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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:

– so zreteľom na článok 2 a článok 3 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a 
článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na články 22, 23, 24 a 26 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv, najmä na jeho zásady 2, 3, 11 a 17,

– so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien (CEDAW) z 18. decembra 1979 a na jeho 40. výročie v roku 2019,

– so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu, ktoré boli prijaté na Štvrtej 
svetovej konferencii OSN o ženách 15. septembra 1995,

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989,

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy z 11. mája 2011 o predchádzaní násiliu na ženách 
a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor),

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a skutočnosť, že ľudské práva sú 
univerzálne, nescudziteľné, vzájomne závislé a vzájomne prepojené,

– so zreteľom na akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2020 – 2024, 
ktorý bol uverejnený 25. marca 2020 (JOIN(2020)0005),

– so zreteľom na akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2020 s názvom 
Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 
2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (GAP II),

– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a 
bezpečnosti a strategický prístup EÚ k otázke žien, mieru a bezpečnosti na roky 2019 – 
2024,

– so zreteľom na cieľ OSN v oblasti udržateľného rozvoja č. 5,

– so zreteľom na závery Rady z 18. marca 2019, ktorými sa schvaľujú usmernenia EÚ v 
oblasti ľudských práv týkajúce sa nediskriminácie vo vonkajšej činnosti,

– so zreteľom na 25. výročie akčného programu Medzinárodnej konferencie o populácii a 
rozvoji v roku 2019,

– so zreteľom na iniciatívu EÚ a OSN s názvom Spotlight zameranú na odstránenie 
násilia páchaného na ženách a dievčatách,

A. keďže rodová rovnosť je základná hodnota EÚ a právo na rovnaké zaobchádzanie a 
nediskrimináciu je základné právo zakotvené v zmluvách a Charte základných práv a 
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keďže uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti by sa preto malo ako horizontálna zásada 
vykonávať vo všetkých činnostiach a politikách EÚ a začleňovať do nich;

B. keďže EÚ naďalej poskytuje podporu krajinám, ktoré nie sú členmi EÚ, občianskej 
spoločnosti, sociálnym aktérom pri plnení zásad demokracie, právneho štátu a ľudských 
práv;

C. keďže Pekinská deklarácia a akčná platforma z roku 1995 už 25 rokov poukazujú na 
význam rovnakých práv a príležitostí žien, ako aj ich rovnakej účasti na rozhodovacom 
procese a na demokratickom procese v záujme upevnenia demokracie;

D. keďže súčasná kríza spôsobená ochorením COVID-19 a jej dôsledky majú jasný rodový 
rozmer, ktorý zasahuje ženy a mužov na celom svete rozdielne; keďže kríza prehĺbila 
existujúce štrukturálne nerovnosti, najmä tie, ktoré sú rodového charakteru, a 
neprimerane postihla marginalizované ženy v spoločnosti, čo znemožňuje prístup k 
základným službám vrátane služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a 
práv (SRZP) a k podpore proti rodovo motivovanému násiliu;

E. keďže strategický prístup EÚ k otázke žien, mieru a bezpečnosti zdôrazňuje potrebu 
konkrétnych záväzkov a opatrení, ako aj potrebu zapojenia, ochrany a podpory žien a 
dievčat s cieľom dosiahnuť trvalý mier a bezpečnosť ako neoddeliteľné zložky 
ľudských práv a udržateľného rozvoja;

F. keďže násilie na ženách sa podľa vymedzenia v Istanbulskom dohovore chápe ako 
„porušovanie ľudských práv a forma diskriminácie“, ktoré môžu za určitých okolností 
vyústiť do mučenia alebo krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania; 
keďže oslabuje sociálnu stabilitu, ako aj dobré životné podmienky a vyhliadky na 
rozvoj, a to aj v prípade detí a komunít, a keďže dievčatá a ženy treba chrániť pred 
rodovo motivovaným násilím a diskrimináciou, aby sa podarilo zaručiť úplné 
uplatňovanie ich ľudských práv, najmä pokiaľ ide o vzdelávanie, informácie a 
zdravotnícke služby, ako aj ochranu pred porušovaním SRZP, napríklad v súvislosti so 
sterilizáciou, interrupciou alebo zneužívaním;

G. keďže možno pozorovať odmietavý postoj k právam žien a LGBTIQ+ osôb tak v 
Európskej únii, ako aj mimo nej;

H. keďže zmena klímy zhoršuje požívanie ľudských práv a prehlbuje existujúce rodové 
rozdiely, ktoré vyplývajú z početných sociálno-ekonomických, inštitucionálnych, 
kultúrnych a politických faktorov; keďže ženy a dievčatá sú viac postihnuté zmenou 
klímy v dôsledku ich nerovnakého prístupu k zdrojom, vzdelávaniu, politickej moci, 
pracovným príležitostiam a pozemkovým právam, ako aj existujúcich sociálnych a 
kultúrnych noriem, ako je ich úloha ako primárnych poskytovateľov starostlivosti a 
vody, potravín a palív;

I. keďže nedostatok žien zapojených do rozvoja umelej inteligencie (UI) zvyšuje riziko 
zaujatosti; keďže vzdelanie v oblasti vedy je dôležité pri získavaní zručností, dôstojnej 
práce a pracovných miest v budúcnosti, ako aj na prelomenie rodových stereotypov, 
podľa ktorých sú tieto oblasti považované za typicky mužské, aby sa ženám umožnilo 
plné uplatňovanie ich ľudských práv;
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1. zdôrazňuje, že pre uplatňovanie ľudských práv má zásadný význam presadzovanie 
rodovej rovnosti a práv žien na celom svete; pripomína, že EÚ je aj naďalej na čele 
opatrení na podporu a zlepšenie situácie žien a dievčat v oblasti ľudských práv na celom 
svete v snahe dosiahnuť rodovú rovnosť, a žiada o prispôsobenie jej činností, aby 
zohľadňovali súčasnú krízovú situáciu spôsobenú ochorením COVID-19 a jej závažný 
vplyv na práva žien; zdôrazňuje, že napriek pokroku sú ženy a dievčatá naďalej 
vystavené diskriminácii a násiliu a že mnohé spoločnosti majú ešte stále problémy s 
tým, aby im poskytovali rovnaké práva v súlade so zákonom a rovnaký prístup k 
vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, dôstojnej práci a politickému a ekonomickému 
zastúpeniu;

2. berie na vedomie znepokojujúci celosvetový nárast násilia páchaného na ženách a 
dievčatách na celom svete najmä počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a víta 
úsilie EÚ, ktoré vynakladá spolu so svojimi medzinárodnými partnermi s cieľom 
odstrániť všetky formy tohto násilia; odsudzuje násilie vo forme domáceho násilia, 
sexuálneho obťažovania, kybernetického násilia, prenasledovania, šikanovania, 
znásilňovania ako vojnovej zbrane, predčasných a nútených manželstiev, mrzačenia 
ženských pohlavných orgánov, zločinov páchaných v mene tzv. cti, núteného umelého 
prerušenia tehotenstva, násilnej sterilizácie, sexuálneho vykorisťovania a obchodovania 
s ľuďmi, femicídy a iných foriem, ktoré predstavujú závažné porušenie ľudských práv a 
dôstojnosti žien a dievčat; vyzýva globálnych aktérov, aby chránili ženy a predchádzali 
rodovo motivovanému násiliu, ktorému sú vystavené, aby chránili marginalizované 
skupiny, slobodných rodičov, ženy patriace k etnickým menšinám, LGBTQI+ ženy a 
utečenky a migrantky a aby vyšetrovali a trestali násilné činy a trestné činy z nenávisti;

3. odsudzuje akékoľvek násilie proti LGBTI osobám a rodovo nekonformným osobám; 
vyzýva globálnych aktérov, aby prijali všetky potrebné kroky, legislatívne a 
administratívne opatrenia, ktorými sa zaručí, aby sexuálna orientácia a rodová identita 
nemohla byť za žiadnych okolností základom trestných sankcií; vyzýva na vykonávanie 
usmernení EÚ týkajúcich sa presadzovania a ochrany všetkých ľudských práv LGBTI 
osôb; vyzýva EÚ, aby interne, ako aj externe spochybnila škodlivé binárne prístupy k 
rodovej problematike; požaduje koordinované kroky EÚ na poskytovanie podpory a 
ochrany práv žien a obhajcov LGBTI osôb a organizácií občianskej spoločnosti, ktorých 
práca má mimoriadny význam a ktorí vo svojich krajinách čelia pretrvávajúcemu 
obťažovaniu a vyhrážaniu sa násilím; vyzýva delegácie EÚ, aby zlepšili situáciu LGBTI 
osôb v oblasti ľudských práv vykonávaním usmernení EÚ zameraných na LGBTI 
osoby;

4. konštatuje, že podľa strategického prístupu EÚ k otázke žien, mieru a bezpečnosti je 
naliehavo potrebné začleniť rodové hľadisko do všetkých politík EÚ vrátane oblasti 
bezpečnosti, predchádzania konfliktom a ich riešenia a do dlhodobého budovania mieru; 
zdôrazňuje, že ženy musia byť zapojené do všetkých úrovní rozhodovania, a to aj v 
oblasti bezpečnosti a predchádzania konfliktom v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1325; 
vyzýva EÚ, aby naďalej plnila svoju dôležitú úlohu v súlade s cieľmi udržateľného 
rozvoja do roku 2030 pri riešení rodovej diskriminácie prostredníctvom spolupráce 
s inými krajinami, aby zintenzívnila svoju činnosť v oblastiach vzdelávania, zdravotnej 
starostlivosti a sociálnych služieb, zhromažďovania údajov, financovania a tvorby 
programov a lepšie predchádzala sexuálnemu a rodovo motivovanému násiliu na celom 
svete, a lepšie na takéto násilie reagovala; poukazuje na to, že priaznivé prostredie je 
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kľúčový nástroj; požaduje preto opatrenia na uľahčenie prístupu žien a dievčat k 
vzdelávaniu a na trh práce; vyzýva Komisiu a Európsku službu pre verejnú činnosť 
(ESVČ), aby ďalej prispievali k rodovej rovnosti a posilňovaniu postavenia dievčat a 
žien tým, že budú úzko spolupracovať s medzinárodnými organizáciami a krajinami 
mimo EÚ na tom, aby sa používali všetky existujúce a dostupné nástroje, a vytvárali a 
uplatňovali synergie a siete medzi vnútornými a vonkajšími politikami a činnosťami 
EÚ;

5. opätovne potvrdzuje svoju výzvu členským štátom a členom Rady Európy, ktorí tak ešte 
neurobili, aby urýchlene dokončili ratifikáciu Istanbulského dohovoru, a dôrazne sa 
zasadzuje za jeho ratifikáciu všetkými členskými štátmi; vyzýva Radu a Komisiu, aby 
zabezpečili úplné začlenenie dohovoru do legislatívneho a politického rámca EÚ; 
odsudzuje pokusy v niektorých štátoch o zrušenie opatrení, ktoré už boli prijaté pri 
vykonávaní Istanbulského dohovoru a v rámci boja proti násiliu páchanému na ženách;

6. vyzýva globálnych aktérov a členské štáty, aby na celom svete ukončili ťažkú situáciu 
žien a dievčat, ktoré sú vystavené obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu vykorisťovaniu; 
podporuje úsilie o záchranu a rehabilitáciu obetí a stíhanie a prevýchovu páchateľov;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali postupy v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, ktoré sú pre ženy a dievčatá prospešné, a zabezpečili právo na všeobecný 
prístup ku kvalitnej a cenovo dostupnej komplexnej zdravotnej starostlivosti a 
sexuálnym a reprodukčným právam a informáciám; zdôrazňuje potrebu uznať 
vzrastajúci odmietavý postoj k právam žien v celosvetovom meradle a v Európe, najmä 
pokiaľ ide o sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (SRZP); naliehavo vyzýva 
Komisiu a Radu, aby odmietali akékoľvek ďalšie pokusy o oslabenie pokroku v oblasti 
ľudských práv žien, rovnosti a práva žien na sebaurčenie a úplnú kontrolu nad vlastným 
telom; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby obnovili svoju podporu sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a práv vrátane prístupu k bezpečnému a zákonnému umelému 
prerušeniu tehotenstva v rámci Únie aj mimo nej, ku komplexnej sexuálnej výchove 
primeranej veku a založenej na dôkazoch a ku komplexným metódam plánovaného 
rodičovstva; zdôrazňuje potrebu podporovať organizácie občianskej spoločnosti, ktoré 
sa venujú presadzovaniu reprodukčnej spravodlivosti, najmä v marginalizovaných 
komunitách, ktorých prácu naďalej ohrozuje zmenšujúci sa priestor pre občiansku 
spoločnosť; zdôrazňuje zraniteľné postavenie žien a dievčat v mnohých častiach sveta, 
ktoré majú v dôsledku krízy COVID-19 menší prístup k zdravotnej starostlivosti 
(vrátane SRZP, ako napríklad prístup k antikoncepcii, starostlivosti spojenej s umelým 
prerušením tehotenstva, liečbe neplodnosti, testom HIV a sexuálne prenosných infekcií, 
skríningu rakoviny reprodukčných orgánov), sexuálnej výchove a vzdelávaniu v oblasti 
vzťahov a starostlivosti o zdravie matiek, sú však zraniteľnejšie voči násiliu;

