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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o budovaní kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie
(2018/2159(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a ostatné zmluvy a nástroje OSN 
týkajúce sa ľudských práv,

– so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a Zmluvu 
o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

– so zreteľom na cieľ trvalo udržateľného rozvoja OSN a na Agendu 2030 pre udržateľný 
rozvoj,

– so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 
2106, 2122 a 2242 o ženách, mieri a bezpečnosti,

– so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a 
jeho všeobecné odporúčanie č. 30 o ženách pri predchádzaní konfliktom, v situácii 
konfliktov a po nich,

– so zreteľom na vyhlásenia a akčné plány Svetovej konferencie OSN o ženách v Pekingu 
a Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji v Káhire, ako aj na konečné 
dokumenty z nadväzujúcich konferencií,

– so zreteľom na akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť II (GAP II) na roky 2016 – 2020 a 
závery Rady z 26. novembra 2018 o jeho vykonávaní v roku 2017 (14551/18),

– so zreteľom na koncepciu Rady pre posilňovanie kapacít EÚ v oblasti mediácie 
a dialógu z 10. novembra 2009 (15779/09),

– so zreteľom na revidované ukazovatele Rady pre komplexný prístup k vykonávaniu 
rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 a 1820 o ženách, mieri a bezpečnosti zo 
strany EÚ z 22. septembra 2016 (12525/16),

– so zreteľom na spoločný pracovný dokument útvarov Komisie a vysokej predstaviteľky 
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 21. septembra 2015 s názvom 
Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 
2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (SWD(2015)0182),

– so zreteľom na Globálnu stratégiu pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej 
únie, ktorú 28. júna 2016 predstavila podpredsedníčka Komisie a vysoká predstaviteľka 
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogherini, ako aj na prvú 
správu o jej vykonávaní s názvom Od spoločnej vízie k spoločnému postupu: 
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vykonávanie globálnej stratégie EÚ, uverejnenú 18 júna 2017,

– so zreteľom na svoje odporúčanie Rade z 27. júna 2018 k 73. zasadnutiu Valného 
zhromaždenia Organizácie Spojených národov,1,

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0000/2018),

A. keďže podpora medzinárodného mieru a bezpečnosti je súčasťou dôvodu existencie EÚ, 
uznaná v roku 2012 udelením Nobelovej ceny mieru, a je ústredným prvkom 
Lisabonskej zmluvy;

B. keďže EÚ sa zaviazala vykonávať program Ženy, mier a bezpečnosť v súlade s 
rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 a následnými aktualizáciami;

C. keďže EÚ ako kľúčový prispievateľ v rámci medzinárodných organizácií, darca pomoci 
a najväčší obchodný partner na svete by mala prevziať vedúcu úlohu pri budovaní mieru 
a predchádzaní konfliktom;

D. keďže predchádzanie násilným konfliktom je pre politický a sociálny pokrok kľúčové; 
keďže je nevyhnutné aj pre dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG);

E. keďže komplexný charakter globálnych problémov si vyžaduje integrovaný prístup EÚ 
k vonkajším konfliktom a krízam;

F. keďže na zabezpečenie toho, aby bola EÚ schopná naplno rozvinúť a využívať svoje 
kapacity, je potrebný silnejší medziinštitucionálny prístup;

G. keďže globálna stratégia EÚ, politické vyhlásenia a inštitucionálny vývoj sú vítanými 
prvkami záväzku PK/VP uprednostňovať predchádzanie konfliktom a mediáciu;

H. keďže nástroje na financovanie vonkajšej činnosti významne prispievajú k 
predchádzaniu konfliktom a budovaniu mieru;

I. keďže Parlament zohráva v parlamentnej diplomacii vrátane procesov mediácie a 
dialógu významnú úlohu, pričom čerpá zo svojej zakorenenej kultúry dialógu a 
konsenzu;

J. keďže násilné konflikty a vojna majú neprimeraný vplyv na ženy a deti; keďže aktívna 
účasť žien je kľúčová na predchádzanie konfliktom a budovanie mieru;

K. keďže ženy a prierezová rodová analýza sú stále do veľkej miery vylúčené z oblasti 
predchádzania konfliktom a budovania mieru, čím sa oslabuje účinnosť a udržateľnosť 
mieru;

L. keďže pri podpore a uľahčovaní budovania kapacít v oblasti mediácie, dialógu a 
zmierenia je nevyhnutné začleniť a podporovať aktívnu a zmysluplnú účasť miestnych 
aktérov, najmä žien, menšín, pôvodného obyvateľstva a mládeže;

