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POBUDE 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker je EU v skladu s členom 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) zavezana 

spodbujanju enakosti med moškimi in ženskami ter vključevanju načela enakosti spolov 

v vse svoje ukrepe in politike; ker strategija EU o enakosti žensk in moških predvideva 

vključevanje enakosti spolov v trgovinsko politiko EU in politiko EU na področju 

zunanjih odnosov; 

B. ker je nasilje nad ženskami in dekleti ena najbolj prevladujočih oblik kršitev človekovih 

pravic na svetu, ki vpliva na vse ravni družbe, ne glede na starost, izobrazbo, dohodek, 

socialni položaj ter državo izvora ali stalno prebivališče, in je velika ovira za doseganje 

enakosti spolov; ker so v primerih oboroženih konfliktov ženske in otroci, vključno z 

begunkami in otroci begunci, med najranljivejšimi skupinami v družbi; 

C. ker spolno in reproduktivno zdravje in pravice izhajajo iz temeljnih človekovih pravic 

in so bistveni elementi človekovega dostojanstva; ker poleg tega te pravice še niso 

zagotovljene v vseh delih sveta, vključno z deli EU; 

1. poudarja, da mora EU v skladu s cilji trajnostnega razvoja iz agende 2030, Evropskim 

soglasjem o razvoju in akcijskim načrtom za enakost spolov 2016–2020 (GAP II) še 

naprej ostati zavezana razvoju družb brez vseh vrst diskriminacije in nasilja ter 

prispevati k varnemu, uspešnemu in trajnostnemu svetu, kjer bo spoštovana enakost 

spolov; 

2. želi spomniti, da je enakost žensk in moških eno temeljnih načel EU in držav članic, v 

skladu s členom 3(3) PEU, spodbujanje te enakosti preko zunanjih politik z 

vključevanjem načela enakosti spolov, tudi v drugih državah po svetu, pa eden glavnih 

ciljev EU; 

3. opozarja, da je instrument GAP II eno temeljnih orodij EU za izboljšanje enakosti 

spolov v tretjih državah; poziva Komisijo, naj upošteva resolucijo Parlamenta z dne 8. 

oktobra 2015 o prenovi akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk 

v razvoju 1 ter resolucijo z dne 31. maja 2018 o izvajanju skupnega delovnega 

dokumenta služb Komisije (SWD (2015) 0182) – Enakost spolov in krepitev vloge 

žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 

2016–20202, 

4. poudarja, da mora EU ostati zavezana polnemu izvajanju obveznosti in zavez glede 

pravic žensk, ki izhajajo iz Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk 

(CEDAW), pekinških izhodišč za ukrepanje in akcijskega programa Mednarodne 

konference o prebivalstvu in razvoju, ter da mora spoštovati rezultate svojih konferenc o 

pregledu; 

                                                 
1 UL C 349, 17.10.2017, str. 50. 
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0239. 
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5. poudarja, da je treba zagotoviti svobodo misli, prepričanja in veroizpovedi, zlasti za 

verne ženske, ki so še posebej ranljive; 

6. ugotavlja, da neoliberalni okvir dejansko škodi trajnostnemu razvoju in človekovim 

pravicam, vključno s pravicami žensk, ki so same po sebi del človekovih pravic;  

7. poudarja dejstvo, da je enakost spolov temeljna človekova pravica in da je generalni 

sekretar OZN António Guterres potrdil, da „dokazi nedvomno pričajo o tem, da so 

naložbe v ženske najučinkovitejši način za razvoj skupnosti, podjetij in držav. Udeležba 

žensk utrjuje mirovne sporazume ter povečuje odpornost družb in vitalnost 

gospodarstev“; 

8. hkrati izraža zaskrbljenost zaradi nenehnih nasprotovanj prizadevanjem za pravice 

žensk ter pravice na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, pa tudi nad temeljno 

zakonodajo v številnih delih sveta, ki omejuje te pravice; 

9. poudarja, da je treba zagotoviti splošen dostop do vseh kakovostnih in cenovno 

dostopnih storitev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, vključno z 

izčrpnimi informacijami o spolnem in reproduktivnem zdravju ter izobraževanjem na 

področju spolnosti in reproduktivnega zdravja, načrtovanjem družine in sodobnimi 

metodami kontracepcije, varnim in zakonitim splavom ter priporočenim varstvom pred 

rojstvom in po njem, da se prepreči smrtnost otrok in mater; poudarja, da je 

osredotočenost na enakost spolov in krepitev vloge žensk izrecna v vseh ciljih 

trajnostnega razvoja in da bi si bilo treba bolj prizadevati za zagotovitev ohranjanja 

pravic žensk in učinkovito izvajanje politik, ki spodbujajo krepitev gospodarske in 

družbene vloge žensk ter njihovo udeležbo v procesih sprejemanja odločitev; 

