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1. Závěry a doporučení
1.1.
EHSV vítá a podporuje odvahu Evropské komise při přijímání strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020–
2025, jejímž cílem je snížit diskriminaci a zajistit bezpečnost a základní práva LGBTIQ osob v celé Evropské unii tím, že
budou přijata legislativní opatření na evropské úrovni, ale také tím, že budou členské státy vybízeny, aby vypracovaly
a provedly národní akční plány, které jsou zmíněny ve strategii.

1.2.
EHSV je pevně přesvědčen, že má-li být strategie úspěšná, musí Komise zavést důrazný mechanismus pro její
provádění a pravidelné monitorování jejího uplatňování, a to na horizontální i vertikální úrovni. V tomto ohledu musí
Komise usnadnit široký dialog mezi evropskými a mezinárodními institucemi, členskými státy, organizacemi občanské
společnosti a sociálními partnery.

1.3.
EHSV je přesvědčen, že strategie pro rovnost LGBTIQ osob musí být za účelem dosažení svých cílů ve vzájemném
vztahu s ostatními evropskými strategiemi, jako je strategie v oblasti práv obětí, strategie pro rovnost žen a mužů, akční
plán EU proti rasismu, strategie práv osob se zdravotním postižením a strategie pro práva dítěte, aby získala
mezisektorovou perspektivu.

1.4.
Jedna z nejnaléhavějších otázek ohledně diskriminace LGBTIQ osob se týká diskriminace na pracovišti
a diskriminace z hlediska přístupu na trh práce. Směrnice o rovném zacházení v zaměstnání a povolání (2000/78/ES) (1)
musí tedy rovněž chránit transgender, nebinární, intersexuální a queer osoby před diskriminací v těchto oblastech. Kromě
toho EHSV vítá přání Komise rozšířit uplatnitelnost směrnice na jiné oblasti, než je zaměstnanost, neboť ji považuje za
účinné opatření pro boj proti diskriminaci LGBTIQ osob.

1.5.
Aby se zlepšila zaměstnatelnost LGBTIQ osob, jsou nezbytné aktivní politiky zaměstnanosti a zavedení perspektivy
LGBTIQ do plánů zaměstnanosti. Je rovněž nezbytné, aby plány pro rovnost LGBTIQ osob existovaly v podnicích, aby bylo
možné bojovat proti diskriminaci, které jsou vystaveny LGBTIQ osoby v práci, a aby stanovily konkrétní opatření,
protokoly a nástroje za účelem boje proti diskriminaci.

(1)

Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.
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1.6.
Aby se LGBTIQ osoby nepotýkaly se sociálně-ekonomickou deprivací a vysokou mírou chudoby a sociálního
vyloučení, musí být členské státy vyzývány, aby poskytovaly lékařské a sociální služby, přístřeší, programy pomoci
a bezpečná místa LGBTIQ osobám, které jsou oběťmi domácího násilí, trestných činů z nenávisti a nenávistných výroků,
a mladým LGBTIQ osobám, které jsou ponechány bez podpory rodiny atd.

1.7.
EHSV je pevně přesvědčen, že tzv. postupy konverzní terapie by měly být ve všech členských státech EU zakázány,
jelikož se jedná o praktiky, které porušují základní práva a jsou označovány za týrání. Evropská komise musí podpořit
členské státy v tom, aby zakázaly veškeré formy škodlivých praktik, včetně z lékařského hlediska zbytečných zákroků na
intersexuálních osobách, a aby reformovaly své zákony pro právní změnu pohlaví a zajistily, že budou splňovat normy
lidských práv v oblasti sebeurčení.

1.8.
EHSV žádá Evropskou komisi, aby poskytla finanční prostředky na odbornou přípravu pracovníků, kteří
spolupracují s LGBTIQ osobami, a aby vybídla k výměně osvědčených postupů mezi členskými státy. Kromě toho jsou
evropské finanční prostředky zapotřebí pro specializovanou odbornou přípravu lékařů, učitelů a dalších specializovaných
pracovníků za účelem lepšího pochopení specifické situace a potřeb LGBTIQ osob. Pilotní projekt EUHealth4LGBTIQ
kromě toho poskytuje školicí příručky pro poskytovatele zdravotní péče. Evropská komise by měla podporovat členské
státy při zajišťování toho, aby byly tyto kurzy odborné přípravy dostupné na celostátní úrovni.

