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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 Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu 
násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor),

– so zreteľom na Globálnu správu o rozdieloch medzi ženami a mužmi za rok 2017, ktorú 
zverejnilo Svetové ekonomické fórum,

– so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 
(CEDEF/CEDAW),

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre práva žien Parlamentného zhromaždenia Únie 
pre Stredozemie s názvom „Účasť žien na vedúcich pozíciách a rozhodovacom procese: 
výzvy a perspektívy” prijaté na jeho XIII. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo v máji 
2017 v Ríme,

– so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu zo septembra 1995 a akčný 
program Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji (konferencia v Káhire) zo 
septembra 1994, ako aj na výsledky ich hodnotiacich konferencií,

– so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, najmä na ciele trvalo udržateľného 
rozvoja č. 1, 4, 5, 8, 10 a 13,

– so zreteľom na 18. konferenciu zmluvných strán (COP 18) Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), ktorá sa konala v Dauhe 
(Katar) od 26. novembra do 8. decembra 2012, a na jej rozhodnutie o podpore rodovej 
rovnováhy a zlepšovaní účasti žien na rokovaniach UNFCCC a v zastúpení strán v 
orgánoch zriadených podľa dohovoru alebo Kjótskeho protokolu (rozhodnutie 23/CP.18),

– so zreteľom na 21. konferenciu zmluvných strán (COP 21) UNFCCC, ktorá sa konala od 
30. novembra do 12. decembra 2015 v Paríži (Francúzsko),

– so zreteľom na 22. konferenciu zmluvných strán (COP 22) UNFCCC, ktorá sa konala 7. 
– 18. novembra 2016 v Marrákeši (Maroko), a na rozhodnutie o rodových otázkach a 
zmene klímy, ktorým sa rozširuje pracovný program z Limy týkajúci sa rodovej 
problematiky (rozhodnutie 21/CP.22),

– so zreteľom na akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2020 (GAP II),

– so zreteľom na strategický záväzok k rodovej rovnosti na roky 2016 – 2019,

A. keďže arabské povstania z roku 2011 narušili staré štruktúry a spustili vlnu občianskej 
angažovanosti, ktorej významnými aktérmi sú ženy; keďže však tento prechod zatiaľ 
neviedol k zvýšeniu účasti žien na formovaní politík, právnych predpisov a práv, ktoré 
by viedli k posilneniu ich postavenia v spoločnosti, v ktorej sa nachádzajú;

B. keďže napriek globálnemu posilneniu rodovej rovnosti ženy na Blízkom východe a v 
severnej Afrike (región MENA) zostávajú nedostatočne zastúpené vo všetkých oblastiach 
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života, najmä na pracovnom trhu a v hospodárskej a politickej oblasti;

C. keďže mnohé dievčatá sú ešte stále nútené do skorého manželstva, predčasne končia 
školskú dochádzku a nie sú schopné využiť svoj zárobkový potenciál v regióne MENA; 
keďže mrzačenie ženských pohlavných orgánov je v niektorých krajinách regiónu MENA 
ešte stále rozšírenou praxou;

D. keďže existuje znepokojivo rozšírená tendencia obviňovať obete rodovo motivovaného 
násilia, najmä v prípade sexuálneho obťažovania; keďže často chýba odsúdenie takýchto 
aktov zo strany verejných orgánov a iných inštitúcií;

E. keďže zákony v rámci regiónu nie sú vôbec jednotné, ale vo väčšine krajín sa dobrovoľný 
pohlavný styk v súkromí medzi dospelými osobami rovnakého pohlavia považuje za 
trestný čin;

F. keďže obhajkyne ľudských práv zohrávajú dôležitú úlohu ako aktívne podnecovateľky 
zmien v regióne a obhajujú legislatívne zmeny politík, ktoré stále inštitucionalizujú 
diskrimináciu; keďže obhajkyne ľudských práv a aktivisti za práva LGBTI v regióne 
MENA aj mimo neho statočne čelia spoločenským normám a spochybňujú ich, pričom 
často čelia mnohým prekážkam, ktoré zahŕňajú ohrozovanie, obťažovanie, hanobenie, 
stigmatizáciu, spoločenský tlak, zatýkanie, mučenie, väznenie, zákazy cestovania, únosy 
a iné porušovania práv;

G. keďže zmluvné strany UNFCCC na konferencii COP 18 stanovili cieľ vyváženého 
zastúpenia žien a mužov v orgánoch zriadených podľa dohovoru a Kjótskeho protokolu 
v záujme zvýšenia účasti žien, zabezpečenia účinnejšej politiky v oblasti zmeny klímy, 
ktorá v rovnakej miere rieši potreby žien a mužov, a sledovania pokroku pri plnení cieľa 
rodovej rovnováhy v rámci podpory rodovo citlivej politiky v oblasti klímy (rozhodnutie 
23/CP.18);

H. keďže pracovný program z Limy týkajúci sa rodovej problematiky, ktorý bol prijatý na 
20. konferencii zmluvných strán (COP 20) UNFCCC rozhodnutím 18/CP.20, vytvára tlak 
v súvislosti s rodovou rovnosťou v zastúpení zmluvných strán a presadzuje rodovú 
citlivosť pri tvorbe a vykonávaní politiky v oblasti zmeny klímy;

I. keďže Parížska dohoda prijatá v rámci COP 21 stanovuje, že rodovo citlivé opatrenia 
v oblasti klímy sa musia začleniť do všetkých aspektov vykonávania dohody;

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek aktívnej úlohe, ktorú ženy v týchto krajinách 
zohrávali pri udalostiach, ktoré viedli k arabským povstaniam, a pri mobilizácii za 
demokraciu a sociálne, politické a občianske práva sa situácia žien vo väčšine krajín 
Arabskej jari nezlepšila, dokonca sa vo väčšine týchto krajín ešte zhoršila1; poznamenáva 
však, že tieto hnutia boli odvtedy v niektorých krajinách regiónu MENA sprevádzané 
legislatívnymi reformami na posilnenie rodovej rovnosti, tieto sa však úplne nepremietli 
do praxe z dôvodu nedostatku investícií do primeraných nástrojov na zvyšovanie 
informovanosti;

1 Esfandiari, H. a Heideman, K., The Role and Status of Women after the Arab Uprisings (Úloha a postavenie žien 
po arabských povstaniach), IEMed Mediterranean Yearbook 2015, s. 303 - 306.
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2. keďže zapojenie žien do verejnej, politickej, hospodárskej a kultúrnej sféry v krajinách 
regiónu MENA a posilnenie ich postavenia majú zásadný význam pre dlhodobé 
podporovanie stability, mieru a hospodárskej prosperity; zdôrazňuje, že v krajinách, 
v ktorých Arabská jar viedla k pretrvávajúcemu konfliktu, je účasť žien na mierovom 
procese a sprostredkovávaní mieru nevyhnutná na obnovu nenásilnej spoločnosti; 
domnieva sa, že na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutný prístup žien k vzdelávaniu 
s podporou organizácií občianskej spoločnosti a rodová rovnosť;

3. poznamenáva, že prístup žien a dievčat k vzdelávaniu je nevyhnutný na podporu ich 
úlohy vo všetkých týchto oblastiach; zastáva názor, že organizácie občianskej spoločnosti 
pre práva žien a rodovú rovnosť môžu prispievať k posilneniu postavenia žien v krajinách 
Blízkeho východu a severnej Afriky; ďalej vyzýva EÚ, aby viac podporovala tieto 
organizácie občianskej spoločnosti v regióne na základe existujúcich iniciatív, ktoré už 
dosiahli úspech;

4. zdôrazňuje, že napriek Arabskej jari ženy aj naďalej obmedzujú prekážky ako 
diskriminačné zákony a inštitúcie, pokiaľ ide o možnosť ich účasti na politickom živote 
či kandidovania do funkcie alebo vzhľadom na naplnenie ich hospodárskych 
a spoločenských požiadaviek;

5. poznamenáva, že niektoré krajiny prijímajú milióny utečencov, z ktorých väčšinu tvoria 
ženy a deti žijúce v chudobe, čo zhoršuje situáciu v oblasti domáceho násilia, prostitúcie 
žien a dievčat, nútených manželstiev detí a detskej práce v komunite;

6. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby zintenzívnila svoje úsilie 
o výmenu najlepších postupov, pokiaľ ide o úlohu žien vo verejnom živote;

7. vyzýva krajiny regiónu MENA, aby uplatňovali Pekinskú akčnú platformu pre prístup 
žien k vzdelávaniu a zdraviu ako základným ľudským právam vrátane prístupu 
k dobrovoľnému plánovaniu rodičovstva a sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právu, 
ako je prístup k bezplatným antikoncepčným prostriedkom, bezpečnému a zákonnému 
umelému prerušeniu tehotenstva a sexuálnej a partnerskej výchove pre dievčatá 
a chlapcov;

8. naliehavo žiada všetky tieto krajiny, aby ratifikovali Dohovor o odstránení všetkých 
foriem diskriminácie žien a zrušili všetky výhrady, ktoré k nemu majú; naliehavo vyzýva 
tieto krajiny, aby prijali vhodné opatrenia na posilnenie rodovej rovnosti v spoločnosti, a 
to napríklad prijatím národných akčných plánov zahŕňajúcich účinné opatrenia na 
podporu rodovej rovnosti, v spolupráci s organizáciami žien a inými zainteresovanými 
stranami občianskej spoločnosti;

9. zdôrazňuje, že rodová rovnosť a účasť žien na verejnom živote sú kľúčovými prvkami 
pre podnecovanie demokracie a posilňovanie harmonickejšej a lepšie fungujúcej 
spoločnosti;

10. vyzýva krajiny regiónu MENA, aby zreformovali svoje právne predpisy týkajúce sa 
osobného stavu s cieľom zrušiť zákony diskriminujúce ženy, ako sú tie, ktoré sa týkajú 
dedenia a manželstva, aby posilnili účasť žien na verejnom živote vrátane politického 
života a bojovali proti akýmkoľvek prejavom násilia páchaného na ženách a dievčatách 
ratifikáciou Istanbulského dohovoru;
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11. naliehavo vyzýva vlády a parlamenty krajín regiónu MENA, aby prijali opatrenia na 
podporu efektívnej účasti žien na všetkých úrovniach politického života, teda na 
celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni správy a parlamentov, ako aj v rámci 
medzinárodných organizácií, ako je napríklad Organizácia Spojených národov; v tejto 
súvislosti vyzýva na zintenzívnenie výmeny najlepších postupov na podporu rodovej 
rovnosti prostredníctvom posilnenia medzinárodnej spolupráce s OSN Ženami, 
Medziparlamentnou úniou a Výborom pre práva žien Parlamentného zhromaždenia Únie 
pre Stredozemie;

12. vyzýva krajiny regiónu MENA, aby aktívne prispeli k boju proti akýmkoľvek prejavom 
násilia páchaného na ženách; vyzýva krajiny regiónu MENA, aby podpísali a ratifikovali 
Istanbulský dohovor, nástroj boja proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách vrátane 
domáceho násilia a mrzačenia ženských pohlavných orgánov; vyzýva najmä krajiny, 
ktoré tak zatiaľ neurobili, aby preskúmali svoje právne predpisy a doplnili k nim nové 
časti týkajúce sa rodovo motivovaného násilia a zločinov v mene cti, aby sa trestným 
činom stali hrozby takéhoto násilia a aby sa sprísnili tresty za všetky takéto zločiny;

13. uznáva dôležitú úlohu obhajkýň ľudských práv pri nedávnych legislatívnych zmenách 
v regióne, ako je nedávne prijatie zákona o násilí páchanom na ženách v Tunisku, ktorý 
ženám umožňuje získať núdzové a dlhodobé ochranné (reštriktívne) opatrenia proti 
zneužívateľom, zavedenie čiastočných zlepšení zákona o domácom násilí v Jordánsku 
z roku 2008 a zrušenie zákonov o zbavení viny v prípade uzavretia manželstva po 
znásilnení v Tunisku, Jordánsku a Libanone; pripomína však, že v regióne sú potrebné 
štrukturálne reformy s cieľom zabezpečiť, aby všetky ženy mohli žiť slobodne bez 
diskriminácie a násilia;

14. pripomína existujúce veľké hospodárske a sociálne rozdiely medzi mestskými a 
vidieckymi oblasťami, pre ktoré ženy často nemajú prostriedky potrebné na zabezpečenie 
svojej nezávislosti; žiada preto prehĺbenie procesu decentralizácie a posilnenie regiónu 
MENA prostredníctvom ďalších miestnych samospráv; ďalej vyzýva EÚ na väčšiu 
podporu občianskej spoločnosti v regióne na základe rôznych osvedčených iniciatív;

15. víta programy navrhnuté sekretariátom Únie pre Stredozemie, ako je Med4Jobs, na 
riešenie problémov zamestnateľnosti mladých ľudí a žien v krajinách Stredozemia; žiada 
členské štáty Únie pre Stredozemie, aby poverili sekretariát sústredením jeho práce na 
hospodársky a sociálny rozvoj krajín regiónu MENA s cieľom podporiť konsolidáciu ich 
transformačného procesu s väčším zameraním sa najmä na ženy a dievčatá;

16. zdôrazňuje význam začlenenia rodového hľadiska do posudzovania a schvaľovania 
projektov Únie pre Stredozemie, aby tieto projekty slúžili na účinnú podporu posilnenia 
hospodárskeho, sociálneho a politického postavenia žien v tomto regióne;

17. pripomína aj význam poľnohospodárskeho odvetvia pre hospodárstva krajín regiónu 
MENA; zdôrazňuje priamy vplyv zmeny klímy na poľnohospodárske odvetvie, a najmä 
na ženy; vyzýva všetky členské štáty, aby plnili záväzky, ktoré prijali v rámci záverov 
dohodnutých na 62. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien, pokiaľ ide o problémy, 
ktoré treba riešiť, a príležitosti na dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenie postavenia 
žien a dievčat vo vidieckych oblastiach a na začlenenie vidieckych komunít s ohľadom 
na rodové aspekty v ich stratégiách boja proti zmene klímy;
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18. zdôrazňuje, že ženy môžu byť hnacou silou pri presadzovaní a budovaní mieru, riešení 
konfliktov a v procese stabilizácie, a zdôrazňuje významnú úlohu žien pri predchádzaní 
radikalizácii, boji proti násilnému extrémizmu a terorizmu; pripomína, že účasť žien na 
všetkých úrovniach rozhodovacieho procesu pri navrhovaní a vykonávaní týchto stratégií 
prispieva k účinnosti a udržateľnosti politík a programov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby podporovali ženy v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky a organizácie, 
ktoré obhajujú a presadzujú ich práva; zdôrazňuje potrebu ľahkého prístupu 
k spravodlivosti a prechodnej justícii so zameraním na ženy, ktoré prežili sexuálne násilie 
súvisiace s konfliktom;

19. uznáva, že rodová rovnosť je katalyzátorom trvalo udržateľného rozvoja a riešenia 
klimatických problémov; zdôrazňuje, že ženy nie sú iba obeťami, ale aj vplyvnými 
podnecovateľkami zmien, ktoré dokážu na základe rovnocennej účasti formulovať 
a vykonávať účinné stratégie a/alebo riešenia na prispôsobovanie sa zmene klímy a jej 
zmierňovanie a ktoré dokážu vybudovať odolnosť voči zmene klímy vďaka svojim 
skúsenostiam v rozličných oblastiach a praktickým vedomostiam v rôznych odvetviach 
od poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybolovu po energetické infraštruktúry 
a udržateľné mestá;

20. vyzýva krajiny regiónu MENA, aby dodržiavali rozhodnutie 23/CP.18 UNFCCC, 
v ktorom sa stanovuje cieľ dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien v orgánoch 
zriadených podľa dohovoru a Kjótskeho protokolu v záujme zlepšenia účasti žien 
a zabezpečenia účinnejšej politiky v oblasti zmeny klímy, ktorá v rovnakej miere rieši 
potreby žien a mužov, ako aj sledovania pokroku pri plnení cieľa rodovej rovnováhy 
v rámci podpory rodovo citlivej politiky v oblasti klímy;

21. pripomína rozhodnutie 21/CP.22 UNFCCC o rodových otázkach a zmene klímy, ktoré 
vyzýva zmluvné strany, aby určili a podporovali národné kontaktné miesto pre rodové 
otázky, ktoré by malo na starosti rokovania o klíme a vykonávanie a monitorovanie 
príslušných opatrení;

22. pripomína, že v strategickom záväzku k rodovej rovnosti na roky 2016 – 2019 sa 
presadzovanie rodovej rovnosti a práv žien na celom svete považuje za jednu z priorít 
vonkajšej politiky EÚ; žiada Komisiu, aby dodržala slovo a prednostne sa usilovala 
o presadzovanie rodovej rovnosti, a to aj poskytnutím potrebných finančných zdrojov;

23. vyjadruje znepokojenie nad obmedzeniami prístupu k verejnej zdravotnej starostlivosti, 
predovšetkým prístupu k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a právam, najmä pre 
ženy a dievčatá vo vidieckych oblastiach;

24. pripomína delegáciám EÚ význam uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v politických 
dialógoch a v rámci odvetvových politických dialógov;

25. vyzdvihuje všetkých obhajcov práv žien a LGBTI, ktorí sa snažia prekonať nespravodlivé 
a diskriminačné zaobchádzanie, a tých, ktorí obhajujú ľudské práva napriek ťažkostiam, 
ktorým čelia; vyzýva vlády v regióne MENA, aby okamžite zaviedli potrebné 
mechanizmy na boj proti akýmkoľvek prejavom násilia páchaného na ženách vrátane 
obťažovania aktivistov za práva žien a LGBTI;

26. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby zabezpečili podporu obhajcov práv žien a LGBTI a aby 
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naďalej zlepšovali vykonávanie usmernení EÚ o ochrancoch ľudských práv a plne 
využívali všetky prostriedky, ktoré majú k dispozícii; zdôrazňuje, že delegácie EÚ musia 
s cieľom účinnej a cielenej podpory v miestnych výzvach na predkladanie návrhov 
v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) uprednostniť 
podporu najviac ohrozených obhajcov ľudských práv;

27. opätovne pripomína výzvu Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie na 
podporu európsko-stredozemného projektu zameraného na rodové rozdiely, ktorý by 
okrem iného zahŕňal analýzu miery zastúpenia žien v národných a regionálnych 
parlamentoch a v miestnych inštitúciách; domnieva sa, že Výbor pre práva žien 
Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie, ako aj Výbor Európskeho 
parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť by mali byť každoročne informované o 
ukazovateľoch rodovej nerovnosti v euro-stredozemskom regióne.
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