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Věc: Stanovisko k výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 
2018 a o politice Evropské unie v této oblasti (2019/2125(INI))

Vážená paní předsedkyně,

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví byl v rámci daného postupu pověřen, aby Vašemu 
výboru předložil stanovisko. Výbor se na své schůzi dne 6. listopadu 2019 rozhodl předat toto 
stanovisko ve formě dopisu..

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví tuto záležitost zvážil na své schůzi1 a rozhodl, že 
podvýbor pro lidská práva jako příslušný výbor vyzve, aby do svého návrhu usnesení, který 
přijme, začlenil níže uvedené  návrhy.

S pozdravem

Evelyn Regner

1 Konečného hlasování se zúčastnili: Evelyn Regner (předsedkyně), Gwendoline Delbos-Corfield 
(místopředsedkyně), Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Rosa Estaràs 
Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice 
Kuhnke, Naomi Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Elżbieta 
Rafalska, Diana Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Marco 
Zullo (řádní členové) Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou 
(náhradnice) Anne-Sophie Pelletier (v souladu s čl. 209 odst. 7 jednacího řádu)
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NÁVRHY

1. připomíná, že plán pro rovnost žen a mužů (GAP II) je jedním ze základních nástrojů 
EU ke zlepšení rovnosti žen a mužů ve třetích zemích; vyzývá Komisi, aby po skončení 
plánu posoudila jeho celkový dopad a zohlednila usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 8. října 2015 o obnovení akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení 
postavení žen v rámci rozvojové spolupráce a jeho usnesení ze dne 31. května 2018 
o provádění společného pracovního dokumentu útvarů Komise (SWD(2015)0182) – 
Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen 
prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020) a aby v návaznosti na doporučení 
v něm obsažená předložila návrh třetího cyklu GAP, v jehož rámci budou opět 
stanoveny konkrétní ambiciózní cíle v oblasti sestavování rozpočtu s ohledem 
na rovnost žen a mužů, s ohledem na význam sdělení o rovnosti žen a mužů; připomíná 
v této souvislosti, že kandidátka na funkci komisařky pro mezinárodní partnerství Jutta 
Urpilainenová se během svého slyšení v Evropském parlamentu, které proběhlo dne 
1.  října 2019, zavázala zahájit plán GAP III, přičemž zdůraznila jeho významný dopad 
pro dosažení rovnost žen a mužů v rámci mezinárodních partnerství;

2. poukazuje na to, že Smlouva ukládá Evropské unii povinnost prosazovat rovnost žen 
a mužů a začleňovat hledisko rovnosti žen a mužů do všech svých činností, a to i 
v rámci vnější činnosti; zdůrazňuje, že zpráva o provádění akčního plánu EU pro 
rovnost žen a mužů II z roku 2018 dospěla k závěru, že kombinací začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů a konkrétních opatření bylo dosaženo významného pokroku, vítá 
praxi začleňování práv žen a rovnosti žen a mužů do dialogů o lidských právech 
a zvláštní úsilí o začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do společné bezpečnostní 
a obranné politiky; požaduje globální iniciativy, odpovídající financování 
a systematický přístup k začleňování genderových aspektů do vnější politiky a opatření, 
konkrétně v oblasti obchodu, zaměstnanosti, vzdělávání, konfliktů a budování míru, 
v oblasti klimatu a životního prostředí, zemědělství, chudoby, obchodu, migrace 
a sestavování rozpočtu; zdůrazňuje, že je třeba, aby delegace EU posílily svou úlohu při 
koordinaci činností v oblasti rovnosti žen a mužů, a to mimo jiné prostřednictvím 
zřizování kontaktních míst pro otázky rovnosti žen a mužů tam, kde dosud nejsou, 
i prostřednictvím jmenování hlavního poradce ESVČ pro otázky rovnosti žen a mužů 
ve třetích zemích, a aby k tomu vyčlenily zvláštní rozpočet a využívaly genderové 
analýzy s údaji rozdělenými podle pohlaví;

3. vyjadřuje politování nad tím, že ve výroční zprávě Komise o lidských právech 
a demokracii ve světě za rok 2018 se výslovně neuvádí, že dochází k nárůstu odporu 
vůči uplatňování práv žen v celosvětovém měřítku, zejména pokud jde o sexuální 
a reprodukční zdraví a práva s ním spojená, a je znepokojen skutečností, že Komise 
proti tomuto jevu nepředložila žádnou strategii; zdůrazňuje, že je nutné, aby vnější 
činnost EU včetně její rozvojové politiky usilovala o dosažení cílů udržitelného rozvoje 
souvisejících se zdravím; důrazně odsuzuje, že vláda prezidenta Trumpa opětovně 
zavedla a rozšířila „globální roubíkové pravidlo“, a jeho škodlivý dopad na přístup žen 
a dívek ke komplexní zdravotní péči a ke službám zohledňujícím jejich sexuální 
a reprodukční práva, jež představují základní lidská práva; znovu opakuje svou výzvu, 
aby EU spolu se svými členskými státy důkladně posoudila a zvážila doplnění 
chybějících finančních prostředků, kterých v důsledku tohoto kroku v dané oblasti 
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nedostává;

4. zdůrazňuje alarmující nárůst násilí páchaného na ženách a vyzývá k přijetí dalších 
opatření za účelem ratifikace a provádění Istanbulské úmluvy v celé Evropě; vyzývá 
delegace EU, aby při vypracovávání doporučení pro jednotlivé země využívaly údaje 
o násilí páchaném na ženách a prosazovaly ochranné a podpůrné mechanismy pro oběti; 
žádá ESVČ, aby zlepšila provádění obecných zásad EU týkajících se osob LGBTI;

5. velmi oceňuje, že celosvětová iniciativa EU a OSN Spotlight má pokračování a že 
dochází k uskutečňování projektů, jejichž cílem je odstranit násilí páchané na ženách 
a dívkách na celém světě, usilovat o nalezení řešení v boji proti násilí na základě 
pohlaví a proti škodlivým praktikám, jako je mrzačení ženských pohlavních orgánů, 
předčasné a nucené sňatky a obchodování s lidmi; uznává však, že proti rozsáhlému 
a hluboce zakořeněnému násilí a škodlivým praktikám nelze bojovat pouze za pomoci 
jednotlivých projektů, a vyzývá k systematickému a komplexnímu akčnímu plánu 
zaměřeného na zapojení chlapců a mužů, řešení problematiky genderových norem 
a stereotypů a podnícení změn napříč odvětvími a na celosvětové úrovni, jak je 
stanoveno v Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen;

6. vyzývá nový sbor komisařů pod vedením komisařky pro rovnost, komisařky pro 
mezinárodní partnerství a vysokého představitele, aby zajistili úzkou spolupráci 
a soudržnost s ohledem na rovnost žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti žen 
a mužů, naléhavě vyzývá EU, aby poskytovala podporu specializovaným organizacím 
na místní úrovni, které se zabývají právy žen a obráncům práv žen, a aby zajistila 
ochranu práv žen a aktivistů z řad LGBTI, jejichž bezpečnost může být v jejich zemích 
původu ohrožena.