1.9.
Pokud jde o finanční prostředky z rozpočtu EU pro členské státy, domníváme se, že Evropská komise musí zavést
pevný mechanismus pro dohled nad využíváním těchto prostředků ze strany členských států v souladu s evropskou
zásadou nediskriminace uvedenou v článku 2 SEU a také při plném dodržení základních práv stanovených v Listině
základních práv. Tento dohled by měl být vykonáván jak ex ante provedením auditu rozmanitosti, tak ex post, jak je
stanoveno v nařízení o společných ustanoveních pro finanční období 2021–2027.

1.10.
Evropská komise musí převzít úlohu strážkyně Smluv Evropské unie a zesílit své úsilí s cílem zajistit úplné
provedení a uplatňování příslušných právních předpisů EU a judikatury Soudního dvora Evropské unie v členských státech,
zejména pokud jde o směrnici 2004/38/ES (2) a právní předpisy v oblasti azylu. Je rovněž důležité, aby byla v kontextu
volného pohybu a přeshraničních situací přijata na evropské úrovni jasná, inkluzivní a nediskriminační regulace ohledně
pojmu „rodina“, včetně duhových rodin, a uznávání rodných listů transgender osob ve všech členských státech, nezávisle na
ostatních správních nebo soudních řízeních.

1.11.
Evropská unie musí převzít úlohu subjektu pomáhajícího prosazovat lidská práva po celém světě, včetně svobody
a důstojnosti LGBTIQ osob. Za účelem dosažení tohoto cíle musí evropské společenství spolupracovat s mezinárodními
a regionálními institucemi s cílem všeobecně dekriminalizovat homosexualitu a respektovat důstojnost a základní práva
LGBTIQ osob na celém světě.

2. Obecné připomínky
2.1.
EHSV se domnívá, že je nezbytné, aby evropské i vnitrostátní orgány zavedly veřejné politiky na ochranu LGBTIQ
osob, aby byly v celé Unii respektovány hodnoty zakotvené v Listině základních práv a Smlouvě o Evropské unii (SEU),
konkrétně „lidská důstojnost, (…), rovnost, (…), dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin“ (3). EHSV
podporuje usnesení Evropského parlamentu, jež prohlašuje EU za „zónu svobody pro LGBTIQ osoby“.

2.2.
Údaje (4) Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) ukazují, že LGBTIQ osoby jsou zranitelnou skupinou,
která potřebuje podporu jak evropských institucí, tak vnitrostátních orgánů v členských státech. Domníváme se, že strategie
pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020–2025 je prvním krokem v boji proti diskriminaci na základě sexuální orientace,
genderové identity, vyjádření genderu a pohlavních znaků, jakož i k zajištění bezpečného prostoru pro LGBTIQ komunitu
v celé Evropské unii.

(2)
(3)
(4)

Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
Článek 2 Smlouvy o Evropské unii.
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf.
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2.3.
EHSV vítá skutečnost, že dokument Komise využívá intersekcionalitu jako průřezovou zásadu: sexuální orientace,
genderová identita/genderový projev a/nebo pohlavní znaky jsou zohledňovány společně s dalšími osobními
charakteristikami nebo identitami, jako je pohlaví, rasový/etnický původ, náboženství, víra, zdravotní postižení a věk. To
vše je rovněž uvedeno do kontextu krize způsobené onemocněním COVID-19, která zranitelné LGBTIQ osoby zasáhla
neúměrně.

2.4.
Aby však byla strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020–2025 provedena účinně a účelně v celé
Evropské unii, musí Evropská komise vytvořit mechanismus pro zajištění operativnosti a sledování s cílem dohlížet na to,
zda a do jaké míry je strategie prováděna. V tomto ohledu musí Komise každoročně kontrolovat, zda a do jaké míry
evropské orgány a členské státy provedly hlavní priority zmíněné ve strategii. Toto hodnocení by mělo být provedeno
v konzultaci s členskými státy a organizovanou občanskou společností.

