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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:

1. pozdravlja delo Komisije, ki si prizadeva na politični ravni in z instrumenti financiranja 
ter mehanizmi proračunske podpore povečati svoje zaveze spodbujanju krepitve vloge 
žensk, zlasti s prizadevanjem, da bi prednostne naloge in potrebe žensk vključila v vsa 
glavna področja zunanjega delovanja EU;

2. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD), naj pri pripravi predlogov za 
položaje vodij delegacij zagotovi uravnoteženo zastopanost spolov;

3. poziva Komisijo in države članice, naj v okviru skupne zunanje in varnostne politike, tudi 
z evropskim instrumentom za demokracijo in človekove pravice, dejavno ukrepa in 
spodbudi boj proti diskriminaciji na podlagi spola, narodnosti, invalidnosti, starosti in 
spolne usmerjenosti;

4. poudarja pomen vključevanja žensk in nevladnih organizacij za pravice žensk že v fazi
priprave zunanje politike EU, zlasti z organizacijo usposabljanj o vprašanjih spola v 
ESZD in delegacijah EU v tretjih državah;

5. poudarja, da bi morala vloga žensk delovati kot vzvod za razvojne politike v smislu 
sodelovanja pri njihovem oblikovanju in izvajanju, saj lahko le ženske zagovarjajo svoje 
interese v političnih in gospodarskih pogajanjih, kar pa vključuje vzpostavitev 
učinkovitega razvojnega kroga, v katerem so ženske gonilna sila razvojnih politik;

6. poudarja, da prizadevanja žensk za mir niso pogosto priznana in da hudo trpijo v državah 
v vojni;

7. meni, da morajo ukrepi pomoči upoštevati značilnosti kriz in nujnih razmer ter držav, v 
katerih ni temeljnih svoboščin ali v katerih nevladne organizacije delujejo v težkih 
razmerah; poudarja, da bi bilo treba posebno pozornost nameniti razmeram, v katerih so 
ženske izpostavljene telesnemu ali psihičnemu nasilju;

8. poudarja pomen krepitve vloge žensk pri spodbujanju človekovih pravic in demokratičnih 
reform, podpiranju preprečevanja konfliktov ter utrjevanju politične udeležbe in 
zastopanosti.


