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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za razvoj in Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
kot pristojna odbora, da v svoj predlog resolucije vključita naslednje pobude:

– ob upoštevanju konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini ter o boju proti njima iz leta 2011,

A. ker bi morali vsi zunanji ukrepi Evropske unije spodbujati uveljavljanje človekovih 
pravic, kot so določene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in drugih 
mednarodnih instrumentih o človekovih pravicah, ter usmerjati vsako razvojno 
sodelovanje in načrtovanje programov v vseh sektorjih in v vseh fazah postopka 
načrtovanja;

B. ker je v cilju št. 5 ciljev trajnostnega razvoja navedeno, da enakost spolov in krepitev 
vloge vseh žensk in deklet nista zgolj temeljni človekovi pravici, temveč nujni temelj za 
miroljuben, uspešen in trajnosten svet; ker bo zagotavljanje enakopravnega dostopa za 
ženske in dekleta do izobraževanja, zdravstvenega varstva in dostojnega dela ter 
njihovega zastopanja v postopkih političnega in gospodarskega odločanja spodbujalo 
trajnostna gospodarstva ter koristilo družbi in človeštvu nasploh; ker bi morala biti 
prednostna naloga EU in njenih držav članic zagotoviti ženskam pravico dostopa do 
dostojnih dohodkov, zemljišč, dediščine in naravnih virov, ki so bistveni dejavniki 
njihove samostojnosti; ker mora imeti krepitev ekonomske vloge žensk osrednjo vlogo 
v akcijskem načrtu za enakost spolov;

C. ker leta 2018 mineva sedemdeset let od sprejetja Splošne deklaracije o človekovih 
pravicah in ker je načelo enakosti v jedru vizije človekovih pravic, ki jo prinaša 
Ustanovna listina Organizacije združenih narodov iz leta 1945, v kateri je navedeno, da 
bi morali človekove pravice in temeljne svoboščine uživati vsi ljudje, brez 
diskriminacije na podlagi rase, spola, jezika ali veroizpovedi;

D. ker Parlament v resoluciji z dne 3. oktobra 2017 o obravnavi vse bolj omejenih 
možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju1 poudarja velik pomen 
enakosti spolov in krepitve vloge žensk v zunanjih odnosih EU;

E. ker je Konvencijo o otrokovih pravicah podpisalo 195 držav in je pravno zavezujoča ter 
bistven instrument za obravnavo ranljivega položaja deklet ter njihove potrebe po 
posebni zaščiti in oskrbi;

F. ker je enakost spolov med skupnimi vrednotami, na katerih temelji evropska sosedska 
politika, četudi jasnih ciljev in specifičnih točk za ukrepanje na tem področju ni; ker sta 
udeležba v politiki in zastopanje žensk v državah v sosedstvu EU nizka;

G. ker je sodelovanje moških in fantov pri izboljšanju enakosti spolov pomembno za 
krepitev pravic žensk in deklet;

H. ker morata biti ratifikacija in učinkovito izvajanje Istanbulske konvencije v vseh 

                                               
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0365.
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državah, tudi državah članicah EU, prednostna naloga v prihodnjih letih, saj je 
konvencija zelo pomembna za boljše izvajanje politik za enakost spolov;

1. meni, da je bil akcijski načrt EU za enakost spolov (GAP II) z vidika človekovih pravic 
v prvem letu izvajanja učinkovit pri krepitvi usklajevanja in doslednosti EU, pri čemer 
je bil glavni cilj podpiranje napredka EU in doseganje ciljev Agende 2030 v njenih 
28 državah članicah ter ciljev, določenih v Konvenciji o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk, v pekinških izhodiščih za ukrepanje in v akcijskem programu iz 
Kaira;

2. ugotavlja, da sta uporaba najsodobnejše raziskave politik in trdnih dokazov bistvenega 
pomena za razvijanje znanja o enakosti spolov in krepitvi vloge žensk, da bi razvili 
politike in strategije, ki bi okrepile sposobnost Unije, da uresniči enakost spolov; zato 
poziva Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) in Komisijo, naj posebno 
pozornost namenita svojemu cilju, s katerim bi zagotovili, da se opravi neodvisna ocena 
izvajanja ukrepov, določenih v prilogi 1 GAP II;

3. poudarja, da je treba uporabiti možnosti, ki jih nudi digitalna doba, da bi dosegli 
popolno enakost spolov; ugotavlja, da je treba za krepitev vloge žensk na političnem in 
gospodarskem področju, pa tudi za premostitev digitalnega razkoraka med spoloma, že 
na osnovni ravni zagotoviti dostop do digitalnega izobraževanja; spominja, da dostop do 
interneta ter digitalne spretnosti in znanja ženskam in dekletom omogočajo, da se 
poučijo o svojih pravicah ter da enakopravno z moškimi sodelujejo v sodobni družbi, 
kar spodbuja gospodarstvo in povečuje občo blaginjo;

4. se zaveda, da občutljive razmere različno vplivajo na ženske in moške, kar zadeva 
kršitve človekovih pravic, dostop do pravnega varstva, skrajno revščino in 
diskriminatorne politike/režime, ter da so vloge spolov in odnosi med njima pomembni 
za razumevanje priložnosti in ovir pri gradnji držav; poudarja, da bi bilo treba v GAP II 
načelo enakosti spolov vključiti širše po celotnem spektru človekovih pravic ter v 
kontekstu in praksi dobrega upravljanja;

5. opominja, da se je s sprejetjem Lizbonske pogodbe povečal pomen delegacij EU in da 
imajo sedaj osrednjo vlogo pri izvajanju GAP II; ugotavlja, da so prva kontaktna točka 
za usklajevanje prizadevanj EU z mednarodnimi partnerji v zadevni državi, in poudarja 
zahtevo, da morajo delegacije zagotoviti izvajanje politik, tudi vključevanje, varovanje 
in spodbujanje enakosti spolov; pozdravlja imenovanje kontaktnih točk za enakost 
spolov v delegacijah in poziva k ustrezni razdelitvi delovnega časa, saj so naloge, 
povezane s temi kontaktnimi točkami, dodane njihovim glavnim in drugim 
odgovornostim; ugotavlja, da je nujno, da delegacije in kontaktne točke za enakost 
spolov razvijejo čvrsto razumevanje konteksta enakosti spolov ter ga uporabijo pri 
oblikovanju državnih strateških ciljev, programov, projektov in dialoga ter njihovem 
izvajanju; poziva podpredsednico/visoko predstavnico ter ESZD, naj pripravita jasne 
operativne smernice o vlogi kontaktnih točk v delegacijah, da bi lahko prevzele vlogo 
resničnih svetovalcev za človekove pravice in učinkovito opravljale svoje delo;

6. obžaluje, da zadnji razpoložljivi statistični podatki ESZD kažejo, da ženske vodijo samo 
petino delegacij EU in da je delež žensk med vodji misij EU pod izhodiščno vrednostjo 
iz leta 2014; obžaluje tudi, da je med sedmimi posebnimi predstavniki EU le ena 
ženska; poudarja tudi, da ženske predstavljajo le približno 25 % osebja civilnih misij 



AD\1143871SL.docx 5/10 PE612.256v02-00

SL

skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) ter da celoviti statistični podatki o 
sodelovanju žensk v vojaških misijah in operacijah SVOP niso na voljo; poziva EU, naj 
spodbuja večjo udeležbo žensk v procesih ohranjanja in izgradnje miru ter v vojaških in 
civilnih misijah EU za krizno upravljanje; poziva ESZD in Svet, naj se postavita za 
zgled in takoj sprejmeta popravne ukrepe, da bi izboljšala sodelovanje žensk v zunanjih 
misijah in poskrbela, da bodo pogosteje imenovane na vodstvene in vidne položaje v 
EU in zlasti v delegacijah EU;

