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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. požaduje celkový strategický, prioritný a dlhodobý prístup, ktorým sa zaručí, aby sa 
rodová rovnosť dostala do stredobodu politík, programov, projektov a činností  
Spoločenstva podporovaných na úrovni Európskej únie, ako aj vzťahov s tretími 
krajinami, pretože to priamo súvisí so zlepšovaním demokratickej stability, sociálnej 
súdržnosti a posilňovaním ľudských práv;

2. zdôrazňuje kľúčovú úlohu Európskej únie pri realizácii rovnosti medzi ženami a mužmi 
v jej členských štátoch a v jej vzťahoch s tretími krajinami, a to začleňovaním 
problematiky rodovej rovnosti do tematických priorít a jej posilňovaním 
a prostredníctvom využívania participatívnych prístupov pri návrhu a rozvoji programov 
s dôrazom na boj proti rodovým stereotypom a všetkým formám diskriminácie a násilia 
voči ženám ako doplnku k zapojeniu žien do predchádzania a riešenia konfliktov 
a k umožneniu, aby boli aktívnymi občiankami v prospech spoločnosti, pričom sa 
osobitná pozornosť bude venovať najzraniteľnejším ženám;

3. podporuje iniciatívy, stimuly a opatrenia na budovanie kapacity zamerané na 
zabezpečenie účasti žien na rozhodovaní na všetkých úrovniach, aby sa ich prítomnosťou 
zaručilo zvažovanie problémov, ktoré sa dotýkajú rozvoja žien;

4. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili systematické hodnotenie 
rodovej rovnosti;

5. pevne verí, že udelenie právomocí jednotlivcom, hlavne ženám, a občianskej spoločnosti 
prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy a zvyšovania povedomia popri súčasnom 
umožnení účinnej ochrany všetkých ľudských práv vrátane sociálnych, hospodárskych a 
kultúrnych práv je zásadným prvkom vypracovania a vykonania všetkých politík 
a programov demokratizácie, na ktoré by sa malo zabezpečiť potrebné financovanie;

6. konštatuje, že rozhodnutie, ktorým sa zriaďuje Európska služba pre vonkajšiu činnosť, si 
vyžaduje nábor založený na zásluhách a vyžaduje si, aby sa zaručilo vyvážené zastúpenie 
pohlaví na všetkých úrovniach; víta snahy na dosiahnutie rovnakého zastúpenia mužov 
a žien na úrovni riaditeľov delegácií1.

                                               
1 Rozhodnutie Rady z 26. júla 2010, o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, Úradný 
vestník L 201, 3.8.2010. s. 30 – 40.


