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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker bi morala EU prispevati k oblikovanju sveta, v katerem bi lahko vsi ljudje, ne glede 
na spol, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto ali spolni izraz, raso in 
sposobnosti, živeli mirno, uživali enake pravice in imeli enake možnosti za uresničitev 
svojega potenciala;

B. ker fizično, psihološko in spolno nasilje, revščina, oboroženi spopadi in posledice 
izrednih podnebnih razmer še posebej prizadenejo ženske in dekleta; ker je v svetu vse 
bolj pogost avtoritarizem in vse večje število fundamentalističnih skupin, oboje pa je 
jasno povezano z nazadovanjem na področju pravic žensk in oseb LGBTIQ+; ker je 
vsakršno razumevanje varnosti, ki se osredotoča na države in ne na ljudi, zgrešeno in ne 
bo vodilo v mir;

C. ker analiza in vidik spola predstavljata temelj učinkovitega in trajnostnega 
preprečevanja konfliktov, stabilizacije, gradnje miru, pokonfliktne obnove, upravljanja 
in razvoja institucij; ker se ženske in dekleta najpogosteje predstavlja v luči žrtev, kjer 
njihova vloga ni priznana ter so oropane sposobnosti delovanja v vlogi akterjev 
sprememb; ker vse več dokazov kaže, da sodelovanje žensk in deklet v mirovnih 
procesih igra pomembno vlogo pri določanju trajnosti in uspeha teh procesov;

D. ker so vključujoči mirovni procesi bolj trajnostni in ponujajo več priložnosti za iskanje 
rešitev ter pridobivanje več podpore, pa tudi, ker se mora povečati vključenost žensk v 
mirovne procese in graditev miru; opominja, da je bilo med letoma 1988 in 2018 v 
pomembnih mirovnih procesih med pogajalci 13 %, med mediatorji 3 %, med 
podpisniki pa zgolj 4 % žensk;

E. ker so ženske in dekleta zaradi spola in starosti nesorazmerno prikrajšane; ker so 
ranljive zlasti begunke in migrantke; ker je za polno uresničevanje človekovih pravic 
deklet izjemno pomembno, da se dekleta zaščitijo pred nasiljem in diskriminacijo ter se 
jim omogoči poln dostop do izobraževanja, informacij in zdravstvenih storitev, vključno 
s spolnim in reproduktivnim zdravjem in pravicami;

F. medtem ko so spolno nasilje nad ženskami in dekleti ter nasilje nad njimi zaradi spola, 
vključno s škodljivimi praksami, kot so poroke otrok in pohabljanje ženskih spolnih 
organov, ter neustrezen dostop do osnovnih sektorjev in socialnih storitev, na primer do 
zdravstva, izobraževanja, čiste vode, sanitarnih storitev in prehrane, omejen dostop do 
storitev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic ter neenaka udeležba 
v javnih in zasebnih institucijah ter pri političnem odločanju in v mirovnih procesih 
dejavniki, ki prispevajo in vodijo v diskriminacijo in marginalizacijo;

1. poudarja, da je načelo enakosti med ženskami in moškimi temeljna vrednota EU, zato je 
treba pri vseh dejavnostih in politikah EU upoštevati načelo enakosti spolov ter ga 
uresničevati; poudarja, da bi si morala EU prizadevati za uresničevanje sveta, v katerem 
bi lahko vsi ljudje, ne glede na spol, spolno usmerjenost, raso in sposobnosti, živeli 
mirno, uživali enake pravice in imeli enake možnosti za uresničitev svojega potenciala;
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2. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, Komisijo in države članice EU, naj 
vprašanji enakosti spolov in vključevanja vidika spolov, vključno z upoštevanjem 
načela enakosti spolov pri pripravi proračuna, in presečni vidik, vključno z enako in 
raznoliko zastopanostjo, sistematično vključujejo v zunanjo in varnostno politiko EU; 
poziva EU, naj bo zgled in zagotovi enakost spolov kot pomemben cilj zunanjega 
delovanja EU, tako da bo viden na vseh političnih področjih, tudi v večstranskih 
forumih in v vseh političnih ter strateških dialogih, dialogih o človekovih pravicah, pri 
pripravi in načrtovanju politik, strategijah na področju človekovih pravic na ravni držav, 
javnih izjavah, poročanju o človekovih pravicah na svetovni ravni ter pri procesih 
spremljanja, vrednotenja in poročanja, postopkih odločanja, pogajanjih in vodenju; 
poziva, naj se v jedro priprave politike postavijo izkušnje žensk in deklet, ki se soočajo 
z večplastnimi in presečnimi oblikami diskriminacije in marginalizacije; potrjuje, da bi 
morala zunanja in varnostna politika priznati in obravnavati neravnotežje moči spolov, 
zastopati ženske in dekleta ter ščititi osebe LGBTIQ+;

