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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že EU by se měla podílet na vytváření světa, v němž by všichni lidé 
bez ohledu na pohlaví, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu či vyjádření 
pohlavní příslušnosti, rasu a postižení mohli žít pokojně a měli stejná práva a stejné 
příležitosti k uplatnění svého potenciálu;

B. vzhledem k tomu, že fyzické, psychologické a sexuální násilí, chudoba, ozbrojené 
konflikty a dopad klimatické krize postihují zejména ženy a dívky; vzhledem k tomu, že 
na celém světě sílí autoritářské tendence a narůstá počet fundamentalistických skupin 
a že oba tyto trendy jsou jasně spojeny s odmítavým postojem k právům žen a osob 
LGBTIQ+; vzhledem k tomu, že jakékoli pojetí bezpečnosti, které se zaměřuje na státy, 
a nikoli na lidské bytosti je nesprávné a nezajistí mír;

C. vzhledem k tomu, že analýza rovnosti žen a mužů a genderové hledisko jsou základem 
účinného a udržitelného předcházení konfliktům, stabilizace, budování míru, obnovy po 
skončení konfliktu, správy věcí veřejných a budování institucí; vzhledem k tomu, že 
převažujícím narativem ve spojitosti se ženami a dívkami je jejich viktimizace, která je 
připravuje o vlastní iniciativu a schopnost působit jako aktérky změny; vzhledem 
k tomu, že rostoucí počet důkazů dokládá, že účast žen a dívek v mírových procesech 
významně ovlivňuje jejich životnost a úspěšnost;

D. vzhledem k tomu, že inkluzivní mírové procesy jsou udržitelnější a nabízejí více 
příležitostí k nalezení řešení a k získání lepší podpory a že je nutné posílit zapojení žen 
do mírových procesů a budování míru; vzhledem k tomu, že mezi lety 1988 a 2018 
představovaly ženy 13 % vyjednavačů, 3 % mediátorů a pouze 4 % signatářů v rámci 
velkých mírových procesů;

E. vzhledem k tomu, že dívky jsou v důsledku svého pohlaví a věku nepřiměřeně 
znevýhodněné; vzhledem k tomu, že obzvláště zranitelné jsou dívky z řad uprchlíků a 
migrantů; vzhledem k tomu, že ochrana dívek před násilím a diskriminací a jejich 
přístup ke vzdělávání, informacím a zdravotním službám, včetně služeb a práv v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví, jsou obzvláště důležité, mají-li plně požívat 
lidských práv;

F. vzhledem k tomu, že k faktorům přispívajícím k diskriminaci a marginalizaci patří 
sexuální a genderově podmíněné násilí páchané na ženách a dívkách, včetně škodlivých 
praktik, jako jsou dětské sňatky a mrzačení ženských pohlavních orgánů, nedostatečný 
přístup k základním oblastem a sociálním službám, jako jsou zdraví, vzdělávání, čistá 
voda, hygienická zařízení nebo výživa, omezený přístup ke službám v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, nerovná účast ve veřejných a soukromých 
institucích, jakož i při politickém rozhodování a v mírových procesech;

1. zdůrazňuje, že zásada rovnosti žen a mužů je základní hodnotou EU, a že ve všech 
činnostech a politikách EU je tudíž nutné uplatňovat a zohledňovat genderové hledisko; 
zdůrazňuje, že EU by měla usilovat o vytváření světa, v němž by všichni lidé bez 
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ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, rasu a schopnosti mohli žít pokojně a měli stejná 
práva a stejné příležitosti k uplatnění svého potenciálu;

2. vyzývá ESVČ, Komisi a členské státy EU, aby do zahraniční a bezpečnostní politiky 
EU systematicky začleňovaly a nadále podporovaly rovnost pohlaví a genderové 
hledisko, včetně genderového rozpočtování a průřezové perspektivy, která by měla 
zahrnovat rovné a rozmanité zastoupení; vyzývá EU, aby šla příkladem a rovnost 
pohlaví stanovila za důležitý cíl vnější činnosti EU a aby ji zviditelňovala ve všech 
oblastech politik, zejména na mnohostranných fórech a v rámci všech politických a 
strategických dialogů, dialogů o lidských právech, tvorby a plánování politik, 
vnitrostátních strategií v oblasti lidských práv, ve veřejných prohlášeních, při podávání 
zpráv o stavu lidských práv ve světě, jakož i při procesech monitorování, hodnocení a 
podávání zpráv, rozhodovacích procesech, jednáních a ve vedoucích pozicích; vyzývá, 
aby byl při tvorbě politik kladen důraz na různé zkušenosti žen a dívek, které čelí 
vícenásobným a protínajícím se formám diskriminace a marginalizace; prohlašuje, že 
zahraniční a bezpečnostní politika by měla uznat a řešit nerovnoměrné rozdělení moci 
mezi pohlavími, zastupovat ženy a dívky a chránit osoby LGBTIQ+;

3. vyzdvihuje, že Švédsko, Dánsko, Švýcarsko a Norsko kladou v zahraniční politice 
velký důraz na rovnost žen a mužů; vítá, že mimo jiné Francie, Španělsko, 
Lucembursko, Irsko, Kypr a Německo oznámily, že mezi priority svých zahraničních 
politik hodlají zařadit rovnost žen a mužů; dále vítá, že současná Komise učinila 
rovnost žen a mužů jednou ze svých klíčových priorit ve všech oblastech politik; 
zdůrazňuje, že politiku EU založenou na rovnosti žen a mužů by měly určovat 
následující zásady: lidská práva, demokracie a právní stát, odzbrojení a nešíření zbraní, 
mezinárodní rozvojová spolupráce pro rozvoj a klimatická opatření;

4. připomíná, že prosazování rovnosti žen a mužů a genderového hlediska vyžaduje nejen 
politická prohlášení na vysoké úrovni, ale rovněž politický závazek vedení EU a 
členských států, stanovení prioritních cílů a monitorování; vyzývá místopředsedu 
Komise, vysokého představitele, aby dosáhl výrazného a viditelného pokroku v otázce 
rovnosti žen a mužů, pokud jde o vedení a řízení, personální obsazení a přijímání 
nových pracovníků, organizační hierarchii, odborné vzdělávání, finanční zdroje, rozdíly 
v odměňování a sladění pracovního a soukromého života, a aby zajistil politický a 
operační závazek k účinnému a průlomovému začleňování genderového hlediska; žádá 
v této souvislosti, aby byla zavedena povinná a pravidelná školení všech středních a 
vyšších vedoucích pracovníků ESVČ, zaměstnanců diplomatických služeb EU a 
vedoucích a velitelů misí a operací SBOP na téma rovnosti žen a mužů a zohledňování 
genderových otázek; domnívá se, že prosazování práv žen a rovného postavení žen a 
mužů by mělo být horizontální prioritou všech zvláštních zástupců EU a základním 
kamenem jejich mandátu, zejména zvláštního zástupce EU pro lidská práva;

5. žádá vyváženější genderové složení vnějšího zastoupení EU; vyjadřuje politování nad 
značnými rozdíly v zastoupení žen a mužů v rámci ESVČ, kde ženy zaujímají pouze 
dva z osmi postů zvláštních zástupců EU, 31,3 % středních řídících funkcí a 26 % pozic 
na úrovni vrcholného vedení; vítá závazek místopředsedy Komise, vysokého 
představitele, že do konce svého mandátu dosáhne 40% zastoupení žen ve vedoucích 
pozicích; připomíná však, že Komise ve své strategii pro rovnost žen a mužů na období 
2020–202 stanovila za cíl 50% zastoupení žen a mužů na všech úrovních řízení Komise 
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do konce roku 2024; zdůrazňuje, že tento cíl by se měl vztahovat i na budoucí 
jmenování zvláštních zástupců EU; vyjadřuje politování nad tím, že mezi novými 
zástupci generálního tajemníka jmenovanými místopředsedou Komise, vysokým 
představitelem, nejsou žádné ženy;

6. vítá strategii ESVČ pro rovnost žen a mužů a rovnost příležitostí na období 2018–2023, 
vyjadřuje však politování nad chybějícími konkrétními a měřitelnými cíli; vyzývá k její 
aktualizaci, tak aby zahrnovala konkrétní a závazné cíle, včetně cílů pro zastoupení žen 
ve vedoucích pozicích, a k následnému uplatňování; vyjadřuje rovněž politování nad 
tím, že nebyly stanoveny cíle pro rozmanitost a že v orgánech a institucích EU celkově 
chybí rozmanitost, zejména s ohledem na rasu, postižení a etnický původ; vyzývá 
místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby zvýšil podíl žen ve vnitřních 
rozhodovacích mechanismech a na řídících pozicích EU; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
náborová řízení zaměřená na rovnost žen a mužů – a to i ze strany Evropského úřadu 
pro výběr personálu –, která nebudou dále posilovat nerovné postavení žen a mužů 
v orgánech a institucích; žádá, aby genderově citlivé vedení bylo součástí popisu 
pracovních míst ve středním a vrcholovém managementu;

7. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby zajistil, aby vedoucí 
delegací EU v zahraničí byli formálně odpovědní za začleňování genderové otázky do 
všech aspektů práce delegace a za to, že otázky rovnosti žen a mužů budou pravidelně 
vznášeny v rámci politického dialogu s partnery na vládní úrovni, a aby vedoucí 
delegací EU byli povinni o této otázce podávat zprávy; dále místopředsedu Komise, 
vysokého představitele vyzývá, aby v delegacích EU zajistil vytvoření kontaktního 
místa pro genderové otázky; konstatuje, že při koncipování vnějších činností EU jsou 
stále častěji využívány genderové analýzy a že téměř všechny delegace EU provedly 
podrobnou analýzu rovnosti žen a mužů;

8. vítá rostoucí síť kontaktních osob pro rovné postavení žen a mužů, jež mají k dispozici 
podporu pro řízení a přístup k odborné přípravě; v této souvislosti konstatuje, že bylo 
uspořádáno regionální setkání kontaktních míst pro rovnost žen a mužů se sídly na 
západním Balkánu a v Turecku s cílem posílit práci v oblasti rovnosti žen a mužů a 
začleňování genderového hlediska; vítá lepší spolupráci se zeměmi západního Balkánu 
v rámci iniciativy partnerství G7 a že se EU dohodla s Bosnou a Hercegovinou na 
partnerství při posilování programu zaměřeného na ženy, mír a bezpečnost;

9. vyzývá delegace EU, aby monitorovaly negativní postoj k rovnosti žen a mužů a 
k právům žen a stále se zmenšující prostor pro občanskou společnost a aby přijaly 
konkrétní opatření k jejich ochraně; naléhavě vyzývá Evropskou komisi, ESVČ, členské 
státy a vedoucí delegací EU, aby zajistili větší politickou a finanční podporu místním 
nezávislým organizacím občanské společnosti, včetně ženských organizací, a to 
zejména na budování kapacit, obráncům lidských práv žen, novinářům, akademickým 
pracovníkům a umělcům, a aby jako běžnou součást své činnosti zavedli spolupráci a 
konzultaci s těmito organizacemi;

10. vítá, že navržené nařízení o nástroji předvstupní pomoci (NPP III) a nástroj pro 
sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) zahrnují rovnost pohlaví 
jako samostatný cíl; žádá, aby byly na rovnost pohlaví vyčleněny zvláštní rozpočtové 
prostředky a aby bylo do těchto nařízení začleněno genderové hledisko, genderové 
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rozpočtování a povinné posuzování dopadů těchto právních předpisů na rovnost žen a 
mužů ex ante a ex post a aby byly jejich výsledky předkládány Evropskému parlamentu; 
žádá, aby byly zmírněny administrativní požadavky, aby místní a malé organizace 
občanské společnosti, zejména ženské organizace, získaly přístup k financování;

11. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele, ESVČ a členské státy, aby 
zajistili důsledné provádění obecných zásad EU týkajících se obránců lidských práv a 
aby přijali přílohu s cílem uznat a rozvíjet dodatečné strategie a nástroje, které by 
umožnily lépe a účinněji reagovat na zvláštní situace, hrozby a rizikové faktory, kterým 
jsou vystaveni obránci lidských práv žen, a předcházet jim; vyzývá k okamžitému 
zavedení genderového hlediska a konkrétních opatření na podporu obránců lidských 
práv žen ve všech programech a nástrojích zaměřených na ochranu obránců lidských 
práv;

12. vítá rozhodnutí EU obnovit akční plán EU pro lidská práva a demokracii a žádá, aby 
prováděcí fáze akčního plánu zahrnovala genderové hledisko a cílená opatření v oblasti 
rovnosti pohlaví a práv žen; 

13. vítá skutečnost, že se zvýšil počet žen vysílaných na mise a operace SBOP; vyjadřuje 
politování nad tím, že ani jednu z 12 civilních misí SBOP nevede žena a že dosud mezi 
70 vedoucími misí bylo pouze šest žen; s politováním konstatuje, že pouze 22 ze 176 
zaměstnanců Vojenského štábu Evropské unie jsou ženy, z nichž 12 pracuje jako 
sekretářky nebo asistentky; vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby 
pro mise SBOP připravil strategii pro rovné postavení žen a mužů s konkrétními cíli pro 
vedoucí pracovní pozice i řadové zaměstnance; připomíná, že je zapotřebí sladit úsilí 
vedoucích představitelů EU a členských států, neboť poskytují většinu vysílaných 
civilních pracovníků SBOP; vyzývá členské státy EU, aby splnily závazek č. 16 paktu 
pro civilní SBOP tím, že budou aktivně podporovat zastoupení žen na všech úrovních, a 
aby navýšili své národní příspěvky; vyjadřuje politování nad tím, že od přijetí paktu se 
počet zaměstnankyň snížil; vyzývá členské státy, aby prováděly aktivní náborové 
strategie a aby prostřednictvím zpráv o misích, které obsahují příslušné statistiky, 
identifikovaly a řešily konkrétní překážky omezující účast žen; vyzývá orgány a 
instituce EU, aby podporovaly účast žen na mírových operacích OSN na všech 
úrovních, včetně vojenských a policejních pozic; připomíná, že EU se podpisem 
rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 o ženách, míru a bezpečnosti, která ženy jasně 
označuje za důležité aktérky při budování míru a mediaci konfliktů, zavázala zvýšit 
počet žen v institucích, které se zabývají předcházením konfliktům, řešením krizí a 
mírovými jednáními;

14. vítá pokyny pro začleňování genderového hlediska do civilních misí EU, a zdůrazňuje, 
že tyto pokyny představují konkrétní prováděcí nástroj, který by měli používat všichni 
pracovníci misí, včetně vedení, a který pomůže systematicky začleňovat genderové 
hledisko a přijímat politiky v oblasti rovnosti pohlaví v rámci různých činností a fází 
všech civilních misí SBOP;  je přesvědčen, že při plánování misí SBOP by měla být 
zohledňována doporučení místních ženských organizací; vítá skutečnost, že všechny 
civilní mise SBOP nyní mají poradce pro otázky rovnosti pohlaví; vyjadřuje však 
politování nad tím, že tomu tak není v případě vojenských misí SBOP; vybízí členské 
státy EU, aby navrhly kandidáty na stávající volná místa; vyzývá k přijetí opatření na 
zajištění toho, aby byl veškerý vojenský a civilní personál vysílaný EU dostatečně 



AD\1209529CS.docx 7/14 PE648.587v03-00

CS

proškolen v otázkách rovnosti pohlaví a v problematice žen, míru a bezpečnosti, 
zejména v tom, jak má začlenit hledisko rovnosti pohlaví do svých úkolů;

15. vyzývá k aktualizaci obecných norem chování pro mise a operace SBOP tak, aby 
zahrnovaly zásadu nulové tolerance vůči nečinnosti vedení a řízení EU v případě 
sexuálního a genderově podmíněného násilí; vyjadřuje politování nad tím, že pouze 
několik misí SBOP EU pořádá školení o sexuálním obtěžování nebo obtěžování na 
základě pohlaví, a vyzývá ESVČ a členské státy, aby podporovaly veškeré úsilí o 
potírání sexuálního nebo genderově podmíněného násilí v mezinárodních mírových 
operacích a aby zajistily účinnou ochranu oznamovatelů a obětí;

16. zdůrazňuje, že příprava a využívání genderových analýz a systematické začleňování 
genderového hlediska do rozhodovacího procesu patří k základům účinné a trvalé 
prevence, řízení a řešení konfliktů, stabilizace, budování míru, obnovy po skončení 
konfliktu, správy věcí veřejných a budování institucí; vyjadřuje politování nad tím, že 
převažujícím narativem je viktimizace žen a dívek, která je připravuje o vlastní 
iniciativu; zdůrazňuje, že je nutné docenit významnou úlohu, kterou mají na místní, 
vnitrostátní a mezinárodní úrovni ženy a dívky při budování udržitelného míru, zejména 
tím, že usnadňují dialog, mediaci a mírové rozhovory; vyzývá k bezpečné, smysluplné a 
inkluzivní účasti žen a dívek již od místní úrovně do řešení otázek spojených s mírem a 
bezpečností, včetně budování míru, obnovy po skončení konfliktu, správy věcí 
veřejných a budování institucí, a do různých fází konfliktu v souladu s cíli udržitelného 
rozvoje; konstatuje, že prosazování práv žen v zemích zasažených krizí nebo konfliktem 
podporuje silnější, zdravější, bezpečnější a odolnější komunity, v jejichž případě je 
méně pravděpodobné, že budou spory a konflikty řešit násilnou cestou; zdůrazňuje 
význam zapojení mladých žen a dívek do budování míru a v tomto ohledu bere na 
vědomí přínos agendy pro mladé lidi, mír a bezpečnost;

17. vyzývá členské státy, aby plně dodržovaly společný postoj k vývozu zbraní, zejména je 
vyzývá, aby zohlednily riziko, že vyvážené materiály mohou být využívány k páchání 
genderově podmíněného násilí nebo násilí na ženách a dětech nebo páchání takového 
násilí mohou usnadňovat; zdůrazňuje, že genderově citlivý přístup znamená přístup 
zaměřený na bezpečnost člověka, jehož cílem je zlepšit zabezpečení žen, včetně 
hospodářského, sociálního a zdravotního zabezpečení;

