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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. poukazuje na to, že uplatňovanie 
rodového hľadiska v oblasti vonkajších 
vzťahov má tak kvantitatívny, ako aj 
kvalitatívny rozmer, čo si vyžaduje prístup 
nad rámec počtu pracovníkov a 
kontrolných zoznamov a tiež zameranie sa 
na to, akým spôsobom môže rodové 
hľadisko aktívne prispieť k účinnosti a 
úspechu politík a misií EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. vyzýva Radu, aby ustanovila 
európskeho splnomocnenca pre práva 
žien, ktorý by upevnil záväzok EÚ posilniť 
postavenie žien v zahraničnej a rozvojovej 
politike; 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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2a. poukazuje na to, že zatiaľ čo 
vymenovaním poradcov pre rodové otázky 
v rámci činnosti EBOP sa dosiahol 
výrazný pokrok, hlavnými výzvami sú 
stále absencia konkrétnej politiky EÚ v 
oblasti rodovej rovnosti, najmä politiky 
prispôsobenej na riešenie bezpečnostných 
aspektov, nedostatok porozumenia a 
povedomia, pokiaľ ide o rodovú otázku, a/ 
alebo neochota brať do úvahy jej význam 
a nedostatok odbornej prípravy v tejto 
oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že znásilnenie a sexuálne 
násilie sa využívajú ako vojnové zbrane;
kladie dôraz na to, že tieto činy by sa mali 
trestať ako vojnové zločiny a zločiny proti 
ľudskosti; požaduje viac programov na 
podporu obetí;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. víta vymenovanie poradcu pre rodové 
otázky v takmer všetkých misiách EBOP v 
súlade so závermi Rady z novembra 
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20061; zdôrazňuje však, že nedostatok 
rozpočtových riadkov týkajúcich sa 
činností v oblasti rodovej rovnosti pri 
financovaní misií EBOP môže narušiť ich 
prácu; v tejto súvislosti požaduje, aby boli 
poskytnuté primerané finančné zdroje a 
aby bol vyčlenený personál pracujúci na 
plný úväzok, a poukazuje na to, že rodové 
otázky by mali byť zastúpené na všetkých 
úrovniach velenia, a to tak v Bruseli, ako 
aj na mieste operácií;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. poznamenáva, že sa vyvíja značné 
úsilie zamerané na začlenenie prístupu 
zohľadňujúceho rodové hľadisko do 
bezpečnostnej a obrannej kultúry EBOP, 
a to aj prostredníctvom rozvíjania 
kvantitatívneho rozmeru uplatňovania
rodového hľadiska v EBOP (napríklad 
pomocou dotazníkov, vypracovávania 
kontrolných zoznamov, sčítania mužov a 
žien v operáciách EBOP atď.);
zdôrazňuje však, že je potrebné 
vypracovať kvalitatívny koncepčný rámec 
na pochopenie sociálno-ekonomického 
kontextu, v ktorom misie EBOP 
prebiehajú (t. j. oblasti konfliktu), a obáv 
súvisiacich s rodovou problematikou pri 
realizácii operácií/programov;

Or. en

                                               
1 Závery Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy v rámci Rady Európskej únie – dokument sekretariátu 
(14884/1/06 Rev1) o podpore rodovej rovnosti a uplatňovaní rodového hľadiska v krízovom riadení.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91617.pdf
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. poznamenáva, že ženy v súčasnosti 
zastávajú len dve zo šestnástich pozícií 
zástupcov a splnomocnencov EÚ 
vymenovaných generálnym 
tajomníkom/vysokým predstaviteľom 
Javierom Solanom; pripomína záväzok 
Rady zlepšiť rodovú rovnováhu v rámci 
operácií EBOP, a to aj na vyšších 
manažérskych pozíciách, a vyzýva členské 
štáty, aby nominovali viac kandidátok na 
nadchádzajúce úlohy SZBP/EBOP, 
najmä na posty osobitných zástupcov a 
vedúcich misií EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Odsek 3c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3c. zdôrazňuje význam skúseností 
získaných počas misií EÚ, a to najmä 
skúseností poukazujúcich na to, že rodové 
hľadisko sa musí začleniť do operácií už 
vo vyšetrovacej fáze a musí sa prezentovať 
jasným, konkrétnym a praktickým 
spôsobom; že odborná príprava v oblasti 
rodovej rovnosti by sa mala zaviesť pred 
rozmiestnením personálu a že by sa na 
základe špecifických kritérií mali čo 
najskôr vybrať a určiť ústredné body 
týkajúce sa rodovej rovnosti; ďalej 
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zdôrazňuje význam pravidelného 
podávania správ o rodových otázkach s 
cieľom kontrolovať pokrok misií pri 
začleňovaní rodového hľadiska a posúdiť 
rodovú situáciu v oblasti operácií;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Maria Petre

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. vyjadruje uspokojenie z toho, že 
v národných a regionálnych strategických 
dokumentoch a národných indikatívnych 
programoch sa systematicky uvádza 
problematika rodovej rovnosti a práv žien;
poukazuje na to, že pri plánovaní treba 
komplexne zahrnúť problematiku žien 
v oblastiach postihnutých konfliktom a pri 
budovaní mieru, a vyzýva Komisiu, aby 
uplatňovala rodové hľadisko v jednotlivých 
odvetviach svojej rozvojovej spolupráce, 
ako je spravodlivosť, správa vecí 
verejných, zdravotníctvo a vzdelávanie;

Netýka sa slovenského znenia.

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Ana Maria Gomes

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. vyjadruje uspokojenie z toho, že 
v národných a regionálnych strategických 
dokumentoch a národných indikatívnych 
programoch sa systematicky uvádza 

4. vyjadruje uspokojenie z toho, že 
v národných a regionálnych strategických 
dokumentoch a národných indikatívnych 
programoch sa systematicky uvádza 



PE418.358v01-00 8/13 AM\764240SK.doc

SK

problematika rodovej rovnosti a práv žien;
poukazuje na to, že pri plánovaní treba 
komplexne zahrnúť problematiku žien 
v oblastiach postihnutých konfliktom a pri 
budovaní mieru, a vyzýva Komisiu, aby 
uplatňovala rodové hľadisko v jednotlivých 
odvetviach svojej rozvojovej spolupráce, 
ako je spravodlivosť, správa vecí 
verejných, zdravotníctvo a vzdelávanie;

problematika rodovej rovnosti a práv žien, 
ale zároveň ľutuje skutočnosť, že rodová 
problematika sa často spomína ako 
prierezová otázka bez uvedenia 
akýchkoľvek konkrétnych akcií, 
stanovených cieľov a harmonogramov 
alebo vyčlenených rozpočtov; poukazuje 
na to, že pri plánovaní treba komplexne 
zahrnúť problematiku žien v oblastiach 
postihnutých konfliktom a pri budovaní 
mieru, a vyzýva Komisiu, aby uplatňovala 
rodové hľadisko v jednotlivých odvetviach 
svojej rozvojovej spolupráce, ako je 
spravodlivosť, správa vecí verejných, 
zdravotníctvo a vzdelávanie;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. vyjadruje uspokojenie z toho, že 
v národných a regionálnych strategických 
dokumentoch a národných indikatívnych 
programoch sa systematicky uvádza 
problematika rodovej rovnosti a práv žien;
poukazuje na to, že pri plánovaní treba 
komplexne zahrnúť problematiku žien 
v oblastiach postihnutých konfliktom a pri 
budovaní mieru, a vyzýva Komisiu, aby 
uplatňovala rodové hľadisko v jednotlivých 
odvetviach svojej rozvojovej spolupráce, 
ako je spravodlivosť, správa vecí 
verejných, zdravotníctvo a vzdelávanie;

4. vyjadruje uspokojenie z toho, že 
v národných a regionálnych strategických 
dokumentoch a národných indikatívnych 
programoch sa systematicky uvádza 
problematika rodovej rovnosti a práv žien;
poukazuje na to, že pri plánovaní treba 
komplexne zahrnúť problematiku žien 
v oblastiach postihnutých konfliktom a pri 
budovaní mieru, a vyzýva Komisiu, aby 
uplatňovala rodové hľadisko v jednotlivých 
odvetviach svojej rozvojovej spolupráce, 
ako je spravodlivosť, správa vecí 
verejných, zdravotníctvo a vzdelávanie;
dôrazne požaduje, aby sa do budúcich 
stratégií zahrnuli činnosti a ciele v 
rodovej oblasti;

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. je presvedčený, že pri plánovaní misií 
EBOP by sa malo zohľadňovať 
začleňovanie miestnych ženských 
organizácií do mierového procesu s 
cieľom stavať na špecifickom príspevku, 
ktorý môžu priniesť, a uznať osobitné 
spôsoby, ktorými konflikt ženy ovplyvňuje;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že je potrebné začleniť 
rodové hľadiská do úsilia o dosiahnutie 
mieru, do predchádzania konfliktom a ich 
riešenia, do mierových operácií a obnovy 
a rekonštrukcie po konfliktoch, a 
zabezpečiť, aby sa rodový prvok zohľadnil 
vo všetkých prebiehajúcich programoch;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
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4b. zdôrazňuje, že v súčasnosti sú kvóty 
nevyhnutným prostriedkom na 
zabezpečenie rodovej rovnosti v rámci 
mierových a bezpečnostných misií, pri 
rozhodovaní v národných a 
medzinárodných procesoch obnovy, aby 
sa zaručila politická účasť žien pri 
rokovacom stole; požaduje, aby najmenej 
40 % osôb zapojených do celého 
mierového procesu tvorili ženy; tento 
počet by sa mal uplatňovať v prípade 
sprostredkovávania, udržiavania, 
nastoľovania a budovania mieru a 
predchádzania konfliktom, vrátane 
informačných a pozorovacích úloh, a v 
prípade mierových rokovaní;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. zdôrazňuje význam začleňovania 
rodových hľadísk do susedskej politiky a 
politiky rozvojovej spolupráce s cieľom 
dosiahnuť rodovú rovnosť a posilnenie 
postavenia žien, ako kľúčových 
prostriedkov na zlepšenie situácie v oblasti 
ľudských práv a na boj proti chudobe;

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Maria Petre

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. konštatuje, že všetky finančné nástroje 
EÚ súvisiace s politikou v oblasti 
vonkajších vzťahov, rozširovania a rozvoja 
obsahujú horizontálne odkazy na rodovú 
rovnosť a práva žien, hoci vyčlenené 
finančné a ľudské zdroje sa nezdajú 
dostatočné; vyzýva Komisiu, aby posilnila 
zásadu uplatňovania rodového hľadiska pri 
plánovaní rozpočtových prostriedkov 
v týchto oblastiach politiky a aby vyčlenila 
finančné prostriedky na rodovú 
problematiku.

5. konštatuje, že všetky finančné nástroje 
EÚ súvisiace s politikou v oblasti 
vonkajších vzťahov, rozširovania a rozvoja 
obsahujú horizontálne odkazy na rodovú 
rovnosť a práva žien, hoci vyčlenené 
finančné a ľudské zdroje sa nezdajú 
dostatočné; vyzýva Komisiu, aby posilnila 
zásadu uplatňovania rodového hľadiska pri 
plánovaní rozpočtových prostriedkov 
v týchto oblastiach politiky a aby v 
primeranom časovom rámci vyčlenila 
finančné prostriedky na rodovú 
problematiku;

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Ana Maria Gomes

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. konštatuje, že všetky finančné nástroje 
EÚ súvisiace s politikou v oblasti 
vonkajších vzťahov, rozširovania a rozvoja 
obsahujú horizontálne odkazy na rodovú 
rovnosť a práva žien, hoci vyčlenené 
finančné a ľudské zdroje sa nezdajú 
dostatočné; vyzýva Komisiu, aby posilnila 
zásadu uplatňovania rodového hľadiska pri 
plánovaní rozpočtových prostriedkov 
v týchto oblastiach politiky a aby vyčlenila 
finančné prostriedky na rodovú 
problematiku.

5. konštatuje, že všetky finančné nástroje 
EÚ súvisiace s politikou v oblasti 
vonkajších vzťahov, rozširovania a rozvoja 
obsahujú horizontálne odkazy na rodovú 
rovnosť a práva žien, hoci vyčlenené 
finančné a ľudské zdroje sa nezdajú 
dostatočné; vyzýva Komisiu, aby posilnila 
zásadu uplatňovania rodového hľadiska pri 
plánovaní rozpočtových prostriedkov 
v týchto oblastiach politiky, aby vyčlenila 
finančné prostriedky na rodovú 
problematiku a aby zaviedla ukazovatele a 
meradlá, ktoré by pomohli pri meraní 
výsledkov;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. poukazuje na to, že účinné 
uplatňovanie rodového hľadiska vyžaduje 
zlepšenú koordináciu medzi darcami a 
aktérmi, mechanizmy zodpovednosti a 
väčšiu angažovanosť národných vlád v 
rozvojovom procese; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje prínos partnerstva EK a OSN 
v oblasti rodovej rovnosti pre rozvoj a 
mier a rozpočtových iniciatív 
zohľadňujúcich rodovú otázku; víta 
skutočnosť, že v komplexnom prístupe EÚ 
k realizácii rezolúcií Bezpečnostnej rady 
OSN č. 1325 a 1820 sa počíta s 
vytvorením pracovnej skupiny pre otázky 
žien, mieru a bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Ana Maria Gomes

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia vo svojich rozvojových politikách 
neinvestuje dostatočne do zdravia dievčat 
a žien, ani do sektora zdravotníctva;
poukazuje na to, že podľa osobitnej 
správy Európskeho dvora audítorov o 
rozvojovej pomoci ES pre zdravotnícke 
služby v subsaharskej Afrike (január 
2009) sa finančné prostriedky vyčlenené 
na sektor zdravotníctva v subsaharskej 
Afrike ako podiel celkovej rozvojovej 
pomoci ES pre zdravotníctvo od roku 
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2000 nezvýšili; vyzýva Komisiu, aby 
výrazne zvýšila investície do sektora 
zdravotníctva, a najmä do piateho 
rozvojového cieľa tisícročia a sexuálneho 
a reprodukčného zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Ana Maria Gomes

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5b. vyjadruje obavy nad tým, ako Komisia 
plánuje dodržať svoj záväzok prideliť 
20 % pomoci ES na základnú zdravotnú 
starostlivosť a vzdelávanie; zdôrazňuje 
význam vzdelávania pre dievčatá a 
význam  vzdelávania v oblasti rodovej 
rovnosti pre dievčatá a chlapcov, a preto 
požaduje zvýšenú podporu vzdelávania v 
oblasti rodovej rovnosti v programoch 
pomoci ES;

Or. en
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