                                               
1 Prijaté texty, P8_TA(2018)0312.
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M. keďže rodová rovnosť a mier sú stále výrazne podfinancované, pričom sa je stále 
nesúlad medzi politickými záväzkami v oblasti rodovej rovnosti a posilnenia postavenia 
žien, a finančnými príspevkami potrebnými na ich dosiahnutie;

1. víta, že Európska únia uprednostňuje predchádzanie konfliktom a mediáciu; zdôrazňuje, 
že takýto prístup prináša vysokú pridanú hodnotu EÚ z hľadiska politických, 
sociálnych, hospodárskych a ľudských podmienok;

2. vyzýva PK/VP, predsedu Komisie a predsedu Európskeho parlamentu, aby stanovili 
spoločné a dlhodobé priority v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie, ktoré by sa 
mali stať súčasťou pravidelného strategického plánovania;

3. vyzýva na vytvorenie komplexnej štruktúry na podporu priorít EÚ;

4. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a útvary Komisie, ktoré sa 
zaoberajú vonkajšou činnosťou, aby Európskemu parlamentu predložili výročnú správu 
o pokroku dosiahnutom pri plnení politických záväzkov EÚ v oblasti predchádzania 
konfliktom a mediácie,

o budovaní kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie

5. víta integrovaný prístup ku konfliktom a krízam; vyzýva na ďalšiu inštitucionalizáciu 
tohto prístupu;

6. žiada, aby sa pod vedením PK/VP zriadil poradný výbor EÚ pre mediáciu na vysokej 
úrovni s cieľom vytvoriť skupinu skúsených politických mediátorov, ktorá by 
zohľadňovala rodové hľadisko, s cieľom včas poskytovať politickú a technickú 
odbornosť;

7. vyzýva na vymenovanie osobitného vyslanca EÚ pre mier, ktorý bude predsedať 
poradnému výboru EÚ na vysokej úrovni, s cieľom podporiť súdržnosť a koordináciu 
medzi inštitúciami, a to aj v ich spolupráci s občianskou spoločnosťou, zlepšiť výmenu 
informácií a umožniť dôslednejšie a skoršie opatrenia;

8. vyzýva na vytvorenie ďalších medziinštitucionálnych mechanizmov, ako sú pracovné 
skupiny pre osobitné situácie v oblasti predchádzania konfliktom;

9. vyzýva na zriadenie špecializovanej pracovnej skupiny Rady pre predchádzanie 
konfliktom a mediáciu;

o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť

10. víta zriadenie špecializovanej ESVČ pre predchádzanie konfliktom a mediáciu a rozvoj 
nástrojov, ako sú systém včasného varovania a mapovania situácie; vyzýva na investície 
do ďalšieho rozvoja takýchto nástrojov;

11. vyzýva na systematickejšie zhromažďovanie, riadenie a šírenie príslušných poznatkov 
vo formátoch, ktoré sú prístupné, praktické a relevantné z operačného hľadiska pre 
zamestnancov v inštitúciách EÚ;

12. požaduje ďalší rozvoj kapacít v oblasti rodovej analýzy a predchádzania konfliktom pre 
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interných zamestnancov a skúsených mediátorov, ako aj pre tretie strany;

13. vyzýva na analýzu konfliktov zohľadňujúcu rodové hľadisko ako požiadavku pre 
akúkoľvek väčšiu angažovanosť EÚ v násilných a konfliktom postihnutých oblastiach;

o Európskej komisii

14. pripomína rastúcu potrebu predchádzať konfliktom pri riešení ich základných príčin a 
pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja, s osobitným dôrazom na demokraciu 
a ľudské práva, právny štát, reformu súdnictva a podporu občianskej spoločnosti a 
rodových programov;

15. zdôrazňuje, že všetky zásahy EÚ do oblastí násilia a oblastí zasiahnutých konfliktom 
zohľadňovať kontext konfliktu a rodové hľadisko; žiada, aby sa prijali okamžité 
opatrenia na začlenenie týchto aspektov do všetkých príslušných politík, stratégií, 
opatrení a operácií, s väčším dôrazom na to, aby nedochádzalo k poškodzovaniu, 
pričom sa maximalizuje prínos EÚ k dosiahnutiu cieľov v oblasti predchádzania 
konfliktom;

o Európskom parlamente

16. zdôrazňuje úlohu skupiny na podporu demokracie a koordináciu volieb a jej vedúcich 
poslancov ako operačného orgánu pre koordináciu iniciatív v oblasti mediácie a dialógu, 
a víta nové iniciatívy, ako sú dialóg Jeana Monneta pre mier a demokraciu a program 
mladých politických lídrov, a odporúča, aby sa tieto iniciatívy ďalej rozvíjali;

