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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:

1. pripomína, že uplatňovanie rodového hľadiska si vyžaduje nielen politické vyhlásenia 
na vysokej úrovni, ale aj politickú vôľu vedúcich predstaviteľov EÚ a členských štátov, 
stanovenie prioritných cieľov a monitorovanie dosiahnutého pokroku;

2. vyjadruje potešenie nad tým, že revidované znenie európskej bezpečnostnej stratégie 
obsahuje odkaz na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000), 1820 (2008) a 1612 
(2005) a že Rada Európskej únie schválila komplexný prístup EÚ k vykonávaniu rezolúcií 
BR OSN č. 1325 (2000) a 1820 (2008) o ženách, mieri a bezpečnosti, ako aj usmernenia 
týkajúce sa násilia voči ženám a dievčatám a boja proti všetkým formám diskriminácie 
voči nim;

3. vyzýva Európsku komisiu, aby naďalej vyvíjala tlak na partnerské krajiny a členské štáty 
EÚ, aby vytvorili a realizovali národné akčné plány týkajúce sa rezolúcie BR OSN 
č. 1325 (2000); zdôrazňuje, že na tieto akčné plány by sa mali vyčleniť primerané zdroje 
a mali by obsahovať monitorovacie mechanizmy a mechanizmy zodpovednosti, ako aj 
referenčné kritériá a časový harmonogram na hodnotenie dosiahnutého pokroku;

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;

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.
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