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Maria Arena
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Podvýbor pre ľudské práva
BRUSEL

Vec: Stanovisko k správe Ľudské práva a demokracia vo svete a politika Európskej 
únie v tejto oblasti za rok 2018 – výročná správa za rok 2018 (2019/2125(INI))

Vážená pani predsedníčka,

v rámci predmetného postupu bol Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť poverený 
predložením stanoviska Vášmu výboru. Na schôdzi 6. novembra 2019 rozhodol predložiť toto 
stanovisko vo forme listu.

Na tejto schôdzi1 Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť preskúmal otázku a rozhodol vyzvať 
Podvýbor pre ľudské práva, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, uvedené návrhy.

S úctou

Evelyn Regner

1 Na hlasovaní sa zúčastnili: Evelyn Regner (predsedníčka), Gwendoline Delbos-Corfield (podpredsedníčka), 
Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Rosa Estaràs Ferragut, Frances 
Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Naomi 
Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Elżbieta Rafalska, Diana 
Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Marco Zullo (riadni 
členovia), Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou (náhradníci), 
Anne-Sophie Pelletier (podľa článku 209 ods. 7 rokovacieho poriadku).
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NÁVRHY

1. pripomína, že akčný plán pre rodovú rovnosť (GAP II) je jedným zo základných 
nástrojov EÚ na zlepšenie rodovej rovnosti v tretích krajinách; vyzýva Komisiu, 
aby po skončení vykonávania tohto plánu posúdila jeho celkový vplyv, aby zohľadnila 
uznesenie Parlamentu z 8. októbra 2015 o obnovení Akčného plánu EÚ o rodovej 
rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce, ako aj jeho 
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 žien a aby v súlade 
s odporúčaniami, ktoré sú v nich uvedené, predložila formou oznámenia o rodovej 
rovnosti plán GAP III, ktorý bude opäť obsahovať konkrétne ambiciózne ciele v oblasti 
rodového rozpočtovania; v tejto súvislosti pripomína, že dezignovaná komisárka pre 
medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová sa na vypočutí v Európskom parlamente 
1. októbra 2019 zaviazala, že zavedie plán GAP III, pričom zdôraznila mimoriadny 
vplyv GAP na dosiahnutie rodovej rovnosti v medzinárodných partnerstvách;

2. upriamuje pozornosť na to, že EÚ je podľa zmluvy povinná presadzovať rodovú 
rovnosť a zabezpečiť uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých svojich 
činnostiach vrátane vonkajšej činnosti; zdôrazňuje, že v správe o vykonávaní 2. akčného 
plánu EÚ pre rodovú rovnosť z roku 2018 sa dospelo k záveru, že kombináciou 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a špecifických opatrení a činností sa podarilo 
dosiahnuť významný pokrok, a vyzdvihuje sa v nej prax začleňovania práv žien 
a rodovej rovnosti do dialógov o ľudských právach, ako aj osobitné úsilie o začlenenie 
rodového hľadiska do spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky; požaduje 
celosvetové iniciatívy, primerané financovanie a systémový prístup k začleňovaniu 
rodových aspektov do vonkajšej politiky a opatrení, najmä v oblasti obchodu, 
zamestnanosti, vzdelávania, riešenia konfliktov a budovania mieru, klímy a životného 
prostredia, poľnohospodárstva, chudoby, obchodovania, migrácie a zostavovania 
rozpočtu; zdôrazňuje, že delegácie EÚ musia posilniť svoju úlohu v rámci koordinácie 
oblasti rodovej rovnosti, a to okrem iného vytvorením kontaktných miest pre rodové 
otázky tam, kde zatiaľ neboli zriadené, ako aj prostredníctvom hlavného poradcu ESVČ 
pre rodové otázky v tretích krajinách, vyčlenením osobitného rozpočtu pre túto oblasť 
a používaním rodovej analýzy s údajmi rozčlenenými podľa pohlavia;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že vo výročnej správe Komisie o ľudských právach 
a demokracii vo svete za rok 2018 sa výslovne nespomína rastúci odmietavý postoj 
k právam žien v celosvetovom meradle, súvisiaci najmä so sexuálnym a reprodukčným 
zdravím a právami, a je znepokojený tým, že Komisia nepredložila nijakú stratégiu na 
potlačenie tohto javu; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby vonkajšia činnosť EÚ vrátane 
jej rozvojovej politiky smerovala k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja súvisiacich 
so zdravím; dôrazne odsudzuje obnovenie a rozšírenie globálneho reštriktívneho 
pravidla (tzv. global gag rule) Trumpovou administratívou a jeho škodlivý vplyv na 
prístup žien a dievčat ku komplexným zdravotným, sexuálnym a reprodukčným 
právam, ktoré sú základnými ľudskými právami, a opakuje svoju výzvu, aby EÚ spolu 
s členskými štátmi dôkladne preskúmala medzeru vo financovaní, ktorá v tejto oblasti 
vznikla po opätovnom zavedení tohto reštriktívneho pravidla, a zvážila jej vyplnenie;
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4. zdôrazňuje, že znepokojivo rastie výskyt násilia páchaného na ženách, a vyzýva 
na prijatie ďalších opatrení s cieľom ratifikovať a vykonávať Istanbulský dohovor 
v celej Európe; vyzýva delegácie EÚ, aby do vypracúvania odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny začlenili násilie páchané na ženách a presadzovali ochranné a podporné 
mechanizmy pre obete; žiada ESVČ, aby zlepšila vykonávanie usmernení EÚ 
týkajúcich sa LGBTI osôb;

5. veľmi pozitívne hodnotí pokračovanie globálnej iniciatívy EÚ a OSN s názvom 
Spotlight a realizáciu projektov zameraných na odstránenie násilia páchaného na ženách 
a dievčatách na celom svete, ktoré sa zaoberajú rodovo motivovaným násilím 
a škodlivými praktikami, ako sú mrzačenie ženských pohlavných orgánov, skoré 
a nútené sobáše a obchodovanie s ľuďmi; uznáva však, že rozsiahle, rozšírené a hlboko 
zakorenené násilie a škodlivé praktiky nemožno odstrániť len pomocou projektov, 
a požaduje systematický a komplexný akčný plán na zapojenie chlapcov a mužov, 
riešenie rodových noriem a stereotypov a podnecovanie zmeny vo všetkých sektoroch 
a na globálnej úrovni, ako to stanovuje dohovor OSN o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien;

6. vyzýva nové kolégium komisárov pod vedením komisárky pre rovnosť, komisárky 
pre medzinárodné partnerstvá a vysokého predstaviteľa, aby zabezpečilo úzku 
spoluprácu a súdržnosť v oblasti rovnosti žien a mužov a uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti, a naliehavo vyzýva EÚ, aby systematicky podporovala obhajcov práv žien 
a špecializované organizácie na miestnej úrovni činné v oblasti práv žien a aby takisto 
poskytovala ochranu obhajcom práv žien a LGBTI osôb, ktorých bezpečnosť môže byť 
v ich krajinách ohrozená.


