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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o rovnosti žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU
(2019/2167(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na cíle udržitelného rozvoje OSN, a zejména na cíle č. 5 a 16,

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW),

– s ohledem na strategické partnerství OSN a EU pro mírové operace a řešení krizí na 
období 2019–2021, které Rada přijala dne 18. září 2018 a jehož hlavní prioritou jsou 
ženy, mír a bezpečnost,

– s ohledem na Pekingskou deklaraci a akční platformu, které byly přijaty na čtvrté 
světové konferenci o ženách v roce 1995, a na výsledky hodnotících konferencí,

– s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1325 o ženách, míru a bezpečnosti ze dne 
31. října 2000 a navazující rezoluce 1820 (19. června 2008), 1888 (30. září 2009), 1889 
(5. října 2010), 1960 (16. prosince 2010), 2106 (24. června 2013), 2122 (18. října 2013), 
2242 (13. října 2015), 2467 (23. dubna 2019) a 2493 (29. října 2019),

– s ohledem na dohodu přijatou dne 12. prosince 2015 na 21. konferenci smluvních stran 
(COP21) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) 
v Paříži (Pařížská dohoda),

– s ohledem na iniciativu EU a OSN nazvanou Spotlight,

– s ohledem na závěry Rady ze dne 10. prosince 2018 o ženách, míru a bezpečnosti,

– s ohledem na strategický přístup EU k ženám, míru a bezpečnosti a jeho akční plán EU 
na období 2019–2024,

– s ohledem na akční plán EU pro rovnost žen a mužů 2016–2020 (GAP II), který přijala 
Rada dne 26. října 2015, a na výroční zprávy o jeho provádění,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 31. května 2018 o provádění společného pracovního 
dokumentu útvarů (SWD(2015)0182) – Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: 
proměna života dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020)1 a ze dne 
25. listopadu 2010 o 10. výročí rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 (2000) o ženách, 
míru a bezpečnosti2,

– s ohledem na Evropský konsensus o rozvoji ze dne 19. května 2017,

– s ohledem na strategii EU pro rovnost žen a mužů (COM(2020)0152) ze dne 5. března 

1 Úř. věst. C 76, 9.3.2020, s. 168.
2 Úř. věst. C 99 E, 3.4.2012, s. 56.
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2020 předloženou Komisí,

– s ohledem na operační pokyny pro řízení misí a zaměstnance v oblasti začleňování 
genderového hlediska velitele civilních operací Evropské služby pro vnější činnost 
(ESVČ) ze dne 8. října 2018,

– s ohledem na dokument nazvaný „Provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN o ženách, 
míru a bezpečnosti v rámci misí a operací SBOP“, který Rada přijala dne 22. března 
2012,

– s ohledem na aktualizované obecné normy chování pro mise a operace SBOP ze dne 22. 
ledna 2018,

– s ohledem na strategie ESVČ pro rovnost žen a mužů a rovnost příležitostí na období 
2018–2023 z listopadu 2017,

– s ohledem na zprávu ESVČ ze dne 10. listopadu 2016 o studii týkající se základních 
kritérií pro začleňování problematiky lidských práv a rovnosti žen a mužů do společné 
bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie,

– s ohledem na globální strategii ESVČ pro zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské 
unie z června 2016,

– s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 5 a čl. 21 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

– s ohledem na článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a stanovisko Výboru pro 
zahraniční věci (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je základní hodnotou EU a genderový 
mainstreaming by tudíž měl být prováděn a začleněn do všech činností a politik EU; 
vzhledem k tomu, že EU by se měla podílet na vytváření světa, v němž by všichni lidé 
bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, rasu a postižení mohli žít pokojně a měli 
stejná práva a stejné příležitosti uplatnit svůj potenciál;

B. vzhledem k tomu, že násilí, chudoba, ozbrojené konflikty a dopad klimatické krize 
postihují zejména ženy a dívky; že sílí celosvětová tendence směrem k autoritářství a že 
narůstá počet fundamentalistických skupin, přičemž oba tyto trendy jsou jednoznačně 
spojeny s odmítavým postojem k právům žen a osob LGBTIQ+; že jakékoli pojetí 
bezpečnosti, které se zaměřuje na státy, a nikoli na lidi, je neúplné a nepovede k míru;