17. odporúča, aby sa ďalej rozvíjali existujúce programy odbornej prípravy a programy 
inštruktorstva pre poslancov Európskeho parlamentu, ako aj programy odbornej 
prípravy pre poslancov parlamentov tretích krajín, politických strán a zamestnancov 
vrátane tých, ktoré sa týkajú rodových aspektov;

18. domnieva sa, že kapacity Parlamentu by sa mohli ďalej rozvíjať vymenovaním 
podpredsedu zodpovedného za koordináciu mediácie a uľahčenie dialógu;

19. uznáva, že treba, aby Parlament na podporu celkového úsilia EÚ inštitucionalizoval 
svoje postupy v oblasti mediácie; vyzýva na vytvorenie združenia na zohľadňovanie 
rodového hľadiska, ktoré bude zahŕňať súčasných a bývalých poslancov Európskeho 
parlamentu;

20. zdôrazňuje dlhodobú úzku spoluprácu medzi Parlamentom a Úradom OBSE pre 
demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) v oblasti volieb a podpory 
demokracie; vyzýva na rozšírenie tejto spolupráce do oblasti mediácie a dialógu;

o ženách, mieri a bezpečnosti – posilnenie rodových kapacít v oblasti predchádzania 
konfliktom a mediácie v EÚ

21. vyzýva EÚ, aby prevzala vedúcu úlohu pri vykonávaní rezolúcií Bezpečnostnej rady 
OSN o ženách, mieri a bezpečnosti a pri začleňovaní zásad, ktoré sa v nich uvádzajú, do 
všetkých fáz činností EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie;

22. požaduje implementáciu úplnej rodovej rovnosti a úsilie o zabezpečenie účasti a 
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ochrany žien a práv žien v celom cykle konfliktu, od predchádzania konfliktom až po 
obnovu po skončení konfliktu;

23. žiada, aby všetky činnosti v rámci spolupráce, odbornej prípravy a intervencie 
zohľadňovali rodové hľadisko; víta v tejto súvislosti iniciatívy EÚ, ako aj jej aktívne 
prispievanie k budúcemu akčnému plánu pre rodovú rovnosť, a nový strategický prístup 
EÚ k ženám, mieru a bezpečnosti;

24. vyzýva na začlenenie odborných znalostí o rodovo motivovanom násilí do všetkých fáz 
procesu predchádzania konfliktom a mediácie;

o posilnení úlohy a spôsobilostí organizácií občianskej spoločnosti v prístupe EÚ k 
predchádzaniu konfliktom a mediácii

25. považuje úlohu organizácií občianskej spoločnosti za ústredný prvok celkového 
prístupu EÚ a jej priorít v oblasti rozvoja kapacít;

26. pri vytváraní a vykonávaní programov a politík EÚ v oblasti mieru, bezpečnosti a 
mediácie požaduje povinné konzultácie s organizáciami občianskej spoločnosti, najmä 
tými, ktoré sa špecializujú na práva žien a menšinové ľudské práva;

o finančných a rozpočtových zdrojoch, ktoré sú k dispozícii na predchádzanie 
konfliktom a mediáciu v EÚ

27. zastáva názor, že rastúce problémy si vyžadujú vyššie rozpočtové prostriedky na 
predchádzanie konfliktom a poskytovanie špecializovanej pracovnej sily; pripomína, že 
vykonávanie programu Ženy, mier a bezpečnosť zahŕňa rodové rozpočtovanie a 
vyčlenenie primeraných finančných prostriedkov;

28. zdôrazňuje potrebu, aby boli v budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR) (2021 –
2027) na predchádzanie konfliktom a mediáciu EÚ k dispozícii účelovo viazané a 
dostatočné finančné zdroje;

29. vyzýva PK/VP, aby Parlamentu poskytla aktuálne informácie o rozpočtovom riadku 
ESVČ venovanom podpore mediácie a budúcim prioritám v tejto oblasti;

30. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedom Komisie a Rady, 
podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a 
bezpečnostnú politiku, Rade, ESVČ, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, 
Komisii, OBSE, generálnemu tajomníkovi OSN a vládam a parlamentom členských 
štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska únia je v prvom rade mierový projekt, a preto je len prirodzené, že predchádzanie 
konfliktom a budovanie mieru sú ústrednými prvkami jej zahraničnej politiky. Podľa 
Lisabonskej zmluvy sa EÚ usiluje o podporu mieru (hlava I, článok 3 ods. 1) a pri poznatkoch 
o mieri vychádza zo svojich hodnôt a zásad.

