmienkach v celej EÚ a na jej hraniciach, ako aj nad tým, že viac než 

10 000 maloletých bez sprievodu je nezvestných od ich vstupu do EÚ; poukazuje na to, že 
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ženy a dievčatá tvoria najväčšiu skupinu a osobitne zraniteľnú skupinu v rámci 

migračných tokov, ktorá si vyžaduje špecifické a starostlivé posúdenie ich potrieb v rámci 

azylových a prijímacích konaní; opakuje v tejto súvislosti, že sa im musia poskytnúť 

špecifické prístupy, programy a opatrenia; 

47. zdôrazňuje potrebu otvoriť legálne a bezpečné azylové cesty s cieľom zamedziť 

pôsobeniu sietí obchodujúcich s ľuďmi, ako aj umožniť ženám, deťom, starším osobám a 

osobám so zdravotným postihnutím hľadať útočisko bez toho, aby riskovali svoje životy; 

48. opätovne pripomína základné právo všetkých žien na prístup k systémom verejnej 

zdravotnej starostlivosti, najmä primárnej, gynekologickej a pôrodníckej zdravotnej 

starostlivosti, ako stanovuje Svetová zdravotnícka organizácia; 

49. konštatuje, že 70 % identifikovaných obetí v EÚ sú občania EÚ a že väčšina nahlásených 

obetí sú ženy, ktoré sú občiankami členských štátov EÚ zo strednej a východnej Európy1; 

vyzýva členské štáty, aby plne vykonávali smernicu 2011/36/EÚ o prevencii 

obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu, ako aj smernicu 2011/92/EÚ o boji proti 

sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí s cieľom ochrániť ženy a 

dievčatá pred obchodovaním s ľuďmi, násilím a sexuálnym vykorisťovaním; vyzýva 

členské štáty, aby vo svojich vnútroštátnych stratégiách a akčných plánoch riešili aj 

otázky dopytu po obchodovaní s ľuďmi a vykorisťovaní ľudských bytostí; 

50. zdôrazňuje, že migrujúce ženy a dievčatá bez dokumentov by mali mať plný prístup k 

svojim základným právam a že by sa mali vypracovať možnosti pre legálnu migráciu; 

51. vyjadruje vážne obavy, pokiaľ ide o situáciu migrantov a žiadateľov o azyl, ktorí sú 

prevádzaní do EÚ, pričom ženy a deti čelia zvýšenému riziku sexuálneho a rodovo 

motivovaného násilia; pripomína, že ženy a deti môžu byť nútené k sexuálnemu styku 

výmenou za ochranu alebo základnú podporu s cieľom prežiť, čo je v niektorých 

prípadoch dôsledkom nedostatkov v poskytovaní pomoci, zlyhaní registračných systémov, 

odlúčenia rodiny a nedostatku bezpečných a legálnych spôsobov dostať sa do EÚ, ako aj 

nedostatku úspešných opatrení proti obchodníkom s ľuďmi; zdôrazňuje, že ženy a deti, 

ktoré sa uchýlia k sexu v záujme prežitia, nie sú považované za obete obchodovania, a 

teda nemôžu dostať potrebnú pomoc; 

52. poukazuje na to, že pracovníci v domácnosti sú prevažne ženy, a vyzýva členské štáty, 

aby urýchlili proces ratifikácie a vykonávania dohovoru MOP o pracovníkoch v 

domácnosti po rozhodnutí Rady 2014/51/EÚ a ako kľúčového nástroja na zabezpečenie 

dôstojných pracovných podmienok; 

53. dôrazne odmieta praktiky zadržiavania utečencov vrátane tehotných žien, detí a dojčiacich 

matiek; 

54. vyzýva na posilnenie práv na zlúčenie rodiny v celej EÚ, ako aj na zlepšenie ich 

vykonávania pomocou rýchlejších a menej nákladných postupov; zdôrazňuje, že je 

potrebné, aby postupy zlúčenia rodiny umožňovali uplatňovanie individuálnych práv žien 

a dievčat, ktoré sa zlučujú so svojimi rodinami v EÚ, aby sa zabezpečila ich nezávislosť, 

                                                 
1 Europol, Situačná správa: Obchodovanie s ľuďmi v EÚ (február 2016). 
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pokiaľ ide o prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelanie alebo zamestnanie; 

55. vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom údajov o rómskych ženách a deťoch, ktoré sú 

ohrozené obchodovaním s ľuďmi na účely nútenej práce alebo služieb vrátane žobrania; 

vyzýva Komisiu, aby poskytla údaje o rómskych ženách a deťoch uznaných ako obete 

obchodovania s ľuďmi, ako aj o číslach, koľkým z nich bola poskytnutá pomoc obetiam a 

v ktorých krajinách; 

56. vyzýva Komisiu, aby zaviedla uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých 

oblastiach tvorby politiky s cieľom účinnejšie presadzovať rodovú rovnosť a vo všetkých 

navrhovaných právnych predpisoch vrátane systematického posudzovania vplyvu na 

rodovú rovnosť ako súčasti hodnotenia dodržiavania základných práv a ako integrálneho 

kritéria v dialógu, a to okrem iného aj s kandidátskymi krajinami na vstup do EÚ; 

57. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uplatňovali rodové rozpočtovanie ako nástroj na 

zabezpečenie toho, že rozpočtové rozhodnutia budú zohľadňovať rodový rozmer a riešiť 

diferencované účinky; 

58. vyzýva Komisiu, aby zaviedla pilier rodovej rovnosti do stratégie Európa 2020 a aby viac 

začlenila hľadisko uplatňovania rodovej rovnosti do európskeho semestra tým, že zahrnie 

rodový rozmer do ročného prieskumu rastu a do procesu formulovania odporúčaní pre 

jednotlivé krajiny; 

59. uznáva, že prijatie úsporných opatrení a nadmerné zameranie sa na fiškálnu konsolidáciu, 

ktoré zaviedla EÚ a jej členské štáty v reakcii na hospodársku krízu, zvýšili chudobu a 

sociálne vylúčenie v EÚ, a to najmä žien a ďalších skupín čeliacich sociálnemu 

znevýhodneniu, a že tieto účinky musia byť zohľadnené v hospodárskych odporúčaniach 

pre jednotlivé krajiny; 

60. vyjadruje poľutovanie nad tým, že miera diskriminácie na základe pohlavia zostáva 

vysoká, a to aj v iných oblastiach ako zamestnanie; 

61. uznáva, že ochranu základných práv žien a dievčat možno skutočne zabezpečiť len 

prostredníctvom ďalšieho posilňovania postavenia v hospodárskej, politickej a sociálnej 

oblasti, zastúpenia a začleňovania; 

62. zdôrazňuje potrebu vykonávania cielených politík s cieľom zaručiť základné práva 

zraniteľných žien v špecifických skupinách, ako sú utečenky a žiadateľky o azyl, rómske 

ženy, ženy z etnických menšín, staršie ženy alebo ženy so zdravotným postihnutím; 

63. vyzýva inštitúcie EÚ, aby v rámci systému monitorovania a ochrany budúceho 

mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva zaviedli osobitné 

ukazovatele týkajúce sa rodovej rovnosti vrátane indexu rodovej rovnosti, ktorý 

vypracoval inštitút EIGE; 

64. vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby aktívne pracovali na uplatňovaní hľadiska 

rodovej rovnosti, mapovaní miezd a spravodlivom rozdelení rodičovskej dovolenky; 

konštatuje, že sociálna zraniteľnosť a slabé sociálne začlenenie pramenia z toho, že 

zamestnaných je menej žien než mužov a viac žien než mužov pracuje na čiastočný 

úväzok; 
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65. žiada, aby EÚ prijala prístup, v rámci ktorého by ľudské, pracovné, spotrebiteľské a 

environmentálne práva určovali smerovanie nadnárodného a vnútroštátneho obchodu a 

investícií a nie naopak; 

66. vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby zosúladili postupy na zvýšenie informovanosti o 

už existujúcich formách ochrany a na zaistenie lepšieho praktického vykonávania a 

uplatňovania smerníc o rovnosti; 
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