3. poudarja, da imajo Švedska, Danska, Švica in Norveška močno zunanjo politiko, 
usmerjeno v enakost spolov; pozdravlja, da so Francija, Španija, Luksemburg, Irska, 
Ciper in Nemčija med drugimi naznanile, da naj bi enakost spolov postala prednostna 
naloga njihove zunanje politike; pozdravlja tudi, je sedanja Komisija enakost spolov 
uvrstila med svoje ključne prednostne naloge na vseh področjih politike; poudarja, da bi 
morala biti v jedru politike, ki temelji na spolu, naslednja načela: človekove pravice, 
demokracija in pravna država, razoroževanje in neširjenje orožja, mednarodno 
sodelovanje za razvoj ter podnebni ukrepi;

4. poudarja, da enakost spolov in vključevanje vidika spolov poleg političnih izjav na 
visoki ravni zahtevata tudi politično zavezanost vodstva EU in držav članic, določitev 
prednostnih ciljev in spremljanje doseženega napredka; poziva podpredsednika 
Komisije/visokega predstavnika, naj zagotovi znaten in zelo viden napredek pri 
uveljavljanju enakosti spolov na področju vodstvenih in menedžerskih položajev, 
kadrovanja in zaposlovanja, organizacijske strukture, izobraževanja, finančnih sredstev 
in organizacijske hierarhije ter naj zagotovi politično in operativno zavezo za 
uresničevanje učinkovitega in preoblikovalnega vključevanja načela enakosti spolov; v 
zvezi s tem poziva k obveznemu in stalnemu usposabljanju o enakosti spolov in 
vključevanju vidika spolov za vse uslužbence Evropske službe za zunanje delovanje na 
srednjih in višjih vodstvenih položajih, uslužbence diplomatskih služb EU ter vodje ali 
poveljnike misij in operacij skupne varnostne in obrambne politike; poudarja, da bi 
morala biti prizadevanja za več pravic žensk ter enakost spolov horizontalna prednostna 
naloga vseh posebnih predstavnikov EU ter temelj njihovega mandata, zlasti za 
posebnega predstavnika EU za človekove pravice,

5. poziva k bolj uravnoteženi zastopanosti spolov na področju zunanjega predstavljanja 
EU; obžaluje precejšnje razlike med spoloma v Evropski službi za zunanje delovanje, 
kjer sta le dve od osmih posebnih predstavnikov EU ženski, na srednjih vodstvenih 
položajih je 31,3 % žensk, na višjih vodstvenih položajih pa 26 % žensk; pozdravlja 
zavezo podpredsednika Komisije/visokega predstavnika, da do konca mandata doseže 
40-odstotno zastopanost žensk na vodstvenih položajih; vendar opozarja, da je Komisija 
v svoji evropski strategiji za enakost spolov 2020–2025 objavila svoj cilj doseči 
uravnoteženo zastopanost spolov v deležu 50 % na vseh ravneh vodstva Komisije do 
konca leta 2024; poudarja, da bi moral ta cilj veljati tudi za prihodnja imenovanja 
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posebnih predstavnikov EU; obžaluje dejstvo, da med novimi namestniki generalnega 
sekretarja, ki jih je imenoval podpredsednik Komisije/visoki predstavnik, ni nobene 
ženske;