3. Konkrétní připomínky
3.1. Diskriminace LGBTIQ jedinců
3.1.1.
Diskriminace postihuje LGBTIQ osoby ve všech fázích života. Od raného věku jsou děti a mladí lidé a děti
pocházející z LGBTIQ nebo duhových rodin, kde jeden z členů je LGBTIQ osoba, často stigmatizováni, což z nich dělá cíl
diskriminace a útoků, které ovlivňují jejich studijní výkon a vyhlídky na získání zaměstnání, jejich každodenní život
a pohodu celé rodiny. Proto jsou nezbytná větší a lepší opatření na ochranu dítěte, zejména v oblasti vzdělávání, s cílem
vymýtit diskriminaci, které jsou vystaveny LGBTIQ osoby.

3.1.2.
Jedna z nejnaléhavějších otázek ohledně diskriminace LGBTIQ osob se týká diskriminace na pracovišti (5)
a diskriminace z hlediska přístupu na trh práce. Směrnice o rovném zacházení v zaměstnání a povolání musí tedy rovněž
chránit transgender, nebinární, intersexuální a queer osoby před diskriminací v těchto oblastech. Kromě toho EHSV vítá
přání Komise rozšířit uplatnitelnost směrnice na jiné oblasti, než je zaměstnanost a odborná příprava, neboť ji považuje za
účinné opatření pro boj proti diskriminaci LGBTIQ osob.

3.1.3.
Pokud jde o diskriminaci na pracovišti, je nutné věnovat zvláštní pozornost transgender osobám, a to z důvodu
sociálních výzev, jimž čelí (např. nesoulad mezi skutečnou a právní situací kvůli obtížnému procesu změny dokumentů
totožnosti ve většině členských států, chybějícím lékařským postupům, předsudkům, jimž čelí, atd.). Tyto sociální problémy
mohou vést k obtěžování na pracovišti, propuštění a obecně k četným problémům počínaje hledáním pracovního místa.

3.1.4.
Zdůrazňujeme, že je třeba, aby Evropská unie stanovila směry činnosti pro aktivní politiky zaměstnanosti s cílem
zajistit, aby členské státy a vnitrostátní orgány vypracovaly vnitrostátní plány zaměstnanosti, které budou zahrnovat
zvláštní opatření pro LGBTIQ osoby a jež omezí dopady nedostatečného přístupu k zaměstnání, kterým jsou strukturálně
postiženy.

3.1.5.
EHSV se domnívá, že je zásadní rozšířit evropskou regulaci v oblasti rovného zacházení v zaměstnání s cílem
zahrnout trans osoby a nebinární, intersexuální a queer osoby za účelem ochrany všech LGBTIQ osob před diskriminací
v zaměstnání na základě sexuální orientace, genderové identity a genderového projevu a pohlavních znaků.

3.1.6.
EHSV podporuje návrh Evropské komise rozšířit směrnici o rovném zacházení na ostatní oblasti nad rámec práce
a odborné přípravy. V tomto ohledu se domníváme, že je třeba podpořit žádost Komise, aby Rada její návrh přijala, s cílem
odstranit mezery v ochraně poskytované právem EU, pokud jde o diskriminaci z důvodů souvisejících se sexuální orientací,
ale i genderovou identitou/genderovým projevem, pohlavními znaky a rodinnou skupinou.

3.1.7.
EHSV podporuje výzvu evropských orgánů, aby členské státy ratifikovaly úmluvu MOP č. 190 týkající se
zabránění násilí a obtěžování ve světě práce, která uvádí škálu nepřijatelných typů chování a postupů namířených proti
určitým lidem kvůli jejich pohlaví nebo genderu a která vládám a sociálním partnerům poskytuje vodítko, jak určit nástroje

(5)

Na pracovišti se LGBTIQ osoby stále setkávají s diskriminací během náboru, v práci a na konci své kariéry, a to v rozporu s jasnými
právními předpisy EU v této oblasti. Mnohé LGBTIQ osoby čelí při hledání spravedlivých a stabilních pracovních míst překážkám,
které mohou zvýšit riziko chudoby, sociálního vyloučení a bezdomovectví.
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pro prevenci a řešení těchto forem diskriminace. Kolektivní vyjednávání na všech úrovních a kolektivní dohody mohou
pomoci stanovit cílená opatření pro pracoviště a mohou pomoci s prováděním autonomní dohody, kterou podepsali
evropští sociální partneři s cílem odstranit násilí na pracovišti.

3.1.8.
Vzhledem k diskriminaci LGBTIQ osob v tom prostoru, ve kterém by se měly cítit nejbezpečněji, tj. v prostředí
rodiny, končí mnohé osoby náležející k LGBTIQ komunitě, zejména mladí lidé, jako bezdomovci. V mnoha členských
státech nejsou orgány schopny zajistit sociální a lékařské služby, aby tyto osoby podpořily. Proto je nezbytné, aby LGBTIQ
jedinci mohli využít bezpečných přístřeší a lékařských služeb, aby se mohli začlenit do společnosti a nalézt stabilní a jisté
pracovní místo.

3.1.9.
Kromě návrhů Komise na reformu společného evropského azylového systému je zásadní, aby Evropská unie
poskytla finanční prostředky na odbornou přípravu pro soudce, státní zástupce, příslušníky pohraniční stráže, pracovníky
v imigračních službách a tlumočníky, která jim umožní pochopit specifické potřeby zranitelných žadatelů o mezinárodní
ochranu, včetně LGBTIQ osob.

3.1.10.
V tomto ohledu považuje EHSV za zásadní omezit uplatňování politik navracení migrantů na hranicích EU,
přičemž je třeba zohlednit skutečnost, že mnozí z těchto lidí prchají před pronásledováním ve své zemi původu na základě
sexuální orientace, genderové identity/genderového projevu a pohlavních znaků. Pokud jsou navráceni, aniž by dostali
příležitost požádat o mezinárodní ochranu, dochází k porušení nejzákladnějších lidských práv, mezinárodních smluv
a v některých případech vnitrostátních právních předpisů o mezinárodní ochraně.

3.1.11.
Domníváme se, že Komise by měla zvážit uznání práva na genderové sebeurčení pro trans osoby, čímž by splnila
nejvyšší mezinárodní normy v oblasti dodržování lidských práv a podpořila jejich uznání v členských státech a ze strany
vnitrostátních orgánů, tak aby trans osoby viděly, že jejich identita je uznána, aniž by ji musela prokázat třetí strana.

3.1.12.
Evropská komise by měla sledovat přístup k zdravotní péči za účelem léčby potvrzující pohlaví transgender osob
a zapojit členské státy do plného využití možností unijního přeshraničního rámce zdravotní péče s cílem řešit případné
nedostatky v členských státech.

3.1.13.
Komise by měla vybídnout členské státy, aby na vnitrostátní úrovni přijaly strategie pro sledování, kontrolu
a prevenci sexuálně přenosných nemocí. V této oblasti je rovněž zásadní upřednostnit finanční prostředky pro zdravotníky
a účastnit se odborné přípravy v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) a s 11. vydáním
Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-11). Kromě toho je nezbytné, aby
členské státy vybídly k výměně zkušeností a postupů mezi specializovanými zdravotníky z jednotlivých členských států.

3.1.14.
Členské státy by měly být vyzvány, aby v celé EU zakázaly „konverzní terapii“, což je ponižující praktika
s četnými následnými dopady na fyzické a duševní zdraví LGBTIQ jedinců. Kromě toho je třeba členské státy podpořit, aby
přijaly legislativní opatření zakazující „mrzačení intersexuálních osob“. To by zajistilo, aby intersexuální osoby měly právo
samy se rozhodnout, zda si přejí podstoupit lékařský zákrok pro přidělení konkrétního pohlaví, nebo nikoli, a výjimka
z tohoto pravidla by byla umožněna pouze v kontextu naléhavých lékařských potřeb, kdy je ohrožen život intersexuální
osoby.

3.1.15.
Programy Evropské unie pro financování by měly být úzce spojeny s hodnotami EU uvedenými v článku 2 SEU
a měly by jimi být podmíněny. V případě rozsáhlých projektů by členské státy rovněž měly mít povinnost provést
posouzení dopadů projektů financovaných z prostředků EU na zranitelné skupiny, včetně LGBTIQ jedinců. Na úrovni
členských států by tedy měl existovat audit rozmanitosti pro finanční prostředky EU prováděný nezávislou komisí tvořenou
místními nebo ústředními vnitrostátními veřejnými orgány a organizacemi občanské společnosti (6).

