
PA\904814SL.doc PE491.197v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

2011/0344(COD)

18.6.2012

OSNUTEK MNENJA
Odbora za pravice žensk in enakost spolov

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi Programa za 
pravice in državljanstvo za obdobje 2014–2020
(COM(2011)0758 – C7-0438/2011 – 2011/0344(COD))

Pripravljavka mnenja: Regina Bastos



PE491.197v01-00 2/13 PA\904814SL.doc

SL

PA_Legam



PA\904814SL.doc 3/13 PE491.197v01-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

V dokumentu z naslovom Proračun za strategijo Evropa 2020 je Komisija opredelila glavne 
cilje poenostavitve strukture financiranja tako, da je zmanjšala število evropskih finančnih 
instrumentov in uvedla skupek temeljnih določb, ki lahko veljajo za vse evropsko financiranje 
na področju temeljnih pravic. Da bi jasno poudarila evropsko dodano vrednost in zagotovila 
racionalizacijo in poenostavitev finančnih mehanizmov, je Komisija predlagala oblikovanje 
Programa za pravice in državljanstvo, ki bi nadomestil tri sedanje programe:

– program Temeljne pravice in državljanstvo, 

– program Daphne III,

– oddelka Boj proti diskriminaciji in različnost ter Enakost spolov programa za zaposlovanje 
in socialno solidarnost (Progres).

Program za pravice in državljanstvo bi moral spodbujati pravice, ki izhajajo iz evropskega 
državljanstva, načela nediskriminacije in enakosti med spoloma, pravico do varstva osebnih 
podatkov, pravice otroka ter pravice iz zakonodaje Unije o varstvu potrošnikov in svobodi 
podjetniške pobude na notranjem trgu.

Kljub temu je treba zagotoviti, da načelo enakosti med spoloma ne izgine iz programov zaradi 
želje po doseganju splošnih ciljev in da se ne omejimo le na splošno načelo enakosti med 
spoloma.

Nezadostno upoštevanje problemov enakosti med spoloma bi lahko privedlo do zmanjšanja 
pozornosti do pravic žensk in do enakosti med spoloma.

Zato je pomembno, da se razsežnost enakosti navede v naslovu te uredbe.

Poleg tega je bistveno, da se med cilji te uredbe ohranijo cilji programa Daphne, med katerimi 
je boj proti nasilju nad ženskami. 

Posebno pozornost je treba nameniti dejstvu, da se želi uvesti prožno financiranje na ravni 
različnih interesnih področij. Ker ni pravih informacij o dodelitvi proračunskih sredstev za 
posebne projekte Programa za pravice in državljanstvo, je težko določiti, kdo bodo 
upravičenci in kakšne bodo posledice programa za enakost med spoloma.

Uredbe bi morale vključevati zlasti neposredne, uresničljive in preverljive cilje s področja 
enakosti med spoloma, ki so upravičeni do posebnih proračunskih sredstev, hkrati pa ohraniti 
raven financiranja iz predhodnega obdobja. 

Poleg tega je treba zagotoviti spremljanje in oceno učinkov izvajanja proračuna na enakost 
med spoloma, da se olajša natančna in učinkovita ocena učinka tega financiranja.

Nujno je treba nadzorovati in seznanjati z vsako spremembo pri dodeljevanju sredstev za 
enakost med spoloma.
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Prav tako je pomembno paziti, da so upravičenci, javni organi in nevladne organizacije 
popolnoma seznanjeni s finančnimi možnostmi in pogoji za dostop do različnih programov.

Nazadnje, nujno je treba redno zbirati primerljive podatke o različnih vrstah nasilja nad 
ženskami v Uniji, čeprav je to zelo težko, saj so zaradi strahu ali sramu moški in ženske dokaj 
nepripravljeni ustreznim osebam pripovedovati o svojih izkušnjah, da bi se omogočila ocena 
dejanske razsežnosti problema nasilja nad ženskami in oblikovanje ustreznih rešitev.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje 
predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog

UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

UREDBE EVROPSKEGA 
PARLAMENTA

o uvedbi Programa za pravice in 
državljanstvo za obdobje od 2014 do 2020

o uvedbi Programa za pravice, enakost in 
državljanstvo za obdobje od 2014 do 2020
(Ta predlog spremembe se uporablja v 
celotnem besedilu. Njegovo sprejetje bo 
povzročilo ustrezne spremembe v besedilu.)