Tieto zásady sa premietajú do cieľov zahraničnej politiky vychádzajúcich z komplexnej 
definície mieru, ktorá zahŕňa nielen bezpečnosť a stabilitu (ako napríklad neexistenciu 
ozbrojeného násilia), ale zaoberá sa aj základnými príčinami konfliktov presadzovaním 
demokracie, dobrej správy vecí verejných, ľudských práv, udržateľného rozvoja a bezpečnosti 
ľudí. V podstate tvrdí, že mier ide ruka v ruke so zabezpečovaním života a dobrých životných 
podmienok každej ľudskej bytosti vo všetkých aspektoch jej života, a dosiahne sa vytvorením 
bezpečnosti založenej na ľudských právach a ľudskej bezpečnosti, a nie militarizáciou.

Všeobecná poznámka č. 30 k Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 
(CEDAW) nám pripomína, že skúsenosti žien sú často nezohľadňujú, pretože sú nerelevantné 
na predvídanie konfliktov, že účasť žien na predchádzaní konfliktom je nízka a nízka je aj ich 
prítomnosť v inštitúciách pôsobiacich v oblasti preventívnej diplomacie. EÚ takisto uznáva, 
že „nedostatočné zastúpenie žien v mediačných procesoch a mierových rokovaniach, ako aj 
nedostatočné odborné znalosti v oblasti rodovej rovnosti v mediačných tímoch vážne 
obmedzujú rozsah, v akom sa v týchto procesoch riešia skúsenosti žien v konflikte a následné 
potreby v oblasti spravodlivosti a obnovy,“ (The 2009 EU Concept on mediation and dialogue 
– koncepcia EÚ v oblasti mediácie a dialógu z roku 2009).

Ak nie sú ženy a menšiny súčasťou práce na predchádzaní konfliktom, budú v nej chýbať 
zásadne dôležité informácie a prvky. Len na základe inkluzívneho zastúpenia žien a rodovou 
analýzou konfliktu budeme môcť navrhnúť presné reakcie a dosiahnuť udržateľný mier. Pre 
dialógy a na to, aby sme vypracovali lepšie politiky a dosiahli spravodlivé mierové dohody, 
sú rozhodujúce zastúpenie žien, ich hlas a schopnosti, ako aj prierezová rodová analýza. 
Videli sme ho v rôznych kontextoch, ako sú Líbya, Jemen, Nigéria a Kolumbia. V skutočnosti 
sme to videli všade vo svete.

Ako uvádza Medzinárodná liga žien za mier a slobodu: „Program Ženy, mier a bezpečnosť 
má transformačný potenciál. Je to mocný nástroj na prechod z výhradného rozhodovania na 
demokratické rozhodovanie, z rodovej nerovnosti na rodovú spravodlivosť a z konfliktu a 
násilia k udržateľnému mieru.

Program Ženy, mier a bezpečnosť (Women, Peace and Security) sa v súčasnosti uznáva na 
medzinárodnej úrovni, stále však existujú veľké problémy pri jeho vykonávaní. ESVČ 
uznáva, že riešenie otázok rodovej rovnosti pri predchádzaní konfliktom a mediácii si 
vyžaduje znalosti a skúsenosti v oblasti rodovej rovnosti v konkrétnych otázkach, ako aj v 
rámci celého mierového procesu (informačný list– program na podporu mediácie ESVČ –
účasť žien a rodová rovnosť). Ďalšou kľúčovou otázkou samozrejme je, aby sa záväzky 
pretavili do konkrétnej činnosti a aby boli podporené vyčlenenými finančnými prostriedkami 
a zdrojmi. Práve tu, v rámci vykonávania programu Ženy, mier a bezpečnosť, môže EÚ 
zaujať silnú a vedúcu pozíciu. čo tiež znamená prevziať vedúcu úlohu pri podpore 
celosvetového mieru.
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