8. vyzýva Komisiu, aby vo svojom novom akčnom pláne EÚ pre ľudské práva a 
demokraciu na roky 2020 – 2024 pokračovala v úsilí o ochranu a posilnenie postavenia 
žien a dievčat, spochybňovala prevládajúce rodové normy a stereotypy a dávala podnety 
na zmeny vo všetkých sektoroch v členských štátoch a na celosvetovej úrovni, ako sa 
požaduje v Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien; žiada na tento 
účel, aby sa čo najviac využívali dostupné nástroje, a očakáva opatrenia, ktoré nadviažu 
na ďalšie kroky, pričom sa využije potenciál synergií medzi EÚ, jej členskými štátmi a 
ďalšími aktérmi, ako aj medzi vnútornými a vonkajšími politikami a opatreniami EÚ; 
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očakáva nový akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien vo 
vonkajších vzťahoch na roky 2021 – 2025 (GAP III); žiada v tejto súvislosti posilnenie 
podpory EÚ krajinám mimo EÚ, ktoré zavádzajú nové politiky a legislatívne zmeny s 
cieľom zosúladiť vnútroštátne právne rámce s medzinárodnými záväzkami a záväzkami 
v oblasti cieľov udržateľného rozvoja týkajúcimi sa práv žien a rodovej rovnosti, 
chrániť obhajcov ľudských práv žien, podporovať sexuálne a reprodukčné zdravie žien, 
predchádzať sexuálnemu a rodovo motivovanému násiliu a mrzačeniu ženských 
pohlavných orgánov a presadzovať rodovú rovnosť ako hlavnú prioritu programov a 
projektov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že obchodní partneri EÚ budú v plnej 
miere rešpektovať ľudské práva, a v obchodných a rozvojových politikách a dohodách 
EÚ zaviedla osobitné a vynútiteľné ustanovenia a v obchodných dohodách EÚ osobitné 
kapitoly o rodovej rovnosti;

9. zdôrazňuje potrebu rešpektovať reprodukčnú schopnosť a telesnú integritu žien a 
dievčat, a preto odsudzuje komerčné náhradné materstvo;

10. vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala prípadmi, keď sú mladé ženy, najmä z kresťanských 
menšín, v určitých častiach sveta nútené uzavrieť manželstvo so starším mužom iného 
náboženského vyznania;

11. vyzýva globálnych aktérov, aby zabezpečili, že dievčatá budú mať nepretržitý prístup k 
vzdelávaniu, a venovali pritom náležitú pozornosť osobám, ktorým hrozí chudoba alebo 
ktoré žijú v chudobe, a dievčatám, ktorým viac hrozí manželstvo v ranom veku a nútené 
manželstvo, a aby zabezpečili dobré životné podmienky detí a komunít a ich vyhliadky 
na rozvoj;

12. naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa dohodli na záväznom nástroji na riadenie 
migrácie, ktorý bude založený na solidarite, vytvorili bezpečné a zákonné spôsoby 
migrácie a zabezpečili vydávanie humanitárnych víz; poukazuje na to, že situácia 
utečencov je horšia v prípade zraniteľnejších osôb, ako sú ženy, ktorých základné práva 
sú porušované tým, že sú často obeťami obchodovania s ľuďmi a sexuálneho 
vykorisťovania, a u ktorých je pravdepodobnejšie, že pri plavbe na mori utrpia ťažké 
chemické popáleniny na tele spôsobené zmesou paliva a morskej vody nachádzajúcou 
sa na dne malých člnov, kde zvyčajne sedávajú ženy a deti; 

13. vyzýva na systematické začleňovanie rodového hľadiska a prierezového hľadiska do 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ a do jej politík v oblastiach migrácie, 
rozširovania, obchodu a rozvoja;

14. oceňuje pokrok iniciatívy EÚ – OSN Spotlight; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
projekty financované touto iniciatívou sa budú usilovať o riešenie základných príčin 
porušovania práv žien vrátane pretrvávania škodlivých rodových stereotypov.
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