Or. fr

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Državam članicam sta skupni vrednota 
boja proti diskriminaciji zaradi spola, rase 
ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti ter vrednota enakosti med 

(5) Državam članicam sta skupni vrednota 
boja proti diskriminaciji zaradi spola, rase 
ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti iz člena 21 Listine Evropske 
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spoloma. Boj proti vsem oblikam 
diskriminacije je sedanji cilj, ki zahteva 
usklajeno ukrepanje, vključno z dodelitvijo 
sredstev. 

unije o temeljnih pravicah ter vrednote 
strpnosti, solidarnosti in enakosti med 
spoloma. Boj proti vsem oblikam 
diskriminacije je sedanji cilj, ki zahteva 
usklajeno ukrepanje, vključno z dodelitvijo 
sredstev.

Or. fr

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) V skladu s členom 8 in 10 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije bi moral 
Program podpreti integracijo načela 
enakosti spolov in cilje boja proti 
diskriminaciji v vseh svojih dejavnostih. 
Za oceno, kako se prek dejavnosti 
Programa rešujejo vprašanja enakosti 
spolov in boja proti diskriminaciji, bi bilo 
treba izvajati redno spremljanje in 
ocenjevanje.

(6) V skladu s členoma 2 in 3(3) Pogodbe 
o Evropski uniji je enakost med spoloma 
skupni cilj in skupna vrednota Unije.
Enakost med spoloma je temeljna pravica, 
ki jo zagotavlja člen 23 Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah. V skladu s 
členom 8 in 10 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije bi moral Program podpreti 
integracijo načela enakosti spolov in cilje 
boja proti diskriminaciji v vseh svojih 
dejavnostih. Za oceno, kako se prek 
dejavnosti Programa rešujejo vprašanja 
enakosti spolov in boja proti diskriminaciji, 
bi bilo treba izvajati redno spremljanje in 
ocenjevanje. Unija bi morala zagotoviti 
spodbujanje enakosti med spoloma z 
dvojnim pristopom, ki predvideva 
upoštevanje razsežnosti spola v vseh 
politikah in dodeljevanju proračunskih 
sredstev ter sprejetje posebnih ukrepov.

Or. fr
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) V resoluciji z dne 2. februarja 2012 o 
programu Daphne: dosežki in obeti za 
prihodnost1 Evropski parlament obžaluje, 
da boj proti nasilju nad otroki, 
mladostniki in ženskami ni jasno naveden 
v členu 4 (Posebni cilji) te uredbe, ter 
poudarja, da je med cilji novega programa 
za pravice, enakost in državljanstvo za 
obdobje od 2014 do 2020 bistvenega 
pomeniti ohraniti cilje programa Daphne, 
med katerimi je boj proti nasilju nad 
ženskami, ter vztraja, da se njegovo 
financiranje ohrani na ravni, ki je 
primerljiva s predhodnim programom, ter 
da se glede na uspehe, učinkovitost in 
popularnost okrepi njegova vidnost.
__________
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0027.

Or. fr

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Nasilje nad ženskami v vseh oblikah 
pomeni kršitev temeljnih pravic in hudo
ogrožanje zdravja. Takšno nasilje je 
prisotno po vsej Uniji in za boj proti njemu 
je potrebno usklajeno ukrepanje. Ukrepanje 
v boju proti nasilju nad ženskami prispeva 
k spodbujanju enakosti med spoloma.

(7) Nasilje nad ženskami, otroki, mladimi 
in drugimi ogroženimi skupinami v vseh 
oblikah pomeni resnično kršitev temeljnih 
pravic in hudo nevarnost za fizično in 
psihično zdravje žrtev teh dejanj. To je 
rezultat stalne neenakosti med spoloma in 
izraz strukturnega pojava, vezanega na 
neenako delitev moči med spoloma v naši 
družbi. Takšno nasilje je prisotno po vsej 
Uniji in za boj proti njemu je potrebno 
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usklajeno ukrepanje, ki naj temelji na 
metodah in rezultatih predhodnih Daphne 
programov. Ukrepanje v boju proti nasilju 
nad ženskami prispeva k spodbujanju 
enakosti med spoloma.

Or. fr

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Sporočilo Komisije o Evropi 2020 
določa strategijo za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Podpiranje in spodbujanje 
spoštovanja pravic oseb v Uniji, boja proti 
diskriminaciji in neenakosti ter 
spodbujanje spoštovanja pravic 
državljanstva prispeva k spodbujanju 
specifičnih ciljev in osrednjih pobud 
Strategije Evropa 2020.