18. vítá strategický přístup EU k ženám, míru a bezpečnosti a akční plán EU pro ženy, mír a 
bezpečnost přijatý v roce 2019 a žádá, aby byl rozsáhle uplatňován; vyjadřuje však 
politování nad tím, že navzdory jasným cílům a ukazatelům je přeměna tohoto 
politického závazku ve skutek i nadále problematická, a vyzývá, aby se v tomto úsilí 
nepolevovalo; zdůrazňuje význam národních akčních plánů pro provádění agendy 
týkající se žen, míru a bezpečnosti; vítá, že téměř všechny členské státy EU do konce 
roku přijmou své národní akční plány k rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1325; vyjadřuje 
však politování nad tím, že pouze jeden z nich vyčlenil rozpočet na jeho provádění; 
vyzývá členské státy EU, aby na provádění akčních plánů vyčlenily rozpočet a aby 
vytvořily vnitrostátní parlamentní mechanismy dohledu a zavedly kvóty pro účast žen 
v kontrolních, hodnotících a dozorových mechanismech; vyjadřuje politování nad tím, 
že mnoho zaměstnanců EU nezahrnulo do své práce agendu týkající se žen, míru a 
bezpečnosti a že tato agenda je považována za program, který lze uplatňovat podle 
vlastního uvážení a který má zlepšit účinnost misí, nikoli však za nástroj k zajištění práv 
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žen a rovnosti pohlaví;

19. vítá práci, kterou dosud odvedla pracovní skupina EU pro ženy, mír a bezpečnost, mimo 
jiné tím, že zajistila účast důležitých organizací občanské společnosti na svých 
diskusích; vítá práci hlavní poradkyně ESVČ pro otázky rovnosti žen a mužů; vyjadřuje 
však politování nad omezenou působností této funkce a žádá, aby byl její význam 
významně posílen a aby byla přímo podřízena místopředsedovi Komise, vysokému 
představiteli; vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby v každém 
ředitelství ESVČ vytvořil pozici na plný úvazek pro poradce pro rovnost pohlaví a 
agendu týkající se žen, míru a bezpečnosti, který bude přímo podřízen hlavnímu 
poradci, a aby své zaměstnance povzbuzoval k úzké spolupráci s Evropským institutem 
pro rovnost žen a mužů; zdůrazňuje, že sdílení znalostí mezi orgány, institucemi a 
subjekty EU je významným a vysoce účinným nástrojem k zamezení vysokým 
administrativním nákladům a zbytečnému nárůstu byrokracie;

20. doporučuje místopředsedovi Komise, vysokému představiteli a členským státům EU, 
aby do rozhodnutí Rady a mandátů misí souvisejících se SBOP zahrnovali odkazy na 
rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1325 a navazující rezoluce a aby zajistili, aby mise a 
operace v rámci SBOP měly roční akční plán pro plnění cílů budoucího akčního plánu 
pro rovnost pohlaví GAP III a akčního plánu EU pro ženy, mír a bezpečnost; žádá, aby 
do nových nástrojů SBOP, včetně Evropského obranného fondu a navrhovaného 
evropského mírového nástroje, byla zahrnuta genderová analýza;

21. konstatuje, že v roce 2018 se EU a OSN dohodly na novém souboru progresivních 
priorit pro spolupráci v oblasti mírových operací a řešení krizí v období 2019–2021, a 
zdůrazňuje, že je třeba z vytvoření platformy EU a OSN pro spolupráci v oblasti žen, 
míru a bezpečnosti učinit nejvyšší prioritou;

22. vítá spolupráci EU a NATO zaměřenou na podporu míru a stability v euroatlantické 
oblasti, mezi jejíž hlavní zájmy patří podpora agendy týkající se žen, míru a 
bezpečnosti;

23. zdůrazňuje, že v zahraniční politice EU je důležité podporovat rovnost žen a mužů, a to 
také prostřednictvím vztahů Parlamentu se třetími zeměmi; v tomto ohledu vítá 
rozhodnutí delegací Evropského parlamentu jmenovat v každé delegaci zástupce pro 
genderové otázky; zdůrazňuje, že ve všech činnostech delegací, i během oficiálních 
parlamentních setkání se třetími zeměmi, je třeba podporovat rovnost a rozmanitost;

24. zdůrazňuje, že v zahraniční a bezpečnostní politice EU je nezbytné zajistit, aby 
automatizované metody rozhodování, včetně algoritmů umělé inteligence, nepoužívaly 
profilování vycházející z předsudků, zejména genderových předsudků;

25. s potěšením bere na vědomí výsledky druhého akčního plánu pro rovnost žen a mužů 
(GAP II), vítá proto návrh Komise na provedení přezkumu a předložení nového akčního 
plánu GAP III v roce 2020; vyzývá Komisi, aby vyřešila jeho nedostatky, jako je slabý 
právní základ, neexistující genderové rozpočtování, obtíže s přesným podáváním zpráv, 
nedoladěnost časových rámců a rozpočtových cyklů a nedostatečná odborná příprava 
zaměstnanců; doporučuje, aby byl GAP III doprovázen jasnými, měřitelnými, časově 
omezenými ukazateli úspěšnosti, včetně rozdělení odpovědnosti mezi různé subjekty, a 
jasnými cíli v každé partnerské zemi; naléhavě žádá Komisi, aby vzhledem k dopadu 
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krize COVID-19 na život žen a dívek zachovala ve svém pracovním plánu na rok 2020 
obnovení plánu GAP III a neodkládala ho na příští rok;

26. uznává velmi důležitou podpůrnou úlohu organizací občanské společnosti, zejména 
organizací bojujících za práva žen a obránců lidských práv žen, při provádění akčního 
plánu EU pro rovnost žen a mužů a strategického přístupu EU k ženám, míru a 
bezpečnosti a jeho akčního plánu; vyzývá Komisi, aby posílila zapojení organizací 
občanské společnosti do formulace GAP III a do jeho provádění v partnerských zemích; 

27. zdůrazňuje, že GAP III by měl výslovně zahrnovat ochranu práv žen ve všech 
kontextech, bez ohledu na HDP dotčené země nebo na nestabilní situaci či probíhající 
konflikt, i nejzranitelnějších skupin, jako jsou dívky v pozici uprchlic nebo migrantek;

28. žádá, aby bylo v plánu GAP III stanoveno, že 85 % oficiální rozvojové pomoci by mělo 
být vyhrazeno pro programy, jejichž významnou nebo hlavní náplní je rovnost žen a 
mužů, a v rámci tohoto širšího závazku dále žádá, aby byly z oficiální rozvojové 
pomoci EU vyčleněny dostatečné prostředky na konkrétní iniciativy prosazující rovnost 
žen a posílení postavení a práv žen; vyzývá k lepšímu podávání zpráv o financování 
genderových opatření z prostředků EU, které jsou přidělovány a vypláceny v 
partnerských zemích prostřednictvím plánu GAP III; vyzývá ESVČ a Komisi, aby 
stanovily ukazatele pro rovnost žen a mužů, které se uplatní při výběru, monitorování a 
hodnocení projektů;

29. zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů je nedílnou součástí účinného řízení v rámci vnější 
činnosti a v dalších tematických oblastech, včetně klimatických výzev a udržitelného 
rozvoje našich společností; upozorňuje na to, že změna klimatu se velmi dotýká žen a 
dívek žijících v chudobě, a zdůrazňuje, že má-li být realizován spravedlivý přechod, 
který nikoho neopomene, musí všechna klimatická opatření zahrnovat genderové a 
průřezové hledisko; vyjadřuje politování nad tím, že pouze 30 % vyjednavačů 
o klimatických otázkách jsou ženy, a připomíná, že smysluplná a rovná účast žen 
v orgánech rozhodujících o klimatické politice a opatřeních na mezinárodní úrovni, na 
úrovni EU, na vnitrostátní i místní úrovni je nezbytná pro dosažení dlouhodobých cílů 
v oblasti klimatu; naléhavě žádá, aby GAP III byl jasně propojen s Pařížskou dohodou, 
a vyzývá EU a její členské státy, aby zajistily přístup ženských organizací 
k mezinárodním klimatickým fondům;

30. vyzývá Komisi a Radu, aby prosazovaly a podporovaly začlenění zvláštní kapitoly 
věnované rovnosti žen a mužů do obchodních a investičních dohod EU; žádá rovněž, 
aby tyto obchodní dohody obsahovaly ustanovení, která zajistí, aby jejich institucionální 
struktury zaručovaly pravidelné přezkumy dodržování norem, věcné diskuse a výměnu 
informací a osvědčených postupů týkajících se rovnosti žen a mužů a obchodu, mimo 
jiné začleněním žen a odborníků na rovnost pohlaví do všech úrovní příslušných 
správních orgánů; vyzývá EU a její členské státy, aby do předběžných i následných 
hodnocení dopadu obchodní politiky a obchodních dohod EU zahrnuly také jejich 
genderový dopad v konkrétních zemích a oblastech; zdůrazňuje, že během obchodních 
jednání by měly být zohledněny výsledky genderových analýz a zváženy jak pozitivní, 
tak i negativní dopady v rámci celého procesu, tj. od fáze jednání až po provádění, 
a měla by být přijata opatření, která budou předcházet případným negativním účinkům 
nebo která je budou kompenzovat;
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31. vyzývá Komisi, aby do přistěhovaleckých politik začlenila genderový a průřezový 
přístup, který zaručí právo žen a dívek, jež jsou žadatelkami o azyl a uprchlicemi, 
vyčlení zdroje na vymýcení diskriminace žen a dívek mimo jiné na základě jejich 
pohlaví, rasového či etnického původu, sociálně-ekonomického postavení, 
administrativní situace a místa původu, a aby se usilovněji snažila zajistit řádnou 
identifikaci a ochranu před případným násilím, obtěžováním, znásilněním a 
obchodováním se ženami v přijímacích střediscích v celé Evropě; žádá, aby byla 
v rámci migrační a azylové politiky plně uplatňována Istanbulská úmluva;

32. vyzývá k prevenci a potírání všech forem sexuálního a genderového násilí a závažného 
porušování lidských práv žen a dívek, včetně dětských, předčasných a nucených sňatků 
a mrzačení ženských pohlavních orgánů; žádá, aby se tyto cíle staly politickou prioritou 
vnější činnosti EU a aby byly systematicky řešeny v rámci politického dialogu se třetími 
zeměmi; vyzývá Komisi a ESVČ, aby se zaměřily zejména na prevenci genderově 
podmíněného násilí během konfliktů a na podporu obětí genderově podmíněného násilí 
a na jejich přístup k základním službám; zdůrazňuje, že během konfliktů hrozí ženám a 
dívkám větší riziko, že budou porušována jejich lidská práva; je hluboce znepokojen 
skutečností, že sexuální násilí se stále častěji stává součástí širší strategie pro vedení 
konfliktů a válečnou taktikou; naléhavě vyzývá EU, aby využila veškerého svého vlivu 
k tomu, aby byli pachatelé hromadného znásilňování ve válečných konfliktech 
oznamováni, identifikováni, stíháni a trestáni v souladu s mezinárodním trestním 
právem; vyzývá k revizi a aktualizaci obecných zásad EU týkajících se násilí páchaného 
na ženách a dívkách a k boji proti všem formám diskriminace žen a dívek; vyzývá EU, 
aby mezi priority programu svého politického dialogu s partnerskými zeměmi Rady 
Evropy zařadila ratifikaci Istanbulské úmluvy a aby k přistoupení k této úmluvě 
motivovala i státy, které nejsou členy Rady Evropy;

33. zdůrazňuje, že rovnost pohlaví nelze dosáhnout bez účasti mužů a chlapců na procesu 
prosazování rovnosti žen a mužů, protože muže a chlapce je třeba vyzvat k aktivnímu 
zapojení do prosazování zdravějších genderových norem; připomíná zejména úlohu a 
odpovědnost mužů a chlapců v boji proti sexuálnímu a genderově podmíněnému násilí; 

34. vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily spolupráci se třetími zeměmi v boji proti 
všem formám obchodování s lidmi a aby se zaměřily zvláště na jeho genderový rozměr 
a konkrétně bojovaly proti dětským sňatkům, sexuálnímu vykořisťování žen a dívek a 
proti sexuální turistice; žádá, aby v rámci obecné předběžné podmíněnosti všech dohod 
o uvolnění vízového režimu byla povinně posuzována rizika, která představuje třetí 
země v souvislosti s obchodováním s lidmi; zdůrazňuje, že mezi povinná kritéria, která 
je nutno splnit u jakékoli dohody o uvolnění vízového režimu, musí patřit účinná 
spolupráce se třetími zeměmi v boji proti obchodování s lidmi; vyzývá Komisi, Radu a 
ESVČ, aby v rámci svých jednání se třetími zeměmi o dohodách o přidružení a 
spolupráci zavedly srovnávací rámec spolupráce pro účinný boj proti obchodování 
s lidmi, včetně transparentního protokolu pro zaznamenávání údajů o hlášení a stíhání 
případů obchodování s lidmi; vyzývá k zavedení genderově citlivého přístupu 
k obchodování s lidmi tím, že bude komplexně řešit dopad na uplatňování široké škály 
lidských práv během jakéhokoli konfliktu;

35. vyzývá k zajištění všeobecného respektu k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a 
právům a k poskytnutí všeobecného přístupu k příslušným službám, jak bylo dohodnuto 
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v akčním programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, Pekingské akční 
platformě a výsledných dokumentech hodnotících konferencí, a aby byly vytvořeny 
vhodné nástroje k měření plnění tohoto cíle; vyzývá k přijetí opatření, která zajistí 
jednotný postoj a  důrazný postup EU, jež musí jednomyslně odsoudit oslabování práv 
v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, odmítavý postoj k rovnosti žen a mužů, 
právům komunity LGBTIQ+ a také opatření oslabující práva žen; vyzývá Komisi a 
ESVČ, aby v novém plánu GAP III a nástroji NDCI znovu potvrdily závazek EU 
v oblasti sexuálních a reprodukčních práv a zdraví, včetně přístupu k prenatální péči 
a službám péče o zdraví matky; vyzývá Komisi a ESVČ, aby politicky a finančně 
podporovaly organizace občanské společnosti bojující za sexuální a reprodukční práva a 
zdraví všech lidí, včetně nejzranitelnějších nebo ohrožených osob, zejména žen a dívek 
na cestách, na migračních trasách nebo v táborech;

36. vyjadřuje politování nad tím, že ženy a dívky na celém světě jsou stále systematicky 
diskriminovány; konstatuje, že chudoba žen je z velké části způsobena nedostatečným 
přístupem k hospodářským zdrojům; domnívá se, že vzdělávání je klíčem k dosažení 
rovnosti žen a mužů a k posílení postavení žen a dívek; vyzývá proto EU, aby ve svém 
nadcházejícím plánu GAP III posílila závazek k prosazování rovného postavení žen a 
mužů a k boji proti genderovým stereotypům ve vzdělávacích systémech; vyzývá 
Komisi, Radu a ESVČ, aby ve své politice rozvojové spolupráce a ve svých opatřeních 
humanitární pomoci podporovaly ekonomickou emancipaci žen v partnerských zemích 
a aby zviditelňovaly podnikatelky; připomíná, že klíčovými faktory pro dosažení 
dlouhodobého udržitelného a inkluzivního hospodářského růstu, pro boj proti 
nerovnosti a pro podporu finanční nezávislosti žen jsou větší zapojení žen na pracovním 
trhu, lepší podpora podnikatelek, ochrana rovných příležitostí a rovných mezd žen a 
mužů a podpora rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem;

37. připomíná, že otázky rovnosti mužů a žen je třeba řešit v politickém dialogu s 
partnerskými zeměmi; zdůrazňuje, že je důležité podporovat rovnost žen a mužů 
v rámci politiky sousedství a rozšíření EU, zejména v kontextu přístupových jednání; 
vyzývá Komisi a ESVČ, aby využily jednání o přistoupení jako páku k podpoře 
rovnosti žen a mužů v kandidátských zemích; vyzývá Evropský institut pro rovnost žen 
a mužů (EIGE), aby pokračoval ve sledování pokroku třetích zemí s prosazováním 
rovných práv žen a mužů; vítá různé mechanismy pro sledování pokroku v oblasti 
rovnosti žen a mužů, například mechanismus nedávno vytvořený Unií pro Středomoří, a 
projekt nazvaný „Spolupráce institutu EIGE s kandidátskými a potenciálními 
kandidátskými zeměmi EU na období 2017–2019: lepší sledování pokroku v oblasti 
rovnosti žen a mužů“; 

38. konstatuje, že OSN varovala před tím, že pandemie COVID-19 odhaluje a prohlubuje 
všechny druhy nerovností, včetně nerovnosti mezi muži a ženami; je hluboce 
znepokojen nerovným rozdělení práce v péči o domácnost i ve veřejných 
pečovatelských službách, kdy ženy tvoří přibližně 70 % zdravotnických pracovníků na 
celém světě, znepokojivým nárůstem genderově podmíněného násilí, částečně 
způsobeným dlouhodobým omezením pohybu, a omezeným přístupem k 
reprodukčnímu zdraví a zdraví matek; žádá proto vypracování cílených a konkrétních 
řešení sociálně-ekonomického dopadu pandemie COVID-19 na ženy a dívky; 
zdůrazňuje, že musí být urychleně poskytnuty dostatečné finanční prostředky, aby byl 
zajištěn plný a neomezený přístup ženských organizací, obránců lidských práv a 
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mírotvůrců ke kvalitním technologiím, aby se mohli smysluplně účastnit rozhodovacích 
procesů během krize COVID-19; zdůrazňuje, že je třeba, aby místopředseda Komise, 
vysoký představitel a Komise uznali nutnost lidské bezpečnosti, která zahrnuje všechny 
aspekty strategického přístupu EU k ženám, míru a bezpečnosti; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit, aby při realizaci globální reakce EU na COVID-19 nebylo opomíjeno 
genderové hledisko, a vyzývá, aby byly náležitě řešeny specifické potřeby žen a dalších 
marginalizovaných skupin a aby bylo zajištěno jejich zapojení do celého programového 
cyklu.
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