10. poudarja, da je treba dostop do zdravja obravnavati kot človekovo pravico; poudarja, da 

je treba zagotoviti dostop do storitev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, 

vključno z ukrepi, da bi ženske lahko svobodno nadzorovale svoja telesa in življenje, 

imele dostop do družinskega načrtovanja, ustreznih ženskih higienskih pripomočkov in 

prejemale priporočeno porodno nego, ter da bi preprečili umrljivost otrok in mater; 

poudarja dejstvo, da so službe za varno prekinitev nosečnosti pomembni elementi pri 

reševanju življenj žensk in prispevajo k preprečevanju rojstev z visokim tveganjem ter 

zmanjševanju smrtnosti dojenčkov in otrok; poudarja pomen dostopa do ustreznih 

storitev duševnega zdravja, ki upoštevajo različnost spolov, zlasti v konfliktnih in 

pokonfliktnih razmerah; 

11. ostro obsoja ponovno uvedbo in razširitev pravila o globalni prepovedi („global gag 

rule“) ter njegov vpliv na zdravje in pravice žensk in deklet na svetovni ravni; ponovno 

poziva EU in njene države članice, naj zapolnijo finančno vrzel, ki so jo pustile ZDA na 

tem področju, in sicer z uporabo tako nacionalnih sredstev kot sredstev EU za razvoj; 

12. meni, da je nesprejemljivo, da se telesa žensk in deklet, zlasti v zvezi z njihovim 

spolnim in reproduktivnim zdravjem in pravicami, še vedno uporabljajo za ideološke 

spore; poziva EU in njene države članice, naj priznajo neodtujljivo pravico žensk in 

deklet do telesne nedotakljivosti in samostojnega odločanja, in obsoja pogoste kršitve 

spolnih in reproduktivnih pravic žensk, kar vključuje zavrnitev dostopa do storitev 

načrtovanja družine, cenovno dostopne kontracepcije ter služb za varen in zakonit 

splav; 
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13. poziva države članice, naj okrepijo izvajanje politik za opolnomočenje žensk in deklet, 

se borijo proti revščini in socialni izključenosti ter se v okviru cilja trajnostnega razvoja 

št. 5 in pobude Mednarodne organizacije dela Ženske pri delu 2018 osredotočajo na 

zagotavljanje enakopravnega dostopa žensk in deklet do osnovnega in visokošolskega 

izobraževanja in usposabljanja, vseživljenjskega učenja, dostojne zaposlitve in enakega 

plačila, enakega dostopa do finančnih storitev ter zastopanja v gospodarskem in 

političnem odločanju; 

14. ugotavlja, da so organizacije za pravice žensk in zagovorniki posebej ciljno usmerjeni in 

trpijo zlasti zaradi vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe; poudarja, da 

mora EU politično podpreti, bolj zaščititi in povečati finančna sredstva za neodvisne 

organizacije civilne družbe, ki spodbujajo pravice deklic in žensk na vseh področjih; 

poudarja, da je treba zagotoviti zaščito zagovornicam človekovih pravic, ki se soočajo z 

več grožnjami in nasiljem ter so bile celo umorjene zaradi svojega aktivizma; poziva 

EU, naj upošteva posebne potrebe po zaščiti, ki jih imajo zagovornice človekovih 

pravic, in vse države članice, naj spoštujejo deklaracijo Združenih narodov o 

zagovornikih človekovih pravic; 

15. poziva ESZD, naj zagotovi, da bo v svoje politike vključila rezultate 62. zasedanja 

Komisije za položaj žensk, ki bodo poskrbeli za nov zagon pri spodbujanju enakosti 

spolov in krepitev vloge žensk in deklic na podeželju; 

16. poudarja, kako pomembno je, da postaneta izobraževanje in usposabljanje na področju 

naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike ter družboslovja dostopna ženskam 

in dekletom, pri čemer je treba poseben poudarek nameniti izboljševanju njihovih 

talentov in znanj ter povečanju njihove udeležbe na teh področjih; 

17. opozarja, da bi bilo treba v okviru izobraževanja oblikovati ustrezne ukrepe, s katerimi 

bi podprli izobraževalne programe, ki ne izhajajo iz stereotipov, vključevali 

državljansko udeležbo, človekove pravice, enakost spolov, spodbujanje medkulturne 

zavesti in razumevanja ter bolje pripravili študente na državljanstvo; 

18. obsoja vse oblike nasilja, kot so nasilje v družini, psihološko nadlegovanje, spolno 

izkoriščanje, trgovina z ljudmi in poroke otrok ter prisilne poroke, ki se v Evropi in po 

svetu vsiljujejo kot hude kršitve človekovih pravic; 

19. pozdravlja skupna prizadevanja in naložbe EU, ki je skupaj z OZN začela izvajati 

pobudo Spotlight, katere cilj je odpraviti vse oblike nasilja zoper ženske in dekleta, 

obenem pa poudarja, da je nasilje nad ženskami in dekleti ena najbolj razširjenih, 

obstojnih in uničujočih oblik kršitev človekovih pravic na svetu; ker ženske in deklice 

po vsem svetu ostajajo najbolj izpostavljene nasilju na podlagi spola in spolnemu 

nasilju, spolnemu nadlegovanju in izkoriščanju, zlorabam, ki vključujejo tudi politično 

in ekonomsko diskriminacijo, nasilje v družini, trpinčenje, spolno izkoriščanje, zločine 

iz časti, trgovino z ljudmi, poroke otrok in prisilne poroke, pohabljanje ženskih spolnih 

organov in posilstva kot vojno orožje; zato obsoja vse vrste nasilja nad ženskami in 

deklicami; glede na to, da je Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) leta 2017 

ocenil, da je bilo vsaj 500000 žensk, ki živi v EU, izpostavljenih pohabljanju ženskih 

spolovil, in da je še vedno ogroženih 180000 deklic in žensk, poziva EU in države 

članice, naj okrepijo boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov po vsem svetu in v 

EU; 
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20. močno obžaluje dejstvo, da se v skladu z ugotovitvami študije Evropskega parlamenta o 

izvajanju GAP II pri sedanji pripravi programov, kot kaže, v kriznih razmerah ali težkih 

konfliktih zanemarja razsežnost enakosti spolov; obžaluje, da je poleg drugih posledic 

to pomenilo, da deklice in ženske, ki so bile žrtve posilstva kot vojnega orožja, nimajo 

dostopa do nediskriminatorne nege, zlasti ne celovite zdravstvene oskrbe, tudi 

prekinitve nosečnosti, čeprav je cilj GAP II opolnomočiti ženske, da bodo nadzorovale 

svoje spolno in reproduktivno življenje; 

21. poziva Komisijo in države članice, naj se učinkovito in uspešno borijo proti trgovini z 

ljudmi; poudarja, da je večina žrtev trgovine z ljudmi, kot je razvidno iz številnih študij, 

žensk in deklet, ki so po tem, ko so dosegle evropsko obalo, prisiljene postati prostitutke 

v državah članicah; 

22. poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj posebno pozornost 

namenita spoštovanju človekovih pravic žensk in deklet v vseh trgovinskih sporazumih 

in sporazumih o partnerstvu s tretjimi državami; 

23. poudarja dejstvo, da sta trpinčenje na delovnem mestu in spolno nadlegovanje na 

delovnem mestu tudi kršitev človekovih pravic; 

24. poziva države članice, ki tega še niso storile, in EU, naj pospešijo ratifikacijo in 

izvajanje Istanbulske konvencije, prvega pravno zavezujočega mednarodnega 

instrumenta, katerega cilj je preprečevanje nasilja nad ženskami in boj proti njemu, v 

vseh njegovih delih, da bi zagotovili skladnost med notranjimi in zunanjimi ukrepi EU 

na tem področju; poziva k spoštovanju Istanbulske konvencije; poudarja dejstvo, da 

verske, kulturne ali tradicionalne razlike ali druge okoliščine nikakor ne morejo 

upravičiti diskriminacije ali kakršne koli oblike nasilja; 

25. priznava, da je treba obravnavati poseben položaj žensk, ki se soočajo z različnimi 

oblikami diskriminacije, kot so tiste na podlagi spolne identitete, rase, razreda, 

(ne)zmožnosti ali priseljenskega statusa; poziva ESZD in države članice, naj zunanje 

politike oblikujejo in ocenjujejo tako z vidika spolov kot presečnega vidika; 