6. pozdravlja strategijo Evropske službe za zunanje delovanje za enakost spolov in enake 
možnosti za obdobje 2018–2023; poziva k njeni posodobitvi, da bo vključevala 
konkretne in zavezujoče cilje, tudi o zastopanosti žensk na vodstvenih položajih, in za 
njeno izvajanje; prav tako obžaluje, da strategija ne vključuje ciljev glede raznolikosti in 
splošne raznolikosti v institucijah EU, zlasti kar zadeva raso, sposobnosti in etnično 
pripadnost; poziva podpredsednika Komisije/visokega predstavnika, naj poveča 
odstotek žensk v notranjih mehanizmih odločanja; poudarja potrebo po postopkih 
zaposlovanja, ki upoštevajo vidik spola, tudi s strani Evropskega urada za izbor osebja, 
da neenakosti spolov v institucijah ne bi še dodatno poglabljali; poziva, naj bo 
vključevanje vidika spola v vodenje del opisa vodstvenih nalog na srednjih in višjih 
vodstvenih položajih;

7. poziva podpredsednika Komisije/visokega predstavnika, naj zagotovi, da bodo vodje 
delegacij EU v tujini formalno odgovorni za to, da bo vključevanje enakosti spolov 
vpeto v vse vidike dela delegacije in da bodo vprašanja enakosti spolov redno 
obravnavana v političnih dialogih z vladnimi sogovorniki ter da bodo morali o tem 
poročati; poziva ga tudi, naj zagotovi, da bodo imele delegacije EU kontaktno točko za 
enakost spolov; opozarja, da se zlasti uporaba analiz spola pri pripravi zunanjega 
delovanja EU povečuje ter da so skoraj vse delegacije EU izvedle podrobne analize 
spola;

8. pozdravlja vse širšo mrežo stičnih oseb za področje spola, ki ima podporo vodstva ter 
dostop do usposabljanj; v zvezi s tem pozdravlja, da je bilo regionalno srečanje stičnih 
točk za področje spola, ki delujejo na Zahodnem Balkanu in v Turčiji, organizirano z 
namenom krepitve prizadevanj glede enakosti spolov ter vključevanja vidika spolov; 
pozdravlja izboljšano sodelovanje z Zahodnim Balkanom v okviru partnerske pobude 
G7, kjer je EU sklenila partnerstvo z Bosno in Hercegovino, da bi se okrepila agenda o 
ženskah, miru in varnosti;

9. poziva delegacije EU, naj spremljajo nazadovanje na področju enakosti spolov in pravic 
žensk ter trende zmanjševanja prostora za delovanje organizacij civilne družbe in naj 
sprejmejo konkretne ukrepe za njihovo zaščito; poziva Komisijo, Evropsko službo za 
zunanje delovanje, države članice in vodje delegacij EU, naj zagotovijo večjo politično 
in finančno podporo neodvisnim lokalnim organizacijam civilne družbe, vključno z 
organizacijami žensk, zlasti za izgradnjo zmogljivosti, in zagovorniki človekovih pravic 
žensk, novinarji, akademiki in umetniki, ter da bo sodelovanje in posvetovanje z njimi 
standardni element njihovega dela;

10. pozdravlja dejstvo, da predlagani instrument za predpristopno pomoč in instrument za 
sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje vključujeta enakost spolov kot 
poseben cilj; poziva k posebnemu financiranju za enakost spolov in vključevanje vidika 
spola, upoštevanju vidika spola pri pripravi proračuna in k obveznim zahtevam v teh 
uredbah za predhodne in naknadne ocene učinka na enakost spolov, o rezultatih katerih 
je treba poročati Parlamentu; poziva k zmanjšanju upravnih zahtev, da se omogoči 
dostop lokalnih in manjših organizacij civilne družbe, zlasti ženskih organizacij, do 
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financiranja;

11. poziva podpredsednika Komisije/visokega predstavnika, Evropsko službo za zunanje 
delovanje in države članice, naj zagotovijo celovito izvajanje smernic EU o 
zagovornikih človekovih pravic in sprejmejo prilogo, v kateri bodo priznale in razvile 
dodatne strategije in orodja za boljše in učinkovitejše odzivanje ter preprečevanje 
posameznih razmer, groženj in dejavnikov tveganja, s katerimi se soočajo zagovorniki 
pravic žensk; poziva k takojšnji vključitvi vidika spola in specifičnih ukrepov v podporo 
zagovornikom človekovih pravic žensk v vse programe in instrumente, namenjene 
zaščiti zagovornikov človekovih pravic;

12. pozdravlja odločitev EU o podaljšanju akcijskega načrta EU za človekove pravice in 
demokracijo in poziva, naj se vanj v fazi izvajanja vključijo tudi integracija načela 
enakosti spolov ter namenski ukrepi za enakost spolov in pravice žensk; 

13. pozdravlja dejstvo, da se je število žensk, napotenih na misije in operacije skupne 
varnostne in obrambne politike povečalo; obžaluje, da niti ene od dvanajstih civilnih 
misij SVOP ne vodi ženska ter da je bilo med dosedanjimi 70 vodji misij le šest žensk; 
ponovno poudarja, da je zgolj 22 od 176 članov osebja vojaškega štaba Evropske unije 
žensk, od česar jih 12 opravlja naloge tajnic ali asistentk; poziva podpredsednika 
Komisije/visokega predstavnika, naj pripravi strategijo za enakost spolov za misije 
SVOP z opredeljenimi cilji, tako za vodstvo kot za osebje; opozarja, da so potrebna 
skupna prizadevanja voditeljev EU in držav članic, saj one zagotavljajo večino 
civilnega napotenega osebja v okviru skupne varnostne in obrambne politike; države 
članice EU poziva, naj izpolnijo zavezo št. 16 iz pakta o civilnih vidik SVOP, tako da 
dejavno spodbujajo prisotnost ženk na vseh ravneh in povečajo nacionalne prispevke; 
obžaluje, da se je od sprejetja tega pakta število ženskega osebja zmanjšalo; države 
članice poziva, naj izvajajo dejavne strategije zaposlovanja ter opredelijo in rešujejo 
specifične ovire, ki omejujejo sodelovanje žensk, in sicer prek poročanja o misijah, ki 
zajema ustrezne statistične podatke; poziva institucije EU, naj spodbujajo sodelovanje 
žensk v mirovnih operacijah OZN na vseh ravneh, vključno z vojaškim in policijskim 
osebjem; ponovno opozarja, da se je EU zavezala povečanju števila žensk v institucijah, 
ki se ukvarjajo s preprečevanjem konfliktov, obvladovanjem kriz in mirovnimi 
pogajanji, ko je leta 1325 podpisala resolucijo Varnostnega sveta Organizacije 
združenih narodov št. 1325 o ženskah, miru in varnosti, kjer so ženske jasno 
opredeljene kot pomembni akterji pri gradnji miru in mediaciji v konfliktih;

14. pozdravlja smernice o vključevanju načela enakosti spolov za civilne misije EU, in 
poudarja, da te smernice predstavljajo konkretno orodje za izvajanje in se uporabljajo za 
vse osebje v misijah, vključno z vodstvom, ter bodo pripomogle k sistematičnemu 
vključevanju vidika spola ter sprejemanju politik enakosti spolov pri dejavnostih in 
fazah civilnih misij SVOP; je prepričan, da bi bilo treba pri načrtovanju misij SVOP 
upoštevati priporočila lokalnih ženskih organizacij; pozdravlja dejstvo, da je v vseh 
civilnih misijah SVOP sedaj svetovalec za spol; obžaluje pa, da ne velja enako za 
vojaške misije SVOP; države članice EU spodbuja, naj predlagajo kandidate za trenutno 
prosta delovna mesta; poziva k ukrepom za zagotovitev, da bodo vsi člani vojaškega in 
civilnega napotenega osebja EU dovolj usposobljeni na področju enakosti spolov ter 
vprašanj žensk, miru in varnosti, zlasti o tem, kako vidik spola vključevati v delovne 
naloge;
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15. poziva k nadgradnji posodobljenih splošnih standardov za ravnanje v misijah in 
operacijah v okviru skupne varnostne in obrambne politike, ki naj zajema načelo ničelne 
tolerance glede neukrepanja voditeljev in vodstva EU glede spolnega nasilja in nasilja 
na podlagi spola; obžaluje, da zgolj nekaj misij SVOP EU zagotavlja usposabljanje 
glede spolnega nadlegovanja ali glede nadlegovanja na podlagi spola, ter Evropsko 
službo za zunanje delovanje in države članice poziva, naj podprejo vsa prizadevanja za 
preprečevanje spolnega nasilja oziroma nasilja na podlagi spola v mednarodnih 
mirovnih operacijah ter zagotavljajo ustrezno zaščito žvižgačev in žrtev;

16. poudarja, da sta razvoj in uporaba analize enakosti spolov in sistematično vključevanje 
vidika enakosti spolov in njegovo vključevanje v odločanje eden od temeljev 
učinkovitega in trajnega preprečevanja in reševanja sporov, stabilizacije, gradnje miru, 
pokonfliktne obnove, upravljanja ter krepitve institucij; obžaluje, da se ženske in 
dekleta najpogosteje predstavljajo v luči žrtev, kjer niso ustrezno vrednotene; poudarja, 
da je treba priznati pomembno vlogo, ki jo imajo ženske in dekleta na lokalni, 
nacionalni in mednarodni ravni pri doseganju trajnega miru, zlasti s spodbujanjem 
dialoga, mediacije in mirovnih pogajanj; poziva k varnemu, pomenljivemu in 
vključujočemu sodelovanju žensk in deklic v zadeve s področja miru in varnosti od 
najnižjih ravni navzgor, in sicer pri izgradnji miru, pokonfliktni obnovi, upravljanju ter 
krepitvi institucij ter v različnih fazah konfliktov, v skladu s cilji trajnostnega razvoja; 
ugotavlja, da spodbujanje pravic žensk v kriznih ali konfliktnih državah spodbuja 
močnejše, bolj zdrave, varnejše in bolj odporne skupnosti, za katere je manj verjetno, da 
bodo uporabile nasilna sredstva za reševanje sporov in sporov; opozarja na pomen 
vključevanja mladih žensk in deklet v gradnjo miru in je v zvezi s tem seznanjen s 
prispevkom agende za mlade, mir in varnost;

17. poziva države članice, naj v celoti spoštujejo skupno stališče o izvozu orožja, in jih 
posebej poziva, naj upoštevajo tveganje, da bi se izvoženi materiali uporabili za nasilje 
na podlagi spola ali bi ga omogočali ali za nasilje zoper ženske in otroke; poudarja, da 
je pristop, kjer se upošteva spol, varnostni pristop, usmerjen na človeka, ki je namenjen 
zboljšanju varnosti žensk, kamor spadajo ekonomska, socialna in zdravstvena varnost;

18. pozdravlja strateški pristop EU k vprašanju žensk, miru in varnosti in akcijski načrt za 
ta pristop, ki je bil sprejet leta 2019, ter poziva k njenemu ambicioznemu izvajanju; 
vendar obžaluje, da je kljub jasnim ciljem in kazalnikom izvajanje te politične zaveze 
pomanjkljivo in zahteva nenehna prizadevanja; poudarja pomen nacionalnih akcijskih 
načrtov za izvajanje agende o ženskah, miru in varnosti; pozdravlja dejstvo, da bodo 
skoraj vse države članice EU do konca leta sprejele svoje nacionalne akcijske načrte 
glede resolucije Varnostnega sveta OZN št. 1325; vendar obžaluje, da le ena izmed njih 
namenila proračunska sredstva za uresničevanje; poziva države članice, naj dodelijo 
proračunska sredstva za njihovo uresničevanje ter oblikujejo nacionalne mehanizme 
parlamentarnega nadzora in uvedejo kvote za sodelovanje žensk pri mehanizmih 
kontrole, vrednotenja in nadzora; obžaluje, da mnogi člani osebja EU vprašanja žensk, 
miru in varnosti niso vključili v svoje delo ter se ta pristop dojema kot nekaj, kar se 
uporablja po njihovi lastni presoji in za izboljšanje učinkovitosti misij, ne pa kot način 
zagotavljanja pravic žensk in enakosti spolov kot takšnih;

19. pozdravlja dosedanje delo delovne skupine EU za ženske, mir in varnost, vključno z 
zagotavljanjem sodelovanja ustreznih organizacij civilne družbe v razpravah te skupine; 
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pozdravlja delo, ki ga je opravil glavni svetovalec Evropske službe za zunanje delovanje 
za vprašanja enakosti spolov; vendar obžaluje njegovo omejeno vlogo in poziva, naj se 
njegova vloga bistveno okrepi ter naj poroča neposredno podpredsedniku 
Komisije/visokemu predstavniku; poziva podpredsednika Komisije/visokega 
predstavnika, naj v okviru Evropske službe za zunanje delovanje polno zaposlijo 
svetovalca za enakost spolov za enakost spolov in agendo za vprašanje žensk, miru in 
varnosti, ki bo poročal neposredno glavnemu svetovalcu in naj spodbuja svoje osebje, 
naj tesno sodeluje z Evropskim inštitutom za enakost spolov; poudarja, da je izmenjava 
znanja med institucijami in agencijami EU pomembno in zelo učinkovito orodje za 
preprečevanje visokih upravnih stroškov in nepotrebne birokratizacije;

20. spodbuja podpredsednika/visokega predstavnika in države članice, naj v sklepe Sveta in 
mandate misij, povezane s SVOP, vključijo sklice na resolucijo varnostnega sveta OZN 
št. 1325 in resolucije, ki so sledile, ter obenem zagotovijo, da za misije in operacije 
SVOP obstaja letni akcijski načrt za uresničevanje ciljev prihodnjega tretjega akcijskega 
načrta za enakost spolov in akcijskega načrta za strateški pristop EU k vprašanju žensk, 
miru in varnosti; poziva, naj se za nove instrumente SVOP, vključno z Evropskim 
obrambnim skladom in predlaganim evropskim mirovnim instrumentom, izvede analiza 
enakosti spolov;

21. opozarja, da sta se leta 2018 EU in OZN dogovorili o novem seznamu v prihodnost 
usmerjenih prednostnih nalog za sodelovanje in mirovne operacije ter obvladovanje kriz 
za obdobje 2019–2021, ter poudarja, da je potrebna vzpostavitev sodelovalne platforme 
glede žensk, miru in varnosti s strani EU in OZN;

22. pozdravlja sodelovanje med EU in zvezo NATO, usmerjeno v spodbujanje miru in 
stabilnosti v evro-atlantskem območju, pri čemer je ena od glavnih usmeritev 
spodbujanje agende o ženskah, miru in varnosti;

23. poudarja pomen spodbujanja enakosti spolov v zunanji politiki EU, tudi prek odnosov 
Evropskega parlamenta s tretjimi državami; v zvezi s tem pozdravlja odločitev delegacij 
Evropskega parlamenta, da v vsaki delegaciji imenujejo predstavnika za vprašanja 
spola; poudarja potrebo po spodbujanju enakosti in raznolikosti pri vseh dejavnostih 
delegacij, tudi med uradnimi parlamentarnimi srečanji s tretjimi državami;

24. poudarja potrebo po zagotavljanju, da bodo samodejne metode odločanja, vključno z 
algoritmi umetne inteligence na področju zunanje in varnostne politike EU, 
nezaznamovani s pristranskostjo profiliranja, zlasti na podlagi spola;

25. pozdravlja rezultate o enakosti spolov, dosežene z drugim akcijskim načrtom za enakost 
spolov, in zato pozdravlja predlog Komisije za pregled in predstavitev tretjega 
akcijskega načrta za enakost spolov v letu 2020; poziva Komisijo, naj odpravi njegove 
pomanjkljivosti, kot je šibka pravna podlaga, odsotnost priprave proračuna z 
upoštevanjem vidika spola, težave za ustrezno poročanje, odsotnost prilagajanja 
časovnih okvirov in proračunskih ciklov ter premalo ustreznega usposabljanja osebja; 
priporoča, naj se tretjemu akcijskemu načrtu za enakost spolov dodajo jasni, merljivi in 
časovno opredeljeni kazalniki uspeha, vključno z dodelitvijo odgovornosti različnim 
akterjem, ter jasni cilji v vseh partnerskih državah; poziva Komisijo, naj glede na vpliv, 
ki ga ima pandemija COVID-19 na življenje žensk in deklet, prenovo tretjega 
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akcijskega načrta za enakost spolov obdrži kot del svojega delovnega načrta za leto 
2020 in naj je ne preloži na naslednje leto;

26. priznava ključno vlogo organizacij civilne družbe, zlasti organizacij za pravice žensk ter 
zagovornikov pravic žensk, pri podpiranju izvajanja akcijskega načrta EU za enakost 
spolov in strateškega pristopa EU k vprašanju žensk, miru in varnosti ter s tem 
povezanega akcijskega načrta; poziva Komisijo, naj okrepi sodelovanje organizacij 
civilne družbe pri pripravi tretjega akcijskega načrta za enakost spolov in njegovem 
izvajanju v partnerskih državah; 

27. poudarja, da bi moral tretji akcijski načrt za enakost spolov izrecno zajemati pravice 
žensk v vseh kontekstih, ne glede na BDP države, vključno z nestabilnimi državami in v 
konfliktnih razmerah, pa tudi najbolj ranljive skupine, kot so deklice begunke in 
migrantke;

28. zahteva, da se v okviru tega načrta določi, da se 85 % uradne razvojne pomoči nameni 
programom, katerih pomemben ali glavni cilj je enakost spolov, in v okviru te širše 
obveznosti poziva k ustrezni dodelitvi uradne razvojne pomoči Evropske unije 
posebnim pobudam za spodbujanje enakost spolov, okrepitev vloge žensk in 
spodbujanje njihovih pravic; poziva k izboljšanju pri poročanju o financiranju EU za 
enakost spolov, dodeljenemu in razdeljenemu v partnerskih državah prek tretjega 
akcijskega načrta za enakost spolov; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in 
Komisijo, naj vzpostavita specifične kazalnike za spol, ki se uporabljajo pri fazah izbire, 
spremljanja in vrednotenja projektov;

29. poudarja, da je enakost spolov bistven del za učinkovito obvladovanje pri ukrepih 
zunanjega delovanja in tematskih področjih, kot so podnebni izzivi in trajnostni razvoj 
naših družb; poudarja ranljivost žensk in deklet, ki živijo v revščini, zaradi podnebnih 
sprememb in da morajo za doseganje poštenega in pravičnega prehoda, kjer nihče ne bo 
izključen, vsi podnebni ukrepi zajemati vidik spola ter presek vseh področij; obžaluje, 
da je zgolj 30 % pogajalcev na področju podnebnih ukrepov žensk ter opozarja, da je za 
doseganje dolgoročnih podnebnih ciljev bistvena koristna in enakopravna udeležba 
žensk v organih odločanja ter na mednarodni ravni, ravni EU ter na nacionalni in lokalni 
ravni; poziva, naj se v tretjem akcijskem načrtu za enakost spolov nujno vzpostavijo 
jasne povezave s Pariškim dogovorom ter poziva EU in države članice, naj zagotovijo 
dostop ženskih organizacij do mednarodnega podnebnega financiranja;

30. poziva Komisijo in Svet, naj spodbujata in podpirata vključitev posebnega poglavja o 
enakosti spolov v trgovinske in naložbene sporazume EU; poziva, naj se v te trgovinske 
sporazume vključijo določbe, ki zagotavljajo, da njihove institucionalne strukture 
jamčijo za redne revizije o skladnosti, obsežne razprave in izmenjavo informacij in 
najboljših praks na področju enakosti spolov in trgovine, med drugim z vključevanjem 
žensk in strokovnjakov za enakost spolov na vseh ravneh zadevnih javnih uprav; poziva 
EU in njene države članice, naj v predhodne in naknadne ocene učinka vključijo učinek 
trgovinske politike in sporazumov EU na enakost spolov po posameznih državah in 
posameznih sektorjih; poudarja, da bi bilo treba v trgovinskih pogajanjih upoštevati 
rezultate analiz, narejenih na podlagi spola, upoštevati njihove pozitivne in negativne 
učinke skozi ves proces, od pogajalske faze do izvajanja, ter sprejeti ukrepe za 
preprečevanje ali izravnavo morebitnih negativnih učinkov;
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31. Komisijo poziva, naj vključuje vidik spola in medsektorski pristop pri politikah 
priseljevanja, kar zagotavlja pravice iskalk azila in begunk, ter naj vire nameni za 
odpravo diskriminacije, ki so ji ženske in dekleta izpostavljene med drugim na podlagi 
spola, rasnega in etničnega porekla, socialno-ekonomskega statusa, upravnih razmer in 
izvora ter naj okrepi prizadevanja, da se v sprejemnih centrih po vsej Evropi zagotavlja 
ustrezna identifikacija in zaščita zoper potencialno nasilje, nadlegovanje, posilstva in 
trgovino z ženskami; poziva k uporabi celotne Istanbulske konvencije na področju 
politik migracije in azila;

32. poziva k preprečevanju in odpravi vseh oblik spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola 
ter hudih kršitev človekovih pravic žensk in deklic, kot so otroške, zgodnje in prisilne 
poroke, in k odpravi pohabljanja ženskih spolovil; poziva, naj to ostane politična 
prednostna naloga EU pri njenem zunanjem delovanju in naj se sistematično obravnava 
v političnih dialogih s tretjimi državami; poziva Komisijo in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj se osredotočita zlasti na preprečevanje nasilja na podlagi spola v 
konfliktnem obdobju in tudi na podporo in dostop do osnovnih storitev za preživele 
žrtve nasilja na podlagi spola; poudarja, da so ženske in dekleta v konfliktnih razmerah 
izpostavljene večjemu tveganju, da bodo kršene njihove človekove pravice; je globoko 
zaskrbljen zaradi dejstva, da je spolno nasilje vse bolj del širših strategij konfliktov in 
vojna taktika; poziva EU, naj uporabi vse možne vzvode, da se storilce množičnih 
posilstev v vojnah prijavi, identificira, preganja in kaznuje v skladu z mednarodnim 
kazenskim pravom; poziva k pregledu in posodobitvi smernic EU glede nasilja nad 
ženskami in dekleti ter boja proti vsem oblikam diskriminacije proti njim; poziva EU, 
naj ratifikacijo Istanbulske konvencije obravnava kot pomembno v okviru programa 
političnega dialoga s partnerskimi državami Sveta Evrope in spodbuja države, ki niso 
članice Sveta Evrope, da pristopijo h konvenciji;

33. poudarja, da enakosti spolov ni mogoče doseči brez vključevanja moških in dečkov v 
proces napredka pri enakosti spolov; moški in dečki morajo biti povabljeni k 
sodelovanju in dejavnemu prispevanju k spodbujanju bolj zdravih spolnih norm; zlasti 
opozarja na vlogo in odgovornost moških in dečkov pri odpravljanju spolnega nasilja in 
nasilja na podlagi spola; 

34. poziva Komisijo in države članice, naj tesneje sodelujejo s tretjimi državami v boju 
proti vsem oblikam trgovine z ljudmi, pri tem pa posebno pozornost namenijo 
razsežnosti spola v tej trgovini ter se borijo zlasti proti otroškim porokam, spolnemu 
izkoriščanju žensk in deklet ter spolnemu turizmu; poziva k takojšnji oceni učinka glede 
tveganj, ki obstajajo v tretjih državah, kar zadeva trgovino z ljudmi, kot del splošnega 
predhodnega pogojevanