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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: 

A. keďže podľa článku 8 ZFEÚ sa EÚ zaviazala k podpore rodovej rovnosti 

a k zabezpečeniu uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých svojich 

činnostiach a politikách; keďže v stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi sa 

ustanovuje začlenenie rodovej rovnosti do obchodnej politiky a politiky v oblasti 

zahraničných vzťahov EÚ; 

B. keďže násilie páchané na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejším foriem 

porušovania ľudských práv na svete, týka sa všetkých spoločenských vrstiev bez ohľadu 

na vek, vzdelanie, príjem, sociálne postavenie alebo krajinu pôvodu či pobytu a 

predstavuje zásadnú prekážku dosiahnutia rodovej rovnosti; keďže v prípadoch 

ozbrojených konfliktov patria ženy a deti vrátane utečencov z radov žien a detí medzi 

najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti; 

C. keďže sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú zakotvené v základných ľudských 

právach a sú podstatným prvkom ľudskej dôstojnosti; keďže sa tieto práva ešte 

nezabezpečili vo všetkých častiach sveta, ani v častiach EÚ; 

1. zdôrazňuje, že EÚ by mala v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja v rámci 

programu Agenda 2030, Európskym konsenzom o rozvoji a akčným plánom pre rodovú 

rovnosť na roky 2016 – 2020 (GAP II) pokračovať v plnení svojho záväzku budovať 

spoločnosť, v ktorej neexistuje žiadna forma diskriminácie a násilia, a prispievať k 

rodovo rovnému, bezpečnému, prosperujúcemu a udržateľnému svetu; 

2. pripomína, že rovnosť medzi mužmi a ženami je základnou zásadou EÚ a členských 

štátov, ako sa uvádza v článku 3 ods. 3 Zmluvy o EÚ, a jej presadzovanie uplatňovaním 

hľadiska rodovej rovnosti aj v iných krajinách na celom svete v rámci vonkajších politík 

patrí k hlavným cieľom EÚ; 

3. pripomína, že GAP II je jedným zo základných nástrojov EÚ na zlepšenie rodovej 

rovnosti v tretích krajinách; vyzýva Komisiu, aby zohľadnila uznesenie Parlamentu z 8. 

októbra 2015 o obnovení Akčného plánu EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia 

žien v rámci rozvojovej spolupráce1 a svoje uznesenie z 31. mája 2018 o vykonávaní 

spoločného pracovného dokumentu útvarov (SWD(2015)0182) – Rodová rovnosť a 

posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 

zmeniť život dievčat a žien2; 

4. zdôrazňuje, že treba, aby EÚ bola naďalej odhodlaná v plnej miere plniť povinnosti a 

záväzky týkajúce sa práv žien vyplývajúce z Dohovoru o odstránení všetkých foriem 

diskriminácie žien (CEDAW), Pekinskej akčnej platformy a akčného programu 

Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji a aby zohľadňovala výsledky jej 

hodnotiacich konferencií; 

                                                 
 1 Ú. v. EÚ C 349, 17.10.2017, s. 50. 
2 Prijaté texty, P8_TA(2018)0239. 
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5. zdôrazňuje, že treba zaručiť slobodu myslenia, viery a náboženského vyznania, najmä v 

prípade veriacich žien, ktoré sú obzvlášť zraniteľné; 

6. konštatuje, že neoliberálny rámec v skutočnosti poškodzuje trvalo udržateľný rozvoj 

a ľudské práva vrátane práv žien, ktoré sú súčasťou samotných ľudských práv;  

7. zdôrazňuje skutočnosť, že rodová rovnosť je základné ľudské právo a vyzdvihuje 

vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, že „existujú presvedčivé 

dôkazy o tom, že investovanie do žien je najúčinnejším spôsobom pozdvihnutia 

komunít, spoločností a krajín. Ženy svojou účasťou prispievajú k tomu, že mierové 

dohody sú silnejšie, spoločnosti odolnejšie a ekonomiky dynamickejšie“; 

8. zároveň vyjadruje znepokojenie nad pokračujúcimi odmietavými reakciami, pokiaľ ide 

o práva žien a sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (SRZP), a nad základnými 

právnymi predpismi v mnohých častiach sveta, ktoré tieto práva obmedzujú; 