(10) Sporočilo Komisije o Evropi 2020 
določa strategijo za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast. Podpiranje in spodbujanje 
spoštovanja pravic oseb v Uniji, 
spodbujanje enakosti med spoloma, boja 
proti diskriminaciji in neenakosti ter 
spodbujanje spoštovanja pravic 
državljanstva Unije prispeva k spodbujanju 
specifičnih ciljev in osrednjih pobud 
Strategije Evropa 2020.

Or. fr

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Bistveno je redno zbiranje 
primerljivih podatkov o različnih vrstah 
nasilja nad otroki, mladimi, ženskami in 
drugimi ogroženimi skupinami v Uniji, da 
se omogoči ocena dejanske razsežnosti 
problema nasilja nad ženskami in 
oblikovanje ustreznih rešitev.

Or. fr
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Zagotoviti je treba zadostno in 
ustrezno financiranje vseh ciljev te 
uredbe, da se lahko uspešno izvajajo zlasti 
projekti, ki varujejo pravice žensk in 
enakost med spoloma, vključno z 
dejavnostmi v boju proti nasilju nad 
otroki, mladimi in ženskami. Financiranje 
je treba letno enakomerno porazdeliti, da 
se zagotovi kontinuiteta ciljev in 
dejavnosti, ki se jih želi uresničiti.

Or. fr

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) spodbujati učinkovito uveljavljanje 
načel boja proti diskriminaciji zaradi spola, 
rase ali etničnega porekla, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti, načela enakosti med 
spoloma, ter pravic invalidov in starejših 
oseb;

b) spodbujati enako učinkovito 
uveljavljanje načel boja proti diskriminaciji 
zaradi spola, rase ali etničnega porekla, 
vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in 
spolne usmerjenosti ter pravic invalidov in 
starejših oseb;

Or. fr

Glej predloga sprememb 10 in 11 o specifičnih ciljih glede enakosti med spoloma ter 
preprečevanja nasilja nad otroki, mladimi, ženskami ter drugimi ogroženimi skupinami in 

boja proti njemu.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 4 - odstavek 1 - točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) spodbujati enakost med spoloma in 
podpirati vključevanje razsežnosti spola;

Or. fr

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 4 - odstavek 1 - točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

bb) preprečevati in boriti se proti nasilju 
nad otroki, mladimi, ženskami in drugimi 
ogroženimi skupinami ter nuditi pomoč in 
zaščito žrtvam teh vrst nasilja in 
ogroženim skupinam. 

Or. fr

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 5 - odstavek 1 - točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) pomoč in podpora nevladnim in 
drugim organizacijam, ki delujejo na 
področju preprečevanja nasilja in boja 
proti njemu;

Or. fr
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) analitične dejavnosti, kot sta zbiranje 
podatkov in statistik; razvijanje skupnih 
metodologij in po potrebi kazalnikov ali 
meril uspešnosti; študije, raziskave, analize 
in ankete; ocenjevanje in presojo vplivov; 
pripravo in objavo navodil, poročil in 
učnega materiala; spremljanje in 
ocenjevanje prenosa in uporabe zakonodaje 
Unije ter izvajanja politik Unije; delavnice, 
seminarje, srečanja strokovnjakov in 
konference;

a) analitične dejavnosti,  kot sta redno 
zbiranje primerljivih podatkov in statistik, 
tudi o različnih vrstah nasilja nad otroki, 
mladimi, ženskami in drugimi ogroženimi 
skupinami; razvijanje skupnih metodologij 
in po potrebi kazalnikov ali meril 
uspešnosti; študije, raziskave, analize in 
ankete; ocenjevanje in presojo vplivov; 
pripravo in objavo navodil, poročil in 
učnega materiala; spremljanje in 
ocenjevanje prenosa in uporabe zakonodaje 
Unije ter izvajanja politik Unije; delavnice, 
seminarje, srečanja strokovnjakov in 
konference;

Or. fr

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) usposabljanja za sodnike in sodno 
osebje, kot so izmenjave osebja, delavnice, 
seminarji, „usposabljanje izvajalcev 
usposabljanj“, razvoj spletnih oziroma 
drugih modulov usposabljanja;

b) usposabljanja  za sodnike in sodno 
osebje, kot so izmenjave osebja, delavnice, 
seminarji, „usposabljanje izvajalcev 
usposabljanj“, razvoj spletnih oziroma 
drugih modulov usposabljanja; ko je to 
ustrezno, morajo te dejavnosti vključevati 
vidik spola;

Or. fr
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) vzajemno učenje, sodelovanje, dvig 
ozaveščenosti in dejavnosti razširjanja, kot 
so odkrivanje in izmenjava dobrih praks, 
inovativnih pristopov in izkušenj, 
organizacija medsebojnih pregledov in 
vzajemno učenje; organizacijo konferenc 
in seminarjev; organizacijo kampanj za 
dvig ozaveščenosti in informiranje, 
medijskih kampanj in dogodkov, ter 
celostno obveščanje o političnih 
prednostnih nalogah Evropske unije, 
zbiranje in objavo materialov zaradi 
širjenja informacij in rezultatov Programa; 
razvoj, ukrepanje in vzdrževanje sistemov 
ter orodij s pomočjo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij; 

c) vzajemno učenje, sodelovanje, dvig 
ozaveščenosti in dejavnosti razširjanja, kot 
so odkrivanje in izmenjava dobrih praks, 
inovativnih pristopov in izkušenj, 
organizacija medsebojnih pregledov in 
vzajemno učenje; organizacijo konferenc 
in seminarjev; organizacijo kampanj za 
dvig ozaveščenosti in informiranje, 
medijskih kampanj in dogodkov, 
namenjenih posebni javnosti, ter 
kampanje za preprečevanje nasilja in boj 
proti njemu in celostno obveščanje o 
političnih prednostnih nalogah Evropske 
unije, zbiranje in objavo materialov zaradi 
širjenja informacij in rezultatov Programa 
razvoj, ukrepanje in vzdrževanje sistemov 
ter orodij s pomočjo informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij; 

Or. fr

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 – točka d 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) pomoč glavnim akterjem, npr. državam 
članicam pri izvajanju prava in politik 
Unije; podporo za ključna omrežja na 
evropski ravni, katerih dejavnosti so 
povezane z izvajanjem ciljev tega 
Programa, spletno komunikacijo med 
specializiranimi organi in organizacijami, 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
organi na evropski ravni, financiranje mrež 
strokovnjakov, financiranje opazovalnic, 
dejavnih na evropski ravni.

d) pomoč glavnim akterjem, npr. državam 
članicam pri izvajanju prava in politik 
Unije; podporo za ključna omrežja na 
evropski ravni, katerih dejavnosti so 
povezane z izvajanjem ciljev tega 
Programa, podporo dejavnostim nevladnih 
in drugih organizacij, ki želijo uresničiti 
cilje programa; spletno komunikacijo med 
specializiranimi organi in organizacijami, 
nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi 
organi na evropski ravni, financiranje mrež 
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strokovnjakov, oblikovanje in izvajanje 
programov pomoči žrtvam in drugim 
ogroženim skupinam na področju 
preprečevanja nasilja in boja proti njemu;
financiranje opazovalnic, dejavnih na 
evropski ravni.

Or. fr

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Zagotoviti je treba zadostno in 
ustrezno porazdelitev finančne pomoči za 
vse cilje te uredbe, ob upoštevanju ravni 
financiranja, predvideni v okviru 
predhodnih programov za obdobje 2007–
2013 iz člena 13. Komisija mora pri 
dodeljevanju sredstev tem področjem v 
letnih delovnih programih upoštevati 
prednostne naloge Unije ter potrebo po 
ohranitvi ustreznih ravni financiranja za 
vsa področja iz člena 4(1)

Or. fr

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija redno spremlja Program, da 
nadzoruje izvajanje dejavnosti v okviru 
tega programa na področjih ukrepanj iz 
člena 5(1) in uresničevanje specifičnih 
ciljev iz člena 4. S spremljanjem je treba 
tudi zagotoviti oceno, kako so bila prek 
ukrepov Programa rešena vprašanja 

1. Komisija redno spremlja Program, da 
nadzoruje izvajanje dejavnosti v okviru 
tega programa na področjih ukrepanj iz 
člena 5(1) in uresničevanje specifičnih 
ciljev iz člena 4. S spremljanjem se 
zagotovi tudi podlaga za oceno o tem, kako 
so se z ukrepi v okviru Programa reševala 
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enakosti spolov in boja proti diskriminaciji. 
Kjer je primerno, bi bilo treba kazalnike
razčleniti po spolu, starosti in invalidnosti. 

vprašanja enakosti spolov, boja proti 
nasilju in njegovega preprečevanja in boja 
proti diskriminaciji. Kazalnike bi bilo 
treba razčleniti po spolu, starosti in 
invalidnosti. 

Or. fr