(6)

Za účelem provedení tohoto opatření je třeba zřídit skupinu odborníků, která posoudí, do jaké míry projekty prováděné členskými
státy pomáhají zranitelným skupinám, včetně LGBTIQ komunity, a analýzu vypracovanou ex ante a ex post ohledně provádění
projektů financovaných z evropských finančních prostředků na základě hodnotící tabulky stanovené na evropské úrovni.
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3.1.16.
Za účelem vyškolení odborníků povolaných k provedení tohoto auditu rozmanitosti v rámci programů EU pro
financování by měl být zaveden školicí program vypracovaný na evropské úrovni s cílem rozvinout dovednosti a vybídnout
členské státy k výměně osvědčených postupů ohledně dopadu programů EU pro financování na zranitelné skupiny, včetně
LGBTIQ komunity. Aby bylo toto opatření provedeno v celé EU, je třeba vytvořit kontrolní mechanismus na úrovni
Evropské komise.

3.1.17.
Členské státy by měly být vyzvány k provádění vnitrostátních vzdělávacích a osvětových kampaní a programů
s cílem omezit diskriminaci osob s odlišnou sexuální orientací a genderovou identitou a bojovat proti ní. Vnitrostátní
orgány by měly v tomto ohledu zajistit, aby povinné vnitrostátní školní osnovy obsahovaly informace o lidských právech,
včetně sexuální orientace, genderové identity a genderového vyjádření, s cílem předcházet diskriminaci, předsudkům
a stereotypům. Základní a střední školy by kromě toho měly poskytovat komplexní sexuální vzdělávání, v jehož rámci děti
a dospívající získají znalosti a dovednosti, jež jim pomůžou vést zdravější život a zapojit se do rovnoprávných vztahů.

3.2. Zajištění bezpečnosti LGBTIQ jedinců
3.2.1.
Víme, že v několika členských státech proběhla referenda ohledně změny vnitrostátních ústav, která byla
zaměřena na omezení práv LGBTIQ jedinců nebo stigmatizaci této kategorie osob v očích široké veřejnosti. Vzhledem
k informačním tokům v přeshraničních oblastech v celé Evropské unii musí členské státy zajistit transparentnost veřejného
financování pro všechny subjekty zapojené do těchto referend.

3.2.2.
EHSV podporuje iniciativu s cílem rozšířit seznam „trestných činů na úrovni EU“ podle čl. 83 odst. 1 SFEU tak,
aby zahrnoval trestné činy z nenávisti a projevy nenávisti, a to i v případě, že jsou zaměřeny na LGBTIQ osoby. Proto je
nezbytné, aby Komise přijala informační a osvětová opatření týkající se této otázky na evropské úrovni. Komise by měla
zahájit komunikační kampaň s cílem potlačovat tuto tendenci a s ní spojené chování a podporovat rovnost všech svých
občanů. Navrhujeme, aby tato kampaň byla zahájena na evropské úrovni a aby se zabývala problémy, s nimiž se lidé
setkávají v jednotlivých členských státech na místní úrovni. Tyto iniciativy by měly být součástí rámce akčního plánu EU
pro demokracii. Všechny evropské země se navíc zavázaly, že budou pro Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
(OBSE) shromažďovat údaje o trestných činech z nenávisti, které lze v této souvislosti využít.

3.2.3.
Evropská komise by měla ve spolupráci s členskými státy rovněž přijmout několik opatření s cílem bojovat proti
falešným zprávám a dezinformacím, jakož i proti nenávistným verbálním projevům on-line i off-line. V tomto ohledu musí
Komise vytvořit mechanismus s cílem sledovat řádné provádění směrnice o audiovizuálních mediálních službách na úrovni
členských států, ale také přijmout evropský legislativní rámec, který umožní snáze bojovat proti falešným zprávám
a dezinformacím.

3.2.4.
Za účelem boje proti nenávistným verbálním projevům v online prostředí se domníváme, že opatření Komise na
podporu a provádění „kodexu chování proti nezákonným nenávistným projevům online“, který podepsaly společnosti
Facebook, Microsoft, Twitter a YouTube, jsou mimořádně povzbudivá. Tento typ nástroje – kodex chování za účelem boje
proti nenávistným verbálním projevům – by měl být proveden jako doporučení na úrovni členských států, a to v online
i audiovizuálním prostoru, aby se vytvořil bezpečný prostor pro LGBTIQ jedince a pro ostatní zranitelné skupiny, které
mohou být snadno vystaveny obtěžování nebo nenávistným verbálním projevům online (7).