9. zdôrazňuje, že treba zaručiť všeobecný prístup k celému radu kvalitných a cenovo 

dostupných služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane komplexných 

informácií o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a vzdelávaní v oblasti sexuality a 

vzťahov, rodinného plánovania a moderných spôsobov antikoncepcie, bezpečného a 

legálneho potratu a odporúčanej prenatálnej a popôrodnej starostlivosti, aby sa 

predchádzalo úmrtiam detí a matiek; zdôrazňuje, že vo všetkých cieľoch trvalo 

udržateľného rozvoja sa kladie výslovný dôraz na rodovú rovnosť a posilňovanie 

postavenia žien a že by sa malo vyvinúť väčšie úsilie s cieľom dosiahnuť úplné 

uplatňovanie práv žien a účinné vykonávanie politík podporujúcich posilnenie 

postavenia žien a ich účasti na rozhodovacom procese; 

10. zdôrazňuje, že je dôležité vidieť prístup k zdraviu ako ľudské právo; zdôrazňuje, že je 

potrebné zaručiť prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a príslušným právam 

vrátane opatrení na zabezpečenie toho, aby ženy mohli slobodne rozhodovať o svojom 

tele a živote, aby mali prístup k plánovaniu rodiny, k primeraným hygienickým 

výrobkom pre ženy a aby dostávali odporúčanú pôrodnícku starostlivosť, ako aj 

predchádzať úmrtnosti detí a matiek; zdôrazňuje skutočnosť, že služby zabezpečujúce 

bezpečné umelé prerušenie tehotenstva sú dôležitými prvkami pri záchrane života žien a 

že prispievajú k zamedzeniu vysokorizikových pôrodov a zníženiu dojčenskej a detskej 

úmrtnosti; zdôrazňuje význam prístupu k primeraným službám v oblasti duševného 

zdravia, ktoré zohľadňujú rodové hľadisko, a to najmä v konfliktných a 

postkonfliktných situáciách; 

11. dôrazne odsudzuje opätovné zavedenie a rozšírenie globálneho umlčiavacieho pravidla 

a jeho vplyv na zdravie a práva žien a dievčat na celom svete; opakuje svoju výzvu, aby 

EÚ a jej členské štáty vyplnili medzeru vo financovaní, ktorú v tejto oblasti zanechali 

Spojené štáty americké, a aby na to využili financovanie v oblasti rozvoja na 

vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ; 

12. považuje za neprijateľné, že telá žien a dievčat, najmä pokiaľ ide o ich sexuálne a 

reprodukčné zdravie a práva, sú stále ideologickým bojiskom; vyzýva EÚ a členské 

štáty, aby uznali neodňateľné práva žien a dievčat na telesnú integritu a samostatné 

rozhodovanie a odsudzuje časté porušovanie sexuálnych a reprodukčných práv žien 

vrátane odopierania prístupu k službám plánovaného rodičovstva, cenovo dostupnej 
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antikoncepcii a bezpečnému a legálnemu vykonávaniu umelého prerušenia tehotenstva; 

13. vyzýva členské štáty, aby posilnili vykonávanie politík, ktorými sa posilňuje postavenie 

dievčat a žien, bojuje proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a aby sa v rámci cieľa 

trvalo udržateľného rozvoja č. 5 a iniciatívy MOP z roku 2018 „Ženy v práci“ zamerali 

na poskytovanie rovnakého prístupu ženám a dievčatám k základnému a vyššiemu 

vzdelávaniu a odbornej príprave, celoživotnému vzdelávaniu, dôstojnej práci a 

rovnakému odmeňovaniu, rovnakého prístupu k finančným službám a zastúpeniu v 

hospodárskych a politických rozhodovacích procesoch; 

14. konštatuje, že najmä organizácie pre práva žien a obhajcovia týchto práv sú špecifickou 

cieľovou skupinou a mimoriadne trpia zmenšujúcim sa občianskym priestorom; 

zdôrazňuje, že EÚ musí poskytovať politickú podporu, vo väčšej miere chrániť a 

výraznejšie finančne podporovať nezávislé organizácie občianskej spoločnosti, ktoré 

presadzujú práva žien a dievčat vo všetkých oblastiach; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť 

ochranu obhajkýň ľudských práv, ktoré čelia väčšiemu počtu hrozieb a násilia, ba 

dokonca boli zavraždené v priamom dôsledku svojich aktivít; naliehavo vyzýva EÚ, aby 

zohľadnila potrebu poskytovania osobitnej ochrany obhajkyniam ľudských práv, a 

všetky členské štáty, aby rešpektovali Deklaráciu OSN o obhajcoch ľudských práv; 

15. vyzýva ESVČ, aby zabezpečila, aby sa výsledky 62. zasadnutia Komisie pre postavenie 

žien (CSW) zahrnuli do jej politík a poskytli nový impulz pri podpore rodovej rovnosti 

a posilnenia postavenia vidieckych žien a dievčat; 

16. zdôrazňuje, že je dôležité, aby vzdelávanie a odborná príprava v oblastiach STEM, ako 

aj v oblasti humanitných vied, boli prístupné ženám a dievčatám, s osobitným dôrazom 

na zvyšovanie ich talentov a kompetencií a ich účasti v odvetviach STEM; 

17. pripomína, že v rámci vzdelávania by sa mali vypracovať vhodné opatrenia v záujme 

podpory vzdelávacích programov bez stereotypov s cieľom zahrnúť účasť občanov, 

ľudské práva, rodovú rovnosť, podporu medzikultúrneho povedomia a porozumenia, 

aby boli študenti lepšie pripravený na občianstvo; 

18. odsudzuje všetky formy násilia, ako je domáce násilie, obťažovanie, sexuálne 

vykorisťovanie, obchodovanie s ľuďmi, detské a nútené manželstvá, ktoré sú páchané 

na ženách a dievčatách v Európe a vo zvyšku sveta, ako vážne porušovanie ľudských 

práv; 

19. víta spoločné úsilie a investície EÚ spolu s OSN, pokiaľ ide o spustenie iniciatívy 

Spotlight, zameranej na odstránenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách a 

dievčatách, pričom opätovne zdôrazňuje, že násilie páchané na ženách a dievčatách je 

jednou z najrozšírenejších, najúpornejších a najzničujúcejších foriem porušovania 

ľudských práv; keďže ženy a dievčatá na celom svete sú aj naďalej najviac ohrozené 

rodovo motivovaným a sexuálnym násilím, sexuálnym obťažovaním, sexuálnym 

zneužívaním a vykorisťovaním, čo zahŕňa aj politickú a hospodársku diskrimináciu, 

domáce násilie, šikanu, sexuálne vykorisťovanie, zločiny v mene cti, obchodovanie s 

ľuďmi, manželstvá detí a nútené manželstvá, mrzačenie ženských pohlavných orgánov a 

znásilňovanie ako vojnovú zbraň; odsudzuje preto všetky formy násilia páchaného na 

ženách a dievčatách; ďalej žiada, aby EÚ a členské štáty zintenzívnili svoj boj proti 

mrzačeniu ženských pohlavných orgánov na celom svete a v rámci EÚ, keďže podľa 
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odhadov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) z roku 2017 bolo aspoň 

500 000 žien žijúcich v EÚ vystavených mrzačeniu ženských pohlavných orgánov a 

tieto praktiky hrozia ďalším 180 000 dievčatám a ženám; 

20. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že podľa štúdie 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 odsúva na okraj; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že okrem iných výsledkov to znamená, že dievčatá a ženy, ktoré 

sú obeťami znásilnení ako vojenskej zbrane, nemajú prístup k nediskriminačnej 

starostlivosti, najmä ku komplexnej lekárskej starostlivosti vrátane umelého prerušenia 

tehotenstva, napriek úsiliu GAP II o zlepšenie postavenia žien s cieľom posilniť ich 

rozhodovanie o vlastnom sexuálnom a reprodukčnom živote; 

21. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby účinne a účelne bojovali proti 

obchodovaniu s ľuďmi; ako vyplýva z niekoľkých štúdií, väčšinu osôb, s ktorými sa 

obchoduje, tvoria ženy a dievčatá, ktoré sú hneď po príchode na európsku pevninu 

nútené vykonávať prostitúciu v členských štátoch; 

22. žiada Komisiu a ESVČ, aby vo všetkých obchodných dohodách a dohodách 

o partnerstve s tretími krajinami venovali osobitnú pozornosť dodržiavaniu ľudských 

práv týkajúcich sa žien a dievčat; 

23. zdôrazňuje skutočnosť, že porušovaním ľudských práv je aj šikanovanie a sexuálne 

obťažovanie na pracovisku; 

24. naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, ktoré tak ešte nespravili, aby urýchlili 

ratifikáciu a vykonávanie Istanbulského dohovoru, prvého právne záväzného 

medzinárodného nástroja na prevenciu a boj proti násiliu páchanému na ženách vo 

všetkých jeho častiach s cieľom zabezpečiť súlad medzi vnútornými a vonkajšími 

opatreniami EÚ v tejto oblasti; žiada o úplné dodržiavanie Istanbulského dohovoru; 

zdôrazňuje skutočnosť, že náboženskými či kultúrnymi rozdielmi, rozdielmi v 

tradíciách, prípadne inými okolnosťami, nemožno ospravedlniť diskrimináciu či 

akúkoľvek formu násilia; 

25. uznáva, že treba riešiť osobitnú situáciu, ktorej čelia ženy ako obete viacerých foriem 

diskriminácie, ako je diskriminácia z dôvodu rodovej identity, rasy, triedy, spôsobilosti 

či postihnutia alebo statusu migranta; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a 

členské štáty, aby vypracúvali a hodnotili zahraničné politiky tak z hľadiska rodovej 

rovnosti, ako aj z medziodvetvového hľadiska; 

26. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zdvojnásobili úsilie o odstránenie všetkých foriem 

rodovo motivovaného násilia vrátane detského, skorého a núteného manželstva, 

gendercídy, nútenej sterilizácie a znásilnenia medzi manželmi; 

27. zdôrazňuje, že EÚ sa zaviazala k podpore rodovej rovnosti a zabezpečeniu uplatňovania 

hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých svojich činnostiach, čo je povinnosť ustanovená 

v zmluvách, aby sa rodová rovnosť stala kľúčovou prioritou vo všetkých usmerneniach, 

pracovných vzťahoch, politikách a činnostiach EÚ vrátane vonkajších činností; preto 

podporuje súvisiace koordinované úsilie v rámci mnohostranných dialógov a činností 

delegácií EÚ, ako sú volebné pozorovateľské misie; zdôrazňuje, že treba posilniť 
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činnosť hlavného poradcu ESVČ pre rodové otázky v tretích krajinách zameranú na 

presadzovanie mieru, bezpečnosti a základných slobôd, a to zabezpečením osobitného 

rozpočtu pre oblasti jeho právomocí; 

28. vyzýva Komisiu, aby do dohôd o voľnom obchode s tretími krajinami začlenila rodovú 

kapitolu a doložky požadujúce, aby tieto krajiny ratifikovali a vykonávali 27 

medzinárodných dohovorov o ľudských a pracovných právach, ochrane životného 

prostredia a dobrej správe vecí verejných, ktoré sa uvádzajú v systéme všeobecných 

preferencií (VSP) a VSP +; zdôrazňuje, že je dôležité monitorovať ich vykonávanie, 

v prípade potreby prijímať opatrenia a venovať osobitnú pozornosť rodovej rovnosti; 

zdôrazňuje, že dohovor CEDAW je v rámci VSP+ jedným z relevantných dohovorov; 

29. vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa štatistík z roku 2016 vedú delegácie EÚ ženy 

len v 21,9 % prípadov3; vyjadruje poľutovanie nad tým, že medzi ôsmimi osobitnými 

zástupcami EÚ je len jedna žena; vyjadruje poľutovanie nad tým, že ženy predstavujú v 

rámci civilných misií SBOP len 25 % zamestnancov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

nie sú k dispozícii komplexné štatistiky o účasti žien na vojenských misiách a 

operáciách SBOP; 

30. konštatuje, že v záujme zachovania politického odhodlania splniť tento cieľ bude 

potrebné primerané financovanie oblasti rodovej rovnosti vo vonkajších vzťahoch; 

zdôrazňuje, že aktuálne financovanie krokov v oblasti rodovej rovnosti a posilňovania 

postavenia žien zostáva neadekvátne, a žiada, aby sa táto situácia v ďalšom VFR 

zmenila; 

31. víta prístup zahŕňajúci rodové hľadisko v rámci činností spoločnej bezpečnostnej a 

obrannej politiky EÚ a zdôrazňuje význam zabezpečenia primeranej odbornej prípravy 

zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov humanitárnej pomoci vrátane tých, ktorí 

pracujú v prípade núdzovej pomoci, citlivej z rodového hľadiska; 

32. zdôrazňuje význam zapojenia žien, mladých ľudí a osôb LGBTIQ do mierových 

procesov a procesov zmierenia a dôležitú úlohu, ktorú môže umenie a medzikultúrny 

dialóg v tomto ohľade zohrávať, ako sa uvádza v spoločnom oznámení Európskej 

komisie a vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku s názvom 

Smerom k stratégii EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy (JOIN(2016)0029); 

33. zdôrazňuje, že je dôležité riešiť osobitné potreby vdov všetkých vekových skupín v 

konfliktných oblastiach a oblastiach po skončení konfliktu, najmä ich potreby finančnej 

a psychologickej podpory, a uznáva významnú úlohu, ktorú by mali zohrávať pri 

mierových procesoch a procesoch zmierenia; 

34. zdôrazňuje, že náboženské a kultúrne rozdiely a rozdiely v tradíciách nemôžu byť 

v žiadnom prípade ospravedlnením diskriminácie či akejkoľvek formy násilia; 

podporuje iniciatívu EÚ s názvom Predchádzanie násilnému extrémizmu: prístup 

zameraný na rodovú rovnosť, pričom kladie dôraz na podporu projektov zohľadňujúcich 

rodové hľadisko, ktoré posilňujú úlohy žien a dievčat pri budovaní mieru, predchádzaní 

konfliktom a teroristickým činom a pri humanitárnej reakcii; 

                                                 
3 Správa ESVČ o ľudských zdrojoch za rok 2017, uverejnená 16. mája 2018. 
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35. vyzýva ESVČ, aby podporovala úlohu žien pri predchádzaní terorizmu; poukazuje na 

skutočnosť, že ako vyplýva z niekoľkých štúdií, ženy ako matky môžu pomocou 

neustáleho dialógu a základnej citovej väzby, ktorú majú so svojimi deťmi, odpútať deti 

od foriem radikalizácie, ktorým môžu byť vystavené, a chrániť ich pred rizikom 

mentálneho podmanenia rôznymi extrémistickými skupinami; zdôrazňuje, že práve 

preto, že ženy sú kontaktným bodom medzi spoločenstvom a vlastnou rodinou, môžu 

zohrávať úlohu strážnika a poskytovať dôležité informácie, ktoré môžu viesť k 

nenásilnej intervencii s cieľom zabrániť možným teroristickým činom; 

36. naliehavo vyzýva EÚ, aby vo svojej činnosti s tretími krajinami a v rámci členských 

štátov bojovala proti rodovo motivovanému násiliu v rámci svojich najlepších možností 

a schopností a s využitím všetkých dostupných nástrojov; 

37. odsudzuje brutálne činy páchané na vysídlených osobách, ako sú utečenci, migranti a 

žiadatelia o azyl, najmä ženy a dievčatá; odsudzuje skutočnosť, že v niektorých tretích 

krajinách sa homosexualita stále považuje za zločin; odsudzuje všetky formy 

diskriminácie a násilia voči LGBTIQ osobám; odsudzuje pretrvávajúcu situáciu, keď sa 

ženy a LGBTIQ osoby s cieľom požiadať o azyl v EÚ vystavujú vážnemu riziku 

sexuálneho a rodovo motivovaného násilia pozdĺž trás a v prijímacích centrách; 

zdôrazňuje, že ženy, dievčatá a LGBTIQ osoby, ktoré vyjadria opodstatnené obavy 

z rodovo motivovaného prenasledovania, musia mať možnosť bezpečne požiadať o víza 

z humanitárnych dôvodov; vyzýva členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia 

na zabezpečenie ochrany migrantiek, utečeniek a žiadateliek o azyl, napríklad 

poskytovanie právneho poradenstva, prístup k zdravotnej starostlivosti, bezpečné 

útočiská pre ženy a deti a prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam 

vrátane bezpečného umelého prerušenia tehotenstva; 

38. zdôrazňuje skutočnosť, že formy rodovo motivovaného násilia a diskriminácie vrátane 

znásilnenia a sexuálneho násilia, mrzačenia ženských genitálií, núteného manželstva, 

domáceho násilia, tzv. zločinov v mene cti a diskriminácie na základe rodovej 

príslušnosti uznanej štátom, predstavujú prenasledovanie a mali by byť platnými 

dôvodmi pre žiadosť o azyl alebo humanitárnu ochranu, a preto by sa mali zohľadniť v 

novom nástroji; vyzýva preto Komisiu, aby uznala rodovo motivované prenasledovanie 

ako opodstatnený dôvod na žiadanie medzinárodnej ochrany a aby zároveň zabezpečila 

začlenenie rodového hľadiska do všetkých fáz konania o azyle, a to zaistením súladu s 

usmerneniami UNHCR o medzinárodnej ochrane z roku 2002: rodovo motivované 

prenasledovanie; 

39. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby s cieľom uspokojiť osobitné potreby žien a dievčat, 

ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, s osobitným dôrazom na poskytovanie pomoci 

dievčatám a ženám, ktoré sú obeťami rodovo motivovaného násilia v krajine ich pôvodu 

a na migračných trasách, viac používali prístup zameraný na rodové hľadisko; 

40. odsudzuje všetky formy diskriminácie a násilia voči osobám LGBTIQ; vyzýva ESVČ, 

aby prostredníctvom vonkajších opatrení EÚ zvyšovala a podporovala globálnu 

informovanosť o právach LGBTIQ osôb s cieľom ukončiť diskrimináciu, ktorej 

každodenne čelia, v súlade s Usmerneniami na presadzovanie a ochranu všetkých 

ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb; 

41. odsudzuje skutočnosť, že ženy v niektorých krajinách majú stále obmedzený prístup k 
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rozhodovacím procesom, a preto sú pozbavené základných občianskych práv. 
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