C. vzhledem k tomu, že země jako Švédsko, Francie, Kanada a Mexiko nedávno přijaly a 
provedly rámce s cílem dosáhnout pokroku při feminizaci zahraniční politiky; že taková 
politika zpochybňuje stávající rovnováhu sil a snaží se definovat vztahy s ostatními 
státy a hnutími způsobem, který zaprvé upřednostňuje rovnost žen a mužů, chrání a 
podporuje lidská práva žen a dalších tradičně marginalizovaných skupin; zadruhé 
usiluje o to, aby jim byl zajištěn spravedlivý přístup k sociálním, hospodářským a 
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politickým zdrojům a zaručena účast na všech úrovních; zatřetí přiděluje významné 
zdroje na dosažení této vize a snaží se prostřednictvím jejího uplatňování nabourat 
mocenské struktury ovládané muži na všech úrovních, které může ovlivnit, a vychází 
přitom ze zkušeností ochránkyní lidských práv a občanské společnosti; že každá 
budoucí zahraniční a bezpečnostní politika EU by měla usilovat o dosažení těchto cílů;

D. vzhledem k tomu, že zahraniční politika Dánska, Švýcarska a Norska se významným 
způsobem zaměřuje na rovnost žen a mužů; že Španělsko, Lucembursko, Kypr a 
Německo oznámily, že hodlají v rámci svých zahraničních politik upřednostnit rovnost 
žen a mužů; že nová Komise uvedla, že rovnost žen a mužů je jednou z jejích klíčových 
priorit ve všech oblastech působnosti;

E. vzhledem k tomu, že strategický přístup EU k ženám, míru a bezpečnosti představuje 
významný pokrok, pokud jde o zapojení EU do agendy v této oblasti;

F. vzhledem k tomu, že plán GAP II představuje významný pokrok v podpoře rovnosti žen 
a mužů ve vnějších vztazích EU, avšak jeho provádění stále vykazuje řadu nedostatků, 
jako je úzce vymezená působnost, neexistující rozpočtové iniciativy zohledňující 
rovnost žen a mužů, nedostatečná angažovanost vedoucích představitelů EU a chybějící 
institucionální struktura a nedostatečné pobídky k motivaci a dostatečné podpoře 
zaměstnanců;

G. vzhledem k tomu, že plán GAP II stanovil cíl, kterým je začlenit do roku 2020 
genderová opatření do 85 % všech nových unijních iniciativ; že v roce 2018 se míra 
nových programů zohledňujících hledisko rovnosti pohybovala mezi 55 % až 68 %, a to 
bez ohledu na učiněný pokrok; 

H. vzhledem k tomu, že ženy jsou v politice i nadále nedostatečně zastoupeny, zejména v 
oblasti zahraniční politiky a mezinárodní bezpečnosti; že v EU působí 6 žen ve funkci 
ministryně obrany a že pouze 3 ženy z celkového počtu 27 jsou ministryněmi 
zahraničních věcí;

I. vzhledem k tomu, že v ESVČ  působí na úrovni středního managementu 75 % mužů a v 
nejvyšších řídicích funkcích pak 87 % mužů; že místopředseda Komise, vysoký 
představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku se zavázal, že do konce 
jeho funkčního období budou 40 % řídicích funkcí zastávat ženy;  že jeho nedávná 
jmenování vedla k tomu, že v rámci administrativní struktury zastávají funkci zástupce 
generálního tajemníka výhradně muži;

J. vzhledem k tomu, že na celém světě bylo dosaženo pokroku v oblasti sexuálního a 
reprodukčního zdraví a souvisejících práv, avšak stále přetrvávají významné nedostatky 
a nebezpeční regrese; vzhledem k tomu, že v roce 2018 se počet opatření EU v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv snížil a byl zaznamenán nejnižší 
počet globálních opatření prováděných útvary Komise v této oblasti;

K. vzhledem k tomu, že poradci a kontaktní osoby pro genderové otázky hrají důležitou 
úlohu při promítnutí politik EU týkajících se rovnosti žen a mužů a žen, míru a 
bezpečnosti do analýz, plánování, řízení a hodnocení a při usnadňování začleňování 
genderových hledisek do denních úkolů a operací; že poradci a kontaktní místa pro 
genderové otázky se při své práci potýkají s četnými problémy;
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L. vzhledem k tomu, že pouze třetina všech delegací EU se zabývá právy osob LGBTIQ+; 
že pokyny EU týkající se osob LGBTIQ+ nejsou uplatňovány stejnoměrně a že jejich 
uplatňování do značné míry závisí na znalostech a zájmu vedení delegací spíše než na 
dodržování strukturálního přístupu;