3.2.5.
Strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020–2025 by měla být spojena se strategií EU v oblasti práv obětí
na totéž období, aby příslušníci sexuálních menšin mohli s důvěrou ohlašovat trestné činy z nenávisti, které vůči nim byly
spáchány. Je tudíž nezbytné zajistit průběžnou odbornou přípravu pro příslušníky policie, právníky a smírčí soudce
v oblasti trestných činů z nenávisti, předsudků a stereotypů a je zásadní spolupracovat s nevládními organizacemi, které
poskytují podporu LGBTIQ jedincům v této oblasti.

(7)

Kodexy chování by měly být inspirovány hodnotami EU v oblasti rovnosti, lidských práv, rozmanitosti a také svobody projevu,
přičemž by měly vytvořit skupinu odborníků pro sledování provádění a uplatňování tohoto pracovního nástroje, ale také se
zapojením organizací občanské společnosti, jejichž oblastí činnosti je obrana lidských práv a zranitelných skupin.
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3.2.6.
Pandemie COVID-19 nám ukázala, že většina členských států není dostatečně vybavena pro poskytování
nouzových nebo krátkodobých přístřeší LGBTIQ jedincům, kteří jsou buď oběťmi domácího násilí, zejména transgender
osoby, nebo byli napadeni vlastní rodinou. Výstavba přístřeší, bezpečných domů a středisek pomoci a poskytování
integrovaných služeb pomoci tedy vyžaduje spolupráci vnitrostátních orgánů a nevládních organizací a finanční prostředky
EU.
3.3. Budování inkluzivních společností pro LGBTIQ jedince
3.3.1.
Evropská komise musí převzít úlohu strážkyně práva Evropské unie, jak vyplývá z evropských regulačních aktů
a judikatury Soudního dvora Evropské unie (SDEU), za účelem správného a jednotného uplatňování evropského práva ve
všech členských státech. Musí zesílit úsilí a vytvořit rozsáhlý mechanismus s cílem sledovat použitelnost evropského práva
a rozhodnutí SDEU v rámci vnitrostátního práva a v postupech vnitrostátních orgánů.
3.3.2.
Pokud jde o právo na volný pohyb, jeden z pilířů evropského práva, musí Evropská komise vytvořit mechanismus
sledování s cílem zajistit, aby byla práva udělená směrnicí 2004/38/ES, zejména právo volně se pohybovat a žít, přiznána
všem evropským občanům a jejich rodinám, včetně duhových rodin v celé Unii.
3.3.3.
Aby všechny LGBTIQ osoby požívaly práva na volný pohyb po celé Evropské unii, vyzýváme Evropskou komisi,
aby na jedné straně vytvořila regulační rámec, jehož prostřednictvím bude pojem „rodina“ samostatný a nezávislý na
vnitrostátním právu členských států, zejména v přeshraničních situacích, a na druhé straně zajistila, aby byly rodné listy
vyměňované v souladu se správními nebo soudními postupy uznávány ve všech členských státech v kontextu volného
pohybu. Evropská komise by měla spolupracovat s členskými státy na usnadnění registrace příbuzenských vazeb
transgender rodičů v souladu s jejich právně uznávanou genderovou identitou, a chránit tak tyto rodiny před nechtěným
odhalením jejich genderové identity, diskriminací a násilím.
3.4. Vedoucí role při prosazování rovnosti LGBTIQ osob po celém světě
3.4.1.
Evropské orgány musí převzít úlohu ručitele a ochránce základních lidských práv ve své vnitřní i vnější činnosti.
Aby byl tento úkol splněn, je nezbytné pracovat s ostatními regionálními a mezinárodními institucemi, jako je Rada Evropy
a Organizace spojených národů, s cílem zabezpečit pro LGBTIQ jedince a ochránce lidských práv bezpečnost a rovnost, jež
si zasluhují. Je také důležité, aby evropské orgány kromě podpory opatření pro boj proti násilí, nenávisti a diskriminaci
namířených proti LGBTIQ jedincům zavedly tato kritéria prostřednictvím nástroje předvstupní pomoci v kandidátských
nebo potenciálních kandidátských zemích do své vnější činnosti v oblasti financování poskytovaného zemím mimo EU.
V Bruselu dne 27. dubna 2021.
Předsedkyně
Evropského hospodářského a sociálního výboru
Christa SCHWENG