7. obžaluje, da ESZD v poročilu iz novembra 2016 navaja, da se v le nekaj misijah SVOP 
EU izvajajo usposabljanja o spolnem nadlegovanju in nadlegovanju na podlagi spola, 
ter ugotavlja, da v letu 2015 misije SVOP niso poročale o nobenem primeru spolnega 
nadlegovanja, zlorabe ali nasilja oziroma nadlegovanja, zlorabe ali nasilja na podlagi 
spola; poudarja pomen izvajanja politike popolne nesprejemljivosti spolnega 
nadlegovanja ali nadlegovanja na podlagi spola ter podpiranja institucionalnih struktur, 
osredotočenih na preprečevanje spolnega nasilja ali nasilja na podlagi spola; poziva 
ESZD in države članice, naj podprejo vsa prizadevanja v boju proti spolnemu nasilju ali 
nasilju na podlagi spola v mednarodnih operacijah za ohranjanje miru in naj zagotovijo 
učinkovito zaščito prijaviteljev nepravilnosti in žrtev;

8. poziva vse institucije in politične akterje, ki sodelujejo pri razvoju zunanjega delovanja 
EU, naj prednostno obravnavajo spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah, njenih 
protokolov in ustreznih mednarodnih pogodb, da se zagotovita posebno varstvo in 
zaščita otrok, poudarja, da je treba Konvencijo o otrokovih pravicah ratificirati v celoti, 
da bo postala prva univerzalno ratificirana konvencija Organizacije združenih narodov o 
človekovih pravicah; poziva k spodbujanju krepitve vloge in človekovih pravic deklet, 
saj se zaveda, da krepitev njihove vloge zahteva aktivno in enakopravno sodelovanje 
deklet v postopkih odločanja; poudarja, da bi bilo treba pri izvajanju GAP II te vidike 
upoštevati kot bistvene elemente; zahteva tudi skladnost s Konvencijo o pravicah 
invalidov in njenimi protokoli za zaščito pravic invalidnih žensk in deklet; poudarja, da 
so dekleta migrantke, zlati če so brez spremstva, ranljive in potrebujejo zaščito v skladu 
s pravili mednarodnega prava; je zaskrbljen zaradi zaskrbljujočega povečanja števila 
neregistriranih otrok, med katerimi je tudi veliko število deklic, rojenih daleč od države 
izvora njihovih staršev;

9. poudarja pomen izobraževanja žensk in deklet na področju reproduktivnega zdravja ter 
opozarja, da to izobraževanje spodbuja krepitev vloge žensk in preprečevanje spolno 
prenosljivih bolezni; poudarja, da je treba neprekinjeno uresničevati zavezanost EU 
izboljšanju telesne in duševne integritete deklet in žensk; poudarja, da je politika EU na 
področju človekovih pravic in enakosti spolov lahko verodostojna le, če sta skladni 
njena notranja in zunanja politika; ostro obsoja ponovno uvedbo in razširitev politike 
ZDA o pogojevanju financiranja tujih zdravstvenih nevladnih organizacij („global gag 
rule“) in njen vpliv na svetovno zdravstveno oskrbo ter pravice žensk in deklet; 
ponovno poziva EU ter njene države članice, naj odpravijo morebitno finančno vrzel na 
področju spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic z uporabo sredstev EU za 
razvoj; opozarja, da je cilj GAP II okrepiti vlogo žensk, da bodo prevzele nadzor nad 
svojim spolnim in reproduktivnim življenjem; poziva ESZD in Komisijo, naj 
prizadevanja usmerita predvsem v tretje države, ki še naprej prepovedujejo splav v vseh 
primerih; ponovno poziva Komisijo, naj dejavno obvešča svoje humanitarne partnerje, 
da njena politika predvideva, da lahko v primerih, ko nosečnost ogroža življenje ženske 
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ali dekleta oziroma povzroča nevzdržno trpljenje, mednarodno humanitarno pravo in/ali 
mednarodno pravo človekovih pravic opravičita zagotovitev varne prekinitve 
nosečnosti;

10. poudarja, da bi se morale EU in države članice boriti proti vsem oblikam nasilja nad 
ženskami, naj bo to fizično, psihično, socialno ali ekonomsko, ter med svoje prednostne 
naloge vključiti tudi dostop do izobraževanja in boj proti spolnim stereotipom za 
deklice in dečke že od zgodnjega otroštva dalje; pozdravlja globalno večletno pobudo 
Spotlight, ki sta jo začeli izvajati EU in OZN, osredotočena pa je na odpravo vseh oblik 
nasilja nad ženskami in dekleti, saj temu vprašanju posveča posebno pozornost in ga 
postavlja v središče prizadevanj za doseganje enakopravnosti spolov in krepitve vloge 
žensk v skladu z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 in poziva k njenemu 
dejavnemu uresničevanju;