26. poziva Komisijo in države članice, naj podvojijo svoja prizadevanja za odpravo vseh 

oblik nasilja na podlagi spola, vključno s porokami otrok, zgodnjimi in prisilnimi 

porokami, t. i. kaznivimi dejanji iz časti, prisilno sterilizacijo in posilstvi v zakonski 

zvezi; 

27. poudarja, da je EU zavezana spodbujanju enakosti med moškimi in ženskami ter 

vključevanju načela enakosti spolov v vse svoje ukrepe, kar je obveznost v skladu s 

Pogodbami, da bi tako enakost spolov postala osrednja prednostna naloga pri vseh 

smernicah, delovnih odnosih, politikah in ukrepih EU, vključno z zunanjimi ukrepi; v 

skladu s tem podpira s tem povezana prizadevanja za usklajevanje v večstranskih 

dialogih in dejavnostih delegacij EU, kot so misije za opazovanje volitev; poudarja, da 

je treba okrepiti delo glavne svetovalke ESZD za enakost spolov v tretjih državah, ki se 

osredotoča na spodbujanje miru, varnosti in temeljnih svoboščin, tako da se zagotovi 

poseben proračun, namenjen področjem, za katera je pristojna; 

28. poziva Komisijo, naj v sporazume o prosti trgovini s tretjimi državami vključi poglavje 

o enakosti spolov in klavzule, ki bodo te države pozvale, naj ratificirajo in izvajajo 27 
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mednarodnih konvencij – o človekovih pravicah in pravicah delavcev, varstvu okolja in 

dobrem upravljanju – navedene v splošni shemi preferencialov (GSP) in GSP +; 

poudarja, da je ključno spremljati njihovo izvajanje, po potrebi ukrepati in posebno 

pozornost nameniti enakosti spolov; poudarja, da je Konvencija o odpravi vseh oblik 

diskriminacije žensk (CEDAW) ena od pomembnih konvencij v okviru sheme GSP+; 

29. obžaluje, da je v skladu s statističnimi podatki za leto 2016 le 21,9 % vodij delegacij EU 

žensk1; obžaluje, da je med osmimi posebnimi predstavniki EU le ena ženska; obžaluje, 

da ženske predstavljajo le približno 25 % uslužbencev v civilnih misijah SVOP; 

obžaluje dejstvo, da ni na voljo celovitih statističnih podatkov o sodelovanju žensk v 

vojaških misijah in operacijah SVOP; 

30. ugotavlja, da bo ustrezno financiranje na področju enakosti spolov v zunanjih odnosih 

potrebno za ohranjanje politične zavezanosti temu cilju; poudarja, da je sedanje 

financiranje za enakost spolov in krepitev vloge žensk še vedno nezadostno in poziva k 

spremembi tega stanja v naslednjem večletnem finančnem okviru; 

31. pozdravlja pristop, pri katerem se vidik spola vključuje v dejavnosti skupne varnostne in 

obrambne politike EU, in poudarja, kako pomembno je, da se zdravstvenim 

strokovnjakomv in humanitarnim delavcem, tudi tistim, ki se ukvarjajo z nujno 

pomočjo, zagotovi ustrezno usposabljanje v zvezi z upoštevanjem vidika enakosti 

spolov; 

32. poudarja pomen vključevanja žensk, mladih in oseb LGBTQI v procese miru in sprave 

ter pomembno vlogo, ki jo lahko imata umetnost in medkulturni dialog v zvezi s tem, 

kot je navedeno v skupnem sporočilu Evropske komisije in visokega predstavnika za 

zunanjo in varnostno politiko z naslovom „Oblikovanje strategije EU za mednarodne 

kulturne povezave“ (JOIN(2016) 0029); 

33. poudarja, da je pomembno obravnavati posebne potrebe vdov vseh starosti na 

konfliktnih in pokonfliktnih območjih, zlasti njihovo potrebo po finančni in psihološki 

podpori, ter priznava pomembno vlogo, ki bi jo morale imeti v procesih miru in sprave; 

34. poudarja, da verske, kulturne ali tradicionalne razlike nikakor ne morejo upravičiti 

diskriminacije ali kakršne koli oblike nasilja; podpira pobudo EU za „preprečevanje 

nasilnega ekstremizma: upoštevanje vidika enakosti spolov“ ter poziva, naj se 

spodbujajo projekti, ki upoštevajo vidik enakosti spolov in krepijo vlogo žensk in deklet 

pri vzpostavljanju miru, preprečevanju konfliktov in terorizma ter humanitarnem 

odzivanju; 

