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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:

1. vítá činnost Komise, jak na politické úrovni, tak prostřednictvím nástrojů financování a 
mechanismů rozpočtové podpory, jejímž cílem je intenzivněji usilovat o posílení 
postavení žen, a to zejména prostřednictvím začlenění priorit a potřeb žen do všech 
klíčových oblastí vnější činnosti EU;

2. vyzývá ESVČ, aby zajistila genderovou vyváženost při přípravě návrhů na obsazení pozic 
vedoucích delegací;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly aktivní opatření v rámci SZBP, včetně 
evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, s cílem podporovat nediskriminaci na 
základě pohlaví, etnického původu, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace;

4. zdůrazňuje, že je důležité zapojit ženy a nevládní organizace prosazující práva žen již ve 
fázi vytváření vnějších politik EU, zejména tím, že budou v ESVČ a delegacích EU ve 
třetích zemích pořádána školení na témata související s genderovými otázkami; 

5. zdůrazňuje, že ženy svou účastí na tvorbě a provádění rozvojových politik přispívají ke 
zvyšování jejich účinku, neboť tak mohou zajistit, že politická a hospodářská jednání 
zohlední jejich zájmy, čímž vzniká pozitivní spirála, v níž jsou ženy hnací silou 
rozvojových politik;

6. poukazuje na skutečnost, že úsilí žen na podporu míru se často nedostává uznání a že 
v zemích, v nichž probíhá válečný konflikt, jsou ženy vystaveny nesmírnému utrpení;  

7. konstatuje, že podpůrná opatření musí brát v úvahu specifické rysy krizových nebo  
naléhavých situací a zemí, které se vyznačují velkým nedostatkem základních svobod 
nebo v nichž nevládní organizace pracují ve složitých podmínkách; zdůrazňuje, že je třeba 
věnovat zvláštní pozornost situacím, kdy jsou ženy vystavovány fyzickému nebo 
psychickému násilí;

8. zdůrazňuje, že je důležité posilovat úlohu žen v oblasti prosazování lidských práv 
a demokratických reforem, podpory předcházení konfliktům a při konsolidaci politické 
účasti a zastoupení.


