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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. poziva k uporabi celovitega strateškega, prednostnega in dolgoročnega pristopa, ki bo 
zagotovil, da bo enakost spolov v središču vseh politik Skupnosti, programov, projektov 
in dejavnosti, ki se spodbujajo na ravni Evropske unije, kot tudi v odnosih s tretjimi 
državami, saj je ta vidik neposredno povezan z izboljšanjem demokratične stabilnosti, 
socialne kohezije in človekovih pravic;

2. poudarja ključno vlogo Evropske unije pri uresničevanju enakosti med ženskami in 
moškimi v njenih državah članicah in pri njenih odnosih s tretjimi državami, z 
vključevanjem in krepitvijo vprašanj, povezanih z enakostjo spola, v tematske prednostne 
naloge in z uporabo participativnih pristopov pri oblikovanju in razvoju programov, pri 
čemer se poudarek nameni boju proti stereotipom glede spola in vsem oblikam 
diskriminacije ter nasilja nad ženskami, poleg njihovega vključevanja v preprečevanje in 
reševanje konfliktov ter njihovega spreminjanja v aktivne državljanke v korist družbe, pri 
čemer se posebna pozornost nameni najranljivejšim ženskam;

3. podpira pobude, spodbude in ukrepe za okrepitev zmogljivosti za zagotovitev sodelovanja 
žensk pri odločanju na vseh ravneh, da tako njihova prisotnost zagotovi obravnavo zadev, 
ki neposredno vplivajo na razvoj žensk;

4. nemudoma poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo sistematično ocenjevanje in 
vrednotenje enakosti spolov;

5. je trdno prepričan, da je krepitev vloge posameznikov, zlasti žensk, in civilne družbe z 
izobraževanjem, usposabljanjem in dvigovanjem osveščenosti, ob istočasnem omogočanju 
učinkovitega zagovarjanja vseh človekovih pravic, vključno s socialnimi, gospodarskimi 
in kulturnimi pravicami, bistveno dopolnilo priprave in izvajanja vseh politik in 
programov za demokratizacijo, za kar pa je treba zagotoviti potrebna finančna sredstva;

6. ugotavlja, da sklep o ustanovitvi Evropske službe za zunanje delovanje zahteva, da 
postopki zaposlovanja temeljijo na sposobnostih, in zahteva, da se na vseh ravneh 
zagotovi ravnotežje med spoloma; pozdravlja prizadevanja za doseganje enake 
zastopanosti žensk in moških (50:50) na ravni vodij delegacij1.

                                               
1 Sklep Sveta z dne 26. julija 2010 o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje, UL L 201, 
3.8.2010, str. 30-40.