M. vzhledem k tomu, že omezené finanční prostředky a nedostatečný počet zaměstnanců 
představují hlavní překážky pro provádění cílů EU v oblasti rovnosti žen a mužů; že v 
oblasti rovnosti žen a mužů chybí politická soudržnost a v rámci orgánů a institucí EU 
neexistuje jednotný systém, který by usnadnil stejné pochopení a uplatňování hlediska 
rovnosti žen a mužů;

1. vyzývá EU a její členské státy, aby se zavázaly k podpoře zahraniční a bezpečnostní 
politiky, která bude zahrnovat transformační hledisko zohledňující genderové otázky a 
zaměří se na nespravedlivé struktury a mocenské vztahy; zdůrazňuje, že je potřeba, aby 
se tato politika opírala o důslednou genderovou analýzu a systematické posuzování 
dopadů na rovnost žen a mužů a aby byla ženám a lidem z různých prostředí 
vyhrazována smysluplná a rovná úloha na všech úrovních a ve všech fázích 
rozhodovacího procesu;

2. vítá návrh Komise provést přezkum a předložit v roce 2020 nový, třetí akční plán EU 
pro rovnost žen a mužů (GAP III); zdůrazňuje, že plán musí mít formu sdělení, aby bylo 
zajištěno jeho účinné uplatňování; vítá akční plán EU pro ženy, mír a bezpečnost a 
vyzývá k jeho důslednému provádění; vítá rozhodnutí aktualizovat akční plán EU pro 
lidská práva a demokracii a vyzývá k tomu, aby zahrnoval genderové hledisko a cílená 
opatření v oblasti rovnosti žen a mužů a práv žen, včetně sexuálního a reprodukčního 
zdraví a souvisejících práv;

3. vyzývá k lepší politické soudržnosti a koordinaci při provádění závazků v oblasti 
rovnosti žen a mužů zahrnutých do vnější činnosti EU; zdůrazňuje, že strategický 
přístup EU by měl být provázán a sladěn s novým plánem GAP III, a vyzývá k tomu, 
aby byl akční plán EU pro ženy, mír a bezpečnost přijatý v roce 2019 zařazen do plánu 
GAP III jako samostatná kapitola;

Rovnost žen a mužů jako hlavní zásada vnější činnosti EU

4. vyzývá ESVČ, příslušné útvary Komise a členské státy EU, aby do zahraniční a 
bezpečnostní politiky EU systematicky začleňovaly genderové a průřezové hledisko;

5. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby na nejvyšších politických úrovních nadále 
přetrvávalo odhodlání k provádění plánu GAP III; žádá, aby v plánu GAP III bylo 
stanoveno, že 85 % oficiální rozvojové pomoci by mělo být vyhrazeno pro programy, 
jejichž významnou nebo hlavní náplní je rovnost žen a mužů, a že v rámci tohoto širšího 
závazku by 20 % pomoci mělo být vyčleněno na programy, jejichž hlavním cílem je 
rovnost žen a mužů, včetně sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv; 
vyzývá k přijetí dalších opatření zaměřených na dosažení rovnosti žen a mužů; dále 
vyzývá, aby nový akční plán posílil kvalitativní analýzu a přesáhl logiku zaškrtávání 
kolonek ve prospěch posouzení skutečného dopadu těchto programů na podporu 
rovnosti žen a mužů;

6. doporučuje, aby plán GAP III zahrnoval jasné, měřitelné a časově vymezené ukazatele 
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úspěchu, vymezoval odpovědnost jednotlivých zúčastněných stran a stanovoval jasné 
cíle v každé partnerské zemi, které budou rozvíjeny ve spolupráci s partnerskými 
zeměmi a organizacemi občanské společnosti;

7. žádá, aby byly na rovnost žen a mužů vyčleněny zvláštní finanční prostředky v rámci 
navrženého nařízení o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci 
(NDICI) a aby byly omezeny administrativní překážky s cílem zpřístupnit financování 
místním a malým organizacím občanské společnosti; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby partneři disponovali dostatečnými finančními zdroji na začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů;

Hledisko rovnosti žen a mužů v rámci institucionální kultury EU na úrovni ústředí a 
delegací

8. vyzývá členské státy, aby vytvořily formální pracovní skupinu Rady pro rovnost žen a 
mužů;

9. vítá práci hlavní poradkyně ESVČ pro otázky rovnosti žen a mužů; vyjadřuje však 
politování nad nedostatečným počtem zaměstnanců a omezenými finančními 
prostředky, kterými poradkyně disponuje, a žádá, aby byla poradkyně přímo podřízena 
místopředsedovi Komise, vysokému představiteli; vyzývá místopředsedu Komise, 
vysokého představitele, aby v rámci ESVČ zřídil organizační oddělení pro rovnost žen a 
mužů a agendu žen, míru a bezpečnosti a aby zajistil, že se v rámci každého ředitelství 
ESVČ bude otázkám rovnosti žen a mužů plně věnovat jeden poradce, který bude přímo 
podřízen hlavní poradkyni;

10. vítá strategii ESVČ pro rovnost žen a mužů a rovnost příležitostí na období 2018–2023, 
vyjadřuje však politování nad chybějícími specifickými a měřitelnými cíli; vyzývá k její 
aktualizaci, v rámci které by do strategie byly zahrnuty konkrétní a závazné cíle týkající 
se účasti žen ve vedoucích pozicích; doporučuje stanovit cíl 50% podílu žen ve 
vedoucích pozicích, včetně vedoucích delegací a vedoucích misí a operací SBOP; 
vyjadřuje rovněž politování nad tím, že nebyly stanoveny jiné cíle týkající se 
rozmanitosti a že v orgánech a institucích EU celkově chybí rozmanitost, zejména s 
ohledem na rasu, postižení a etnický původ; 

11. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby zajistil, že vedoucí delegací 
EU v zahraničí budou formálně odpovědní za začleňování otázky rovnosti žen a mužů 
do všech aspektů práce delegací, a budou povinni o něm podávat zprávy; dále 
místopředsedu Komise, vysokého představitele vyzývá, aby zajistil, že v delegacích EU 
se bude jedna kontaktní osoba plně věnovat otázkám rovnosti žen a mužů;

12. zdůrazňuje, že pokud hledisko rovnosti žen a mužů nezohlední čelní představitelé, 
nebude možné této rovnosti dosáhnout; v této souvislosti žádá, aby všichni střední a 
vyšší vedoucí pracovníci ESVČ a vedoucí/velitelé misí a operací SBOP prošli 
povinným školením v oblasti rovnosti žen a mužů;

Důraz na ochranu a prosazování práv žen a na zapojení žen

13. vyzývá EU a členské státy, aby dostály všem mezinárodním závazkům souvisejícím s 
globální agendou pro rovnost žen a mužů; dále je vyzývá, aby přiměly a podnítily 
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partnerské státy k odvolání výhrad, které vznesly vůči Úmluvě OSN o odstranění všech 
forem diskriminace žen, a aby prováděly prohlášení a akční plán přijaté na čtvrté 
světové konferenci OSN o ženách konané v roce 1995 v Pekingu, a to i prostřednictvím 
právních předpisů;

14. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele, ESVČ a členské státy, aby 
zajistili důsledné provádění obecných zásad EU týkajících se ochránců lidských práv a 
přijali přílohu s cílem uznat a rozvíjet dodatečné nástroje a strategie, které by umožnily 
lépe a účinněji reagovat při prevenci specifických situací, hrozeb a rizikových faktorů, 
kterým jsou vystaveni obránci lidských práv žen;

15. vyzývá delegace EU, aby monitorovaly odmítavý postoj k rovnosti žen a mužů a 
sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a souvisejícím právům a stále se zmenšující prostor 
pro občanskou společnost a aby přijaly specifická opatření k jejich ochraně; naléhavě 
vyzývá Komisi, ESVČ, členské státy a vedoucí delegací EU, aby zajistili politickou a 
finanční podporu místním organizacím občanské společnosti, včetně ženských 
organizací a obránců lidských práv, a aby jako běžnou součást své činnosti zavedli 
spolupráci a konzultaci s těmito organizacemi;

°

° °

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.