35. poziva ESZD, naj spodbuja vlogo žensk pri preprečevanju terorizma; ugotavlja, da 

imajo ženske kot matere prek stalnega dialoga in temeljnih čustvenih vezi z otroki, 

možnost, da se distancirajo od oblik radikalizacije, ki so jim morda izpostavljene, ter se 

zaščitijo pred tveganjem mentalne podrejenosti, ki ga predstavljajo različne 

ekstremistične skupine, kar dokazujejo številne študije; poudarja, da imajo lahko 

ženske, ravno zaradi tega, ker so stična točka med skupnostjo in svojo družino, vlogo 

„vratarjev“ in zagotavljajo bistvene informacije, ki lahko spodbujajo nenasilno 

posredovanje, da bi preprečili morebitna teroristična dejanja; 

                                                 
1 Poročilo ESZD o človeških virih za leto 2017, objavljeno 16. maja 2018. 
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36. poziva EU, naj se pri svojem delovanju v tretjih državah in v državah članicah na vso 

moč bori proti nasilju na podlagi spola, v ta namen pa uporabi vse razpoložljive 

instrumente; 

37. obsoja grozodejstva nad razseljenimi ljudmi, kot so begunci, migranti in prosilci za azil, 

zlasti ženskami in dekleti; obsoja, da je v nekaterih tretjih državah homoseksualnost še 

vedno kaznivo dejanje; obsoja vse oblike diskriminacije oseb LGBTQI in nasilja nad 

njimi; obsoja sedanje razmere, v katerih so ženske in dekleta ter osebe LGBTQI, ki 

želijo zaprositi za azil v EU, na poti in v sprejemnih centrih izpostavljene velikemu 

tveganju za spolno nasilje in nasilje na podlagi spola; poudarja, da bi morale ženske in 

osebe LGBTQI, ki zatrjujejo, da se utemeljeno bojijo preganjanja zaradi spola, imeti 

možnost, da varno zaprosijo za vizum iz humanitarnih razlogov; poziva države članice, 

naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev zaščite migrantk, beguncev in 

prosilcev za azil, kot je zagotavljanje pravnega svetovanja, dostopa do zdravja, varnih 

prostorov za ženske in otroke ter dostopa do spolnega in reproduktivnega zdravja in 

pravic, vključno z varno prekinitvijo nosečnosti; 

38. poudarja dejstvo, da oblike nasilja in diskriminacije na podlagi spola, med drugim 

posilstvo in spolno nasilje, pohabljanje ženskih spolovil, prisilne poroke, nasilje v 

družini, t. i. kazniva dejanja iz časti in diskriminacija na podlagi spola, ki jo odobrava 

država, pomenijo preganjanje in bi morale biti utemeljen razlog za prošnjo za azil ali 

humanitarno zaščito, kar bi se moralo odražati v novem instrumentu; zato poziva 

Komisijo, naj prizna preganjanje na podlagi spola kot utemeljen razlog za prošnjo za 

mednarodno zaščito ter naj prek uskladitve s smernicami visokega komisariata OZN za 

begunce o mednarodni zaščiti: preganjanje na podlagi spola zagotovi, da bo vidik spola 

vključen v vse faze azilnega postopka; 

39. poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo uporabo pristopov, ki upoštevajo 

različnost spolov, da bi zadovoljili posebne potrebe žensk in deklet, ki potrebujejo 

mednarodno zaščito, s posebnim poudarkom na zagotavljanju pomoči dekletom in 

ženskam, ki so žrtve nasilja na podlagi spola v svojih državah izvora in vzdolž 

migracijskih poti; 

40. obsoja vse oblike diskriminacije oseb LGBTQI in nasilja nad njimi; poziva ESZD, naj 

poveča in spodbuja globalno ozaveščenost o pravicah oseb LGBTQI prek zunanjih 

ukrepov EU, da bi odpravili diskriminacijo, s katero se vsak dan soočajo v skladu s 

svojimi smernicami za spodbujanje in varstvo vseh človekovih pravic teh oseb; 

41. obsoja dejstvo, da imajo ženske v nekaterih državah še vedno omejen dostop do 

postopkov odločanja in so zato prikrajšane za svoje temeljne pravice državljanov. 
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