11. ugotavlja, da je krepitev vloge deklet in žensk eden od zastavljenih ciljev zunanjega 
delovanja EU v okviru globalne strategije za skupno zunanjo in varnostno politiko; 
ugotavlja, da vloga žensk v mirovnih pogajanjih in mediaciji, kot je obravnavana v 
GAP II, ni dovolj upoštevana; poudarja pomembno vlogo žensk pri spodbujanju 
dialoga, krepitvi zaupanja, oblikovanju koalicij za mir in nudenju različnih pogledov na 
to, kaj pomenita mir in varnost, zlasti pri preprečevanju in reševanju konfliktov ter 
pokonfliktni obnovi; ugotavlja, da spodbujanje pravic žensk v državah, ki so jih 
prizadele krize ali zajeli konflikti, botruje oblikovanju močnejših in odpornejših 
skupnosti; pozdravlja imenovanje glavnega svetovalca za vprašanja enakosti spolov in 
izvajanje resolucije Varnostnega sveta OZN št. 1325 o ženskah, miru in varnosti pri 
ESZD; pozdravlja krepitev ukrepov držav članic EU in mednarodnih ukrepov prek 
OZN, da bi se učinkoviteje obravnavale posledice konfliktnih in pokonfliktnih razmer 
na ženske in dekleta; poziva Komisijo, naj podpira novo globalno mrežo kontaktnih 
točk za ženske, mir in varnost; poudarja, da sta resolucija Varnostnega sveta OZN št. 
2250 o mladih, miru in varnosti in opredelitev najboljšega možnega načina za njeno 
izvajanje zelo pomembna;

12. obžaluje in obsoja spolno nasilje nad ženskami in dekleti, ki se uporablja kot orožje v 
vojni; poziva, naj se za njihovo zaščito sprejmejo vsi ukrepi, vključno z zagotavljanjem 
varnih zatočišč zanje in njihove otroke; poziva EU, naj zagotovi zaščito deklet in žensk 
v konfliktih, zlasti ko so žrtve s konflikti povezanega spolnega nasilja, pohabljanja 
ženskih spolnih organov ali prisilnih porok; poudarja, da se posilstvo uporablja kot 
orožje v vojni ter bi ga bilo treba zato vedno obsoditi in izkoreniniti; meni, da je 
bistveno, da se ženskam, ki so žrtve posilstva v vojni, varno zagotovi vsa potrebna 
zdravstvena oskrba, tudi dostop do varnih prekinitev nosečnosti, kot določa 
mednarodno humanitarno pravo; močno obžaluje dognanja študije Evropskega 
parlamenta z oceno izvajanja GAP II, po kateri se pri sedanji pripravi programov 
razsežnost enakosti spolov v kriznih razmerah ali težkih konfliktih potiska v ozadje;

13. poziva EU, naj bo v svojih ocenah bolj pozorna na kvalitativne vidike, tudi na 
izboljšanje samopodobe in krepitev samozavesti žensk in deklet, premike v razmerjih 
moči med spoloma v družbi na splošno ter kazalnike, ki naj zajemajo nemerljive vidike 
družbenih, gospodarskih in političnih sprememb ter krepitve vloge žensk in deklet; 
poudarja pomen ozaveščanja v družbah nasploh ter med posebnimi skupinami in ljudmi, 
da se oblikuje skupno razumevanje vzrokov za neenakost med spoloma in njenih 



AD\1143871SL.docx 7/10 PE612.256v02-00

SL

posledic;

