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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov predlaga Odboru za proračun kot pristojnemu 

odboru naslednji predlog spremembe: 

Predlog spremembe  1 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (Ea) ker vključevanje vidika enakosti 

spolov „v vse svoje dejavnosti“, tudi 

oblikovanje proračuna, ostaja pravna 

obveznost Unije, ki izhaja neposredno iz 

člena 8 PDEU; 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (Eb) ker je ta horizontalna perspektiva 

pogosto vodila v zmanjšanje podpore za 

ukrepe, ki so posebej namenjeni vidiku 

enakosti spolov, in v pomanjkanje 

kazalnikov na področju enakosti spolov, 

temveč je zaradi nje tudi skoraj nemogoče 

oceniti zneske, ki so namenjeni 

vprašanjem enakosti spolov; 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (Ec) ker priložena skupna izjava 

Parlamenta, Sveta in Komisije iz 

novembra 2013 vključuje dogovor, da 

bodo letni proračunski postopki, ki se 

uporabljajo za večletni finančni okvir za 
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obdobje 2014–2020, po potrebi vključevali 

elemente za enakost spolov, pri čemer se 

bodo upoštevali načini, na katere skupni 

finančni okvir Unije prispeva k večji 

enakosti spolov in zagotavlja vključevanje 

načela enakosti spolov; 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (Ed) ker v sporočilu Komisije o vmesnem 

pregledu večletnega finančnega okvira z 

dne 14. septembra 2016 ni omenjeno 

izvajanje vključevanja načela enakosti 

spolov; ker strateška prizadevanja 

Komisije za enakost spolov 2016–2020 

izpostavljajo ključno vlogo financiranja 

EU za podporo enakosti spolov in 

navajajo, da se priprava proračuna ob 

upoštevanju vidika spola „ne uporablja 

sistematično za splošni proračun EU“; 

ker je v oceni vpliva zunanjega 

instrumenta za leto 2018 navedeno, da se 

vključevanje človekovih pravic, tudi 

enakosti spolov, „šteje za nedokončano, 

pri čemer so partnerske vlade včasih 

pokazale pomanjkanje interesa ali 

odpornosti na teh področjih“; ker nobena 

institucija EU ni dosledno uveljavila 

načela upoštevanja vidika spola pri 

pripravi proračuna; 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E e (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (Ee) ker je bistvenega pomena ohraniti 

posebne vrstice v proračunu EU, da se 

zagotovi pravilno izvajanje naših 



 

AD\1161993SL.docx 5/15 PE627.565v01-00 

 SL 

projektov; 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E f (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (Ef) ker je v sedanjem ozračju erozije 

vrednot EU, ki je v naplavila presenetljivo 

močan odpor do enakosti spolov v EU, 

bolj kot kdajkoli potrebna močna zaveza 

vseh treh institucij EU, da bo enakost 

spolov uveljavljena, to pa se mora odražati 

v politiki financiranja; 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E g (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (Eg) ker je enakost med ženskami in 

moškimi pogoj za vključevanje žensk na 

trg dela, na vodilne položaje ter v znanost 

in raziskovanje in torej za enakost med 

spoloma, ki bo vplivala na gospodarstva 

držav članic; 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E h (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (Eh ) ker cilj enakosti spolov v Evropi še 

zdaleč ni dosežen in so zato potrebna 

dodatna prizadevanja; 
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Predlog spremembe  9 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poleg tega izraža nasprotovanje 

kakršnemu koli zmanjšanju ravni sredstev 

za ključne politike EU, kot sta kohezijska 

politika EU in skupna kmetijska politika 

(SKP); še posebej nasprotuje radikalnemu 

zmanjšanju sredstev, ki bo negativno 

vplivalo na samo naravo in cilje teh politik, 

na primer predlaganemu zmanjšanju 

sredstev za Kohezijski sklad in Evropski 

kmetijski sklad za razvoj podeželja; v zvezi 

s tem nasprotuje predlogu, da bi se sredstva 

za Evropski socialni sklad zmanjšala, in to 

čeprav je bilo področje njegove uporabe 

razširjeno in vključuje tudi pobudo za 

zaposlovanje mladih; 

(4) poleg tega izraža nasprotovanje 

kakršnemu koli zmanjšanju ravni sredstev 

za ključne politike EU, kot sta kohezijska 

politika EU in skupna kmetijska politika 

(SKP); še posebej nasprotuje radikalnemu 

zmanjšanju sredstev, ki bo negativno 

vplivalo na samo naravo in cilje teh politik, 

na primer predlaganemu zmanjšanju 

sredstev za Kohezijski sklad in Evropski 

kmetijski sklad za razvoj podeželja; v zvezi 

s tem nasprotuje predlogu, da bi se sredstva 

za Evropski socialni sklad zmanjšala, in to 

kljub razširitvi področja njegove uporabe, 

potrebi po izboljšanju enakosti spolov na 

trgu dela in vključitvi pobude za 

zaposlovanje mladih; poudarja pomen 

strukturnih skladov, zlasti Evropskega 

socialnega sklada, pri podpiranju 

opolnomočenja žensk prek ustvarjanja 

delovnih mest in izboljšanja storitev, pa 

tudi sredstev programa obzorje za 

spodbujanje sodelovanja žensk na 

področjih naravoslovja, tehnologije, 

inženirstva in matematike; 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. nadalje poudarja, kako pomembna so 

horizontalna načela, ki bi morala biti temelj 

večletnega finančnega okvira in vseh 

povezanih politik EU; v zvezi s tem 

ponovno potrjuje svoje stališče, da mora 

EU izpolniti zavezo, da bo vodilna pri 

uresničevanju ciljev OZN za trajnostni 

razvoj, in obžaluje, da v predlogih za 

večletni finančni okvir ni jasne in 

(5) nadalje poudarja, kako pomembna so 

horizontalna načela, ki bi morala biti temelj 

večletnega finančnega okvira in vseh 

povezanih politik EU; v zvezi s tem 

ponovno potrjuje svoje stališče, da mora 

EU izpolniti zavezo, da bo vodilna pri 

uresničevanju ciljev OZN za trajnostni 

razvoj, in obžaluje, da v predlogih za 

večletni finančni okvir ni jasne in 
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prepoznavne zaveze v tem smislu; zato 

zahteva, da se cilji trajnostnega razvoja 

vključijo v vse politike in pobude EU v 

naslednjem večletnem finančnem okviru; 

nadalje poudarja, da je odprava 

diskriminacije bistvena za uresničitev 

zavez EU glede vključujoče Evrope, in 

obžaluje, da politike EU, kot so 

predstavljene v predlogih za večletni 

finančni okvir, ne vsebujejo zavez v zvezi 

z vključevanjem načela enakosti spolov in 

enakostjo spolov; prav tako poudarja svoje 

stališče, da bi morali biti izdatki, povezani 

s podnebjem, po Pariškem sporazumu v 

primerjavi s sedanjim večletnim finančnim 

okvirom precej večji ter da bi morali čim 

prej, najpozneje pa do leta 2027 doseči 30 

%; 

prepoznavne zaveze v tem smislu; zato 

zahteva, da se cilji trajnostnega razvoja 

vključijo v vse politike in pobude EU v 

naslednjem večletnem finančnem okviru; 

nadalje poudarja, da so odprava 

diskriminacije ter neenakost spolov in 

nasilje na podlagi spola bistveni za 

uresničitev zavez EU glede vključujoče 

Evrope, in obžaluje, da politike EU, kot so 

predstavljene v predlogih za večletni 

finančni okvir, ne vsebujejo zavez v zvezi 

z vključevanjem načela enakosti spolov in 

enakostjo spolov; podpira okrepljeno in 

posebno proračunsko razsežnost za boj 

proti vsem oblikam diskriminacije, pri 

čemer se posebna pozornost nameni 

razsežnosti enakosti spolov v kontekstih 

migracij in azilne politike ter zunanjih 

politik EU; prav tako poudarja svoje 

stališče, da bi morali biti izdatki, povezani 

s podnebjem, po Pariškem sporazumu v 

primerjavi s sedanjim večletnim finančnim 

okvirom precej večji ter da bi morali čim 

prej, najpozneje pa do leta 2027 doseči 30 

%; 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (5a) poziva k reviziji večletnega 

finančnega okvira, da bi se vključili 

konkretni ukrepi in dodelila večja 

finančna sredstva za boj proti nasilju 

zoper ženske in dekleta ter zaščito 

migrantk in begunk, pa tudi žensk brez 

dokumentov, pred nasiljem; vztraja, da so 

potrebne usmerjene naložbe, s katerimi bi 

poskrbeli za pravice in varnost žensk v 

celotnem azilnem postopku; 
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Predlog spremembe  12 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (5b) obžaluje, da ni več posameznega 

programa za boj proti nasilju nad 

ženskami, saj je zgolj vključen v splošni 

program „državljani in pravice“, in 

poziva, naj se več sredstev nameni za 

preprečevanje in izkoreninjenje nasilja 

nad ženskami ter boj proti njemu, saj gre 

za najbolj razširjeno kršitev človekovih 

pravic, ki jasno odraža neenakost med 

ženskami in moškimi; poudarja, da bi 

morala EU vedno podpirati boj proti 

nasilju na podlagi spola in spolnemu 

nadlegovanju, zlasti tako, da bi državam 

članicam zagotovila podporo, ki jo 

potrebujejo za izvajanje Istanbulske 

konvencije; 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (5c) odločno podpira uresničevanje 

socialne Evrope in izvajanje evropskega 

stebra socialnih pravic, kar je zaveza, ki 

izhaja iz člena 9 PDEU, in sicer na 

podlagi trajnostne rasti visoko 

konkurenčnega socialnega tržnega 

gospodarstva, ki si prizadeva za polno 

zaposlenost in socialni napredek, 

spodbujanje enakosti spolov, 

medgeneracijsko solidarnost in varovanje 

pravic otrok, kot je določeno v Pogodbah; 
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Predlog spremembe  14 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (5d) poudarja, da je treba ženskam 

zagotoviti dostop do storitev na področju 

spolnega in reproduktivnega zdravja ter 

da je treba posebno pozornost nameniti 

posebnim potrebam ranljivih oseb, 

vključno z mladoletniki in drugimi 

skupinami, kot so pripadniki skupnosti 

LGBTI; 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 e (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (5e) odločno obsoja, da je administracija 

predsednika Trumpa ponovno uvedla in 

razširila pravilo svetovne prepovedi 

(„global gag rule“) ter škodljive posledice 

te prepovedi na zdravstveno varstvo in 

pravice žensk in deklic po vsem svetu, in 

ponovno poziva EU in njene države 

članice, naj zapolnijo finančno vrzel, ki so 

jo ZDA pustile na področju spolnega in 

reproduktivnega zdravja in pravic, ter pri 

tem uporabijo razvojno financiranje na 

nacionalni ravni in na ravni EU; 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 f (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (5f) vztraja, da morajo prihodnji 

strukturni skladi in kohezijske politike 

vključevati cilje na področju enakosti 

spolov in mehanizme za spremljanje, da se 
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poveča financiranje za ukrepe, ki 

podpirajo in ustvarjajo večjo enakost med 

spoloma, kot so naložbe v javne storitve 

varstva otrok in starejših;  

 

Predlog spremembe  17 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 g (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (5g) vztraja, da je treba v naslednjem 

večletnem finančnem okviru ustrezne 

proračunske obveznosti nameniti za 

prizadevanja za izkoreninjenje trgovine z 

ženskami in dekleti v namene spolnega 

izkoriščanja po vsej Uniji ter povečati 

naložbe v pravice in zaščito žrtev, pa tudi v 

ukrepe, s katerimi se zmanjša 

povpraševanje po tej vrsti trgovine; 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 h (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (5h) ponavlja poziv po vključitvi načela 

enakosti spolov v naslednji večletni 

finančni okvir, da bi se zmanjšale 

posledice krčenja civilnodružbenega 

prostora, in še posebej poziva EU in 

države članice, naj povečajo svojo 

politično in finančno podporo za 

organizacije za pravice žensk, varne hiše 

in zavetišča za ženske ter zagovornike 

človekovih pravic žensk v Uniji in po vsem 

svetu; 
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Predlog spremembe  19 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (6a) priporoča, da se ustanovi notranji 

evropski sklad za demokracijo, da bi 

okrepili podporo za civilno družbo in 

nevladne organizacije, dejavne na 

področjih demokracije in človekovih 

pravic, vključno s pravicami žensk in 

bojem proti nasilju na podlagi spola, s tem 

skladom pa naj upravlja Komisija; 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (11a) ponavlja svoje obžalovanje, da kljub 

skupni izjavi o vključevanju načela 

enakosti spolov, ki je priložena 

večletnemu finančnemu okviru, na tem 

področju v večletnem finančnem okviru 

2014–2020 ni bilo občutnega napredka;  

 

Predlog spremembe  21 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (11b) globoko obžaluje, da je bilo 

vključevanje načela enakosti spolov v 

predlogu Komisije povsem zapostavljeno 

in da stanje ne le, da se ne izboljšuje, 

temveč predlogi predstavljajo korak nazaj; 

opozarja na dejstvo, da so bili obstoječi 

cilji, namenjeni enakosti spolov, združeni 

z drugimi cilji politik, kot v programu 

pravice in vrednote, ter da so bile v novih 

predlogih Komisije odpravljene zahteve 
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na področju enakosti spolov, kot je 

predhodno pogojevanje na področju 

enakosti spolov v okviru skladov ESI; 

 

Predlog spremembe 22 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (11c) obžaluje, da več programov 

vključuje enakost med spoloma zgolj kot 

horizontalen cilj, zaradi česar je manjša 

podpora za specifične ukrepe na področju 

enakosti spolov; 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (11d) ponovno poziva, naj se Parlament, 

Svet in Komisija v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ponovno zavežejo 

enakosti spolov s skupno izjavo, ki se mu 

bo priložila in bo vključevala tudi 

nedvoumno zavezo o izvajanju proračuna 

ob upoštevanju vidika spola; ponovno 

poziva k učinkovitemu spremljanju 

izvajanja izjave v okviru letnih 

proračunskih postopkov z vključitvijo 

določbe v klavzulo o pregledu v novi 

uredbi o večletnem finančnem okviru; 

 

 



 

AD\1161993SL.docx 13/15 PE627.565v01-00 

 SL 

Predlog spremembe  24 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 e (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (11e) poziva partnerske institucije, naj 

pokažejo vodenje in sprejmejo enakost 

med spoloma kot horizontalni cilj ter naj 

opredelijo in vzpostavijo učinkovit 

mehanizem za sistematično upoštevanje 

vidika enakosti spolov pri pripravi 

proračunov v vseh instrumentih in 

programih večletnega finančnega okvira, 

pa tudi v letnem proračunskem postopku; 

 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 f (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 (11f) poziva k določitvi jasnih ciljev in 

namenskih sredstev v programih EU, kot 

so Evropski socialni sklad (ESS), 

Program za pravice, enakost in 

državljanstvo za obdobje 2014–2020 

(REC), Obzorje 2020, Instrument za 

predpristopno pomoč II (IPA II), 

Instrument za razvojno sodelovanje (DCI) 

in Evropski instrument za demokracijo in 

človekove pravice (EIDHR), da bi se 

omogočilo sistematično izvajanje in 

spremljanje ter preprečilo zgolj 

sklicevanju na splošna načela enakosti 

spolov, ne da bi se zahtevali posebni 

ukrepi, kot v primeru programa EU za 

zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI), 

Sklada za evropsko pomoč najbolj 

ogroženim (FEAD), Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo (ESPR) in 

Evropskega sklada za prilagoditev 

globalizaciji (ESPG); 
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Predlog spremembe  26 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 – pododstavek i 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

i. k obvezni in pravno zavezujoči vmesni 

reviziji, ki bi sledila pregledu delovanja 

večletnega finančnega okvira; 

(18i) k obvezni in pravno zavezujoči 

vmesni reviziji, ki bi sledila pregledu 

delovanja večletnega finančnega okvira, ki 

bi vključeval vidik enakosti spolov; 

 

 

Predlog spremembe  27 

Odstavek 38 

Dopolnitev 8 a (novo) – Uvodna izjava 9 a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Dopolnitev 

 (9a) Člen 8 PDEU opredeljuje 

vključevanje načela enakosti spolov v vse 

dejavnosti EU, pri čemer sta potrebni 

dodelitev ustreznih virov in preglednost v 

proračunskih sredstvih, namenjenih 

spodbujanju enakosti spolov in boju proti 

diskriminaciji na podlagi spola. 

 

 

Predlog spremembe  28 

Odstavek 38 

Dopolnitev 16 a (novo) poglavje 1 – člen 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Dopolnitev 

 
Člen 3a (novo) 

Priprava proračuna ob upoštevanju 

spolov 

Evropski parlament, Svet in Komisija na 

različnih ravneh proračunskega postopka 

za vsako zadevno leto upoštevajo vidik 

enakosti spolov, prihodke in odhodke pa 

prestrukturirajo tako, da se spodbuja 
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enakost spolov. 

 

Predlog spremembe  29 

Odstavek 38 

Dopolnitev 35 – poglavje 4 - člen 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Dopolnitev 

Člen 16 

Vmesni pregled večletnega finančnega 

okvira 

Komisija pred 1. januarjem 2024 predstavi 

pregled delovanja večletnega finančnega 

okvira. Temu pregledu se po potrebi 

priložijo ustrezni predlogi. 

Člen 16 

Vmesna revizija večletnega finančnega 

okvira 

Komisija pred 1. januarjem 2024 revidira 

večletni finančni okvir. Ta revizija vpelje 

vključevanje načela enakosti spolov in 

vključuje posebno poglavje o enakosti 

spolov, po potrebi pa se ji priložijo ustrezni 

predlogi. 

 

Svet opravi revizijo uredbe v skladu z 

rednim zakonodajnim postopkom iz člena 

312 PDEU in po odobritvi Evropskega 

parlamenta. 

 

 


