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Pozmeňujúci návrh 1
Annika Bruna, Christine Anderson, Jaak Madison, Filip De Man, Isabella Tovaglieri
v mene skupiny ID

Správa A9-0234/2020
Maria Noichl
Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť
(2019/2169(INI))

Návrh uznesenia (článok 181 ods. 3 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 
nelegislatívneho uznesenia A9-0234/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii EÚ pre rodovú rovnosť

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na články 21 a 23 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na správu Komisie za rok 2019 o rovnosti žien a mužov v Európskej únii,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. februára 2014 o sexuálnom vykorisťovaní a 
prostitúcii a ich vplyve na rodovú rovnosť1,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

A. keďže je mimoriadne dôležité chrániť práva žien a mužov a zároveň zabezpečiť 
rešpektovanie ich rovnocennosti a jedinečných vlastností, ako aj to, aby sa navzájom 
dopĺňali vo svojich rozdieloch;

B. keďže právo na rovnaké zaobchádzanie je dôležité základné právo uznané v zmluvách 
EÚ a v Charte základných práv EÚ, ktoré je nevyhnutné pre ďalší rozvoj zásady 
rovnakého zaobchádzania;

C. keďže násilie páchané na ženách a mužoch vo všetkých jeho formách je porušením 
ľudských práv; keďže legislatívne opatrenia a systémy na zvyšovanie povedomia by 
nemali prehlbovať antagonizmus medzi oboma pohlaviami a mali by sa namiesto toho 
zaoberať odstraňovaním akýchkoľvek zjavných porušení alebo nerovnosti a snažiť sa 
ich odstrániť;

D. keďže obchodovanie s ľuďmi predstavuje jedno z najzjavnejších porušení základných 
práv a ľudskej dôstojnosti; keďže ženy a dievčatá tvoria 80 % zaznamenaných obetí 
obchodovania s ľuďmi a 95 % zaznamenaných obetí obchodovania s ľuďmi na účely 
sexuálneho vykorisťovania; keďže obchodovanie s ľuďmi je rastúcou súčasťou 

1 Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 78.
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organizovanej trestnej činnosti, formou otroctva a porušením ľudských práv a týka sa 
najmä žien a detí, predovšetkým na účely sexuálneho vykorisťovania; keďže trh s 
prostitúciou a pornografický priemysel živia obchodovanie so ženami a deťmi a zvyšujú 
intenzitu násilia voči nim; keďže členské štáty musia svoje sociálne a hospodárske 
politiky koncipovať tak, aby zraniteľným ženám a dievčatám pomáhali zanechať 
prostitúciu, a to aj zavedením osobitných sociálnych a hospodárskych politík určených 
na pomoc týmto ženám a dievčatám;

E. keďže chudoba a sociálne vylúčenie majú štrukturálne príčiny, ktoré treba odstrániť a 
napraviť, najmä politikami v oblasti zamestnanosti, bývania, mobility, podnikania a 
prístupu k verejným službám; keďže prostitúcia, obchodovanie s ľuďmi, najmä so 
ženami a deťmi, na účely sexuálneho vykorisťovania je formou otroctva a priamym 
útokom na prirodzenú ľudskú dôstojnosť; keďže v dôsledku zvýšenia organizovanej 
trestnej činnosti a jej ziskovosti dochádza k nárastu obchodovania s ľuďmi na celom 
svete; 

F. keďže psychické alebo sexuálne obťažovanie žien a mužov na pracovisku a doma by sa 
malo jednoznačne odsúdiť;

G. keďže ženy by mali mať právo rozhodnúť sa, že sa budú venovať svojej úlohe matky, 
pretože je to kľúčové pre ďalšiu generáciu; keďže demografický pokles, ktorému čelia 
všetky členské štáty, vyvoláva značné znepokojenie a motivuje na podporovanie matiek 
a ich rodín; keďže tehotné ženy by mali mať prístup k vynikajúcej zdravotnej 
starostlivosti, podpore a informáciám, aby mohli svoje tehotenstvo doviesť do 
úspešného konca; keďže miera plodnosti v celej EÚ je neudržateľne nízka, a to len 1,55 
dieťaťa na ženu;

H. keďže ženy dokážu uspieť v mnohých oblastiach práce, napríklad ako neformálne 
opatrovateľky, učiteľky, sudkyne, lekárky a zdravotné sestry2, a keďže ženy tvoria 
väčšinu absolventov vo všetkých odboroch s výnimkou informačných technológií a 
inžinierstva3;

1. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie so ženami a 
mužmi a odstránili diskrimináciu a všetky formy násilia, a rešpektovali pri tom rozdiely 
spojené s charakteristickými znakmi pohlavia či rasy;