14. je zaskrbljen, ker je tematska prednostna naloga o političnih in državljanskih pravicah, 
zlasti o uveljavljanju političnih in državljanskih pravic žensk in deklet pri izvajanju 
GAP II dobila le malo prednosti, ter poziva, naj se več pozornosti nameni organizacijam 
za pravice žensk in zagovornikom človekovih pravic žensk; opozarja, da je pomembno 
omogočiti ženskam, da sodelujejo na vseh ravneh političnih procesov in javnega 
življenja, zato poudarja, da jim je treba zagotoviti pravičen dostop do političnega 
življenja, in sicer v vlogah volivk, kandidatk, izvoljenih funkcionark in javnih 
uslužbenk; poziva, naj se političnim kandidatkam zagotovi usposabljanje, ki bi jim 
pomagalo okrepiti njihove zmogljivosti; opozarja, da krepitve vloge žensk ni mogoče 
povezovati zgolj z dostopom do trga dela, saj je napredek potreben tudi na številnih 
drugih področjih, kot so politično zastopanje, pravno varstvo in zdravstvo, zlasti pa s 
pomočjo izobraževanja;

15. poziva k oblikovanju posebne proračunske vrstice za enakost spolov, da bo obravnava 
stopnje politične udeležbe in zastopanosti žensk v sosednjih državah EU in znotraj EU 
dobila večjo težo; poudarja, da je treba te programe popolnoma uskladiti s cilji in 
programi Agencije OZN za ženske, programi pa bi morali tudi določiti merljive cilje, da 
bi se redno spremljal napredek glede enakosti spolov v vzhodnem in južnem sosedstvu 
ter okrepilo sodelovanje z vladami partnerskih držav, kar bi obrodilo boljše rezultate v 
okviru dvostranskih partnerstev in pridružitvenih sporazumov;

16. ugotavlja, da je Komisija v skupnem delovnem dokumentu služb o okviru za obdobje 
2016–2020 priznala, da se finančna vlaganja EU v enakost spolov niso sistematično 
merila; poziva Komisijo, naj sprejme jasen, v rezultate usmerjen pristop, ki določa 
visoke standarde za mehanizme poročanja, ocenjevanja in odgovornosti, in naj spodbuja 
odločanje na podlagi dokazov, da bi se finančna sredstva uporabljala učinkoviteje in 
uspešneje; zahteva poročilo, v katerem bo natančno ugotovljeno, koliko sredstev je bilo 
izrecno namenjenih vključevanju načela enakosti spolov, in v katerem bodo prepoznani 
najbolj omembe vredni doseženi cilji;

17. poudarja, da bi se moral GAP II v konfliktnih in pokonfliktnih razmerah bolj 
osredotočiti na vključevanje načela enakosti spolov v širši in celovitejši okvir in prakso 
človekovih pravic ter v dobro upravljanje;

18. opozarja na zavezo Komisije, da bo načelo enakosti spolov upoštevala v vseh 
instrumentih ter vanje vključevala analize in vidike enakosti spolov; poziva, naj se ta 
pristop odraža v vseh orodjih EU, še posebej v evropskem instrumentu za demokracijo 
in človekove pravice;

19. poziva k spodbujanju politik in ukrepov, namenjenih izobraževanju deklet in posledični 
krepitvi njihove vloge; vztraja, da je treba krepiti nevladne organizacije, ki ščitijo 
življenja deklet in žensk ter zagovarjajo njihove pravice in krepitev njihove vloge;

20. poudarja, da je treba ženske vključiti v gospodarska področja, ki so pomembna za 
trajnostni razvoj, in da morajo biti na teh področjih zastopane; poudarja tudi, da ima 
podjetništvo pomembno vlogo pri krepitvi pravic žensk; v zvezi s tem poziva k večji 
podpori prek mikroposojil za lokalna MSP, zlasti za podjetnice, da bi lahko imele 
koristi od rasti, ki jo ustvarja zasebni sektor;
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21. spominja na obveznost EU in držav članic, da pri izvajanju in razvoju migracijske 
politike EU spoštujejo pravice deklet in žensk v vlogah migrantk, begunk in prosilk za 
azil; v povezavi s tem poziva, da se ponovno oceni sodelovanje operacije Sophia 
EUNAVFOR MED z libijsko obalno stražo, in sicer v luči poročil o sistematičnem 
spolnem nasilju nad ženskami v centrih za pridržanje na libijskem ozemlju.
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