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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:

1. víta prácu Komisie, a to na úrovni politík, ako aj prostredníctvom jej nástrojov 
financovania a rozpočtových podporných mechanizmov, ktorou sa zameriava na plnenie 
záväzku podporovať posilnenie postavenia žien, najmä snahou o začlenenie priorít 
a potrieb žien do všetkých kľúčových oblastí vonkajšej činnosti EÚ;

2. vyzýva ESVČ, aby zabezpečila rodovú rovnováhu pri predkladaní návrhov na pozície 
vedúcich delegácií;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci SZBP vrátane európskeho nástroja 
pre demokraciu a ľudské práva aktívne presadzovali nediskrimináciu, pokiaľ ide 
o pohlavie, etnický pôvod, zdravotné postihnutie, vek a sexuálnu orientáciu;

4. vyzdvihuje dôležitosť začlenenia žien a MVO presadzujúcich práva žien už do fázy 
predkladania návrhov na vonkajšie politiky EÚ, najmä organizovaním odbornej prípravy 
o otázkach rodovej rovnosti v rámci ESVČ a delegácií EÚ v tretích krajinách;

5. zdôrazňuje úlohu žien, ktorú zohrávajú pri presadzovaní rozvojových politík svojou 
účasťou na formulácii a vykonávaní takýchto politík, čim sa zabezpečuje zohľadnenie 
záujmov žien pri politických a ekonomických rokovaniach a vytvára sa pozitívna špirála, 
v rámci ktorej ženy predstavujú hnaciu silu rozvojových politík;

6. poukazuje na to, že ženám sa často za ich úsilie o presadzovanie mieru nedostáva uznania 
a že ženy sú vystavené nesmiernemu utrpeniu v krajinách postihnutých vojnou;

7. konštatuje, že opatrenia pomoci musia zohľadňovať osobitné charakteristiky krízových 
a núdzových situácií a krajín, v ktorých nie sú vo veľkej miere priznané základné slobody 
alebo v ktorých MVO pôsobia v ťažkých podmienkach; zdôrazňuje, že mimoriadna 
pozornosť by sa mala venovať situáciám, v ktorých sú ženy vystavené fyzickému alebo 
psychickému násiliu;

8. podčiarkuje dôležitosť posilnenia úlohy žien pri presadzovaní ľudských práv 
a demokratických reforiem, podporovaní predchádzania konfliktom a upevňovaní 
politickej účasti a zastúpenia.