2. výzva na podporu spoločnosti založenej na odmeňovaní podľa zásluh namiesto toho, 
aby sa stanovovali kvóty ako jediný nástroj na vyvážené zastúpenie pohlaví v kariére, 
na vedúcich pozíciách, v domácom živote a vzdelávaní; uznáva danú doplnkovosť 
medzi pohlaviami, ktoré majú rovnakú hodnotu a vlastné schopnosti a doplňujúce sa 
silné stránky;

3. nabáda členské štáty, aby v čase, keď nebezpečne nízka pôrodnosť v celej EÚ ohrozuje 
prežitie našich národov, podporovali základnú jednotku rodiny presadzovaním a 
podporou úlohy matiek; nabáda členské štáty, aby zlepšili opatrenia týkajúce sa 

2 Svetová zdravotnícka organizácia, pracovný dokument o pracovnej sile v zdravotníctve č. 1, Rodová rovnosť 
pracovnej sily v zdravotníctve: analýza 104 krajín, marec 2019.
3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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materskej dovolenky, pričom zohľadnia neplatenú prácu žien v domácnosti;

4. nabáda členské štáty, aby riešili problémy, ako je vyššia miera samovrážd, vrážd a 
bezdomovectva mužov;

5. nabáda členské štáty, aby bojovali proti akejkoľvek organizovanej trestnej činnosti, 
najmä obchodovaniu s ľuďmi, prostitúcii a pornografii, pri ktorých sú obete, väčšinou 
ženy a deti, zneužívané a ponižované; naliehavo vyzýva členské štáty, aby podporili 
stíhanie kupujúcich sexuálneho zneužívania a podporovali a chránili jeho obete;

6. uznáva, že sexuálne vykorisťovanie na náhradné materstvo a reprodukčné účely alebo 
účely, ako sú nútené manželstvá, prostitúcia a pornografia, je neprijateľné a je 
zneuctením ľudskej dôstojnosti a ľudských práv;

7. výzva na rešpektovanie zvrchovanosti a vnútroštátnych právomocí členských štátov v 
oblasti práv žien vrátane práva na umelé prerušenie tehotenstva a sexuálnej výchovy, 
pokiaľ neexistujú žiadne právne záväzné medzinárodné práva; dôrazne odsudzuje 
všetky ideológie, ktoré podporujú mrzačenie ženských pohlavných orgánov, nútenú 
sterilizáciu, takzvané násilie v mene cti a nútené manželstvá; nabáda Komisiu a členské 
štáty, aby podporovali európsky spôsob života tým, že budú stíhať všetkých páchateľov 
takýchto ponižujúcich praktík; odsudzuje preto masovú migráciu a následné pokusy o 
islamizáciu Európy ako hrozbu pre našu bezpečnosť a útok na náboženskú slobodu a 
práva žien;

8. zdôrazňuje skutočnosť, že násilie páchané na ženách je jedným z hlavným dôvodov 
bezdomovectva žien; preto naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali potrebné 
opatrenia na predchádzanie násiliu páchanému na ženách, ktoré vedie k dlhým 
obdobiam bezdomovectva;

9. nabáda členské štáty, aby poskytovali podporu obetiam zneužívania, najmä zraniteľným 
ženám a deťom, a to poskytovaním prístrešia, psychologickej pomoci a inej praktickej 
pomoci;

10. žiada členské štáty, aby s ohľadom na preukázané prínosy materského mlieka pre 
novorodencov podporovali dojčenie, a to najmä u predčasne narodených detí; vyzýva 
členské štáty, aby podporovali politiky, ktorými sa zlepší využívanie materského mlieka 
tak na dojčenie, ako aj jeho darovanie pre predčasne narodené deti, a aby podporovala 
cezhraničné využívanie bánk materského mlieka s cieľom zabezpečiť, aby ženy 
v pohraničných regiónoch mohli v prípade potreby využívať túto pomoc;

11. nabáda členské štáty, aby pomáhali ženám a mužom riešiť ich sociálne, psychologické a 
zdravotné problémy, pričom zohľadnia rôznorodosť ich problémov vrátane problémov, 
ktoré postihujú najmä mužov, ako je vyššia miera samovrážd, odopieranie rodičovských 
práv po rozpade manželstva a vysoký percentuálny podiel bezdomovectva;

12. opätovne zdôrazňuje, že ženy musia mať prístup k rovnakým pracovným pozíciám a 
musia mať nárok na rovnaké odmeny, ak sú ich práca a schopnosti rovnaké ako práca a 
schopnosti mužov;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
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a parlamentom členských štátov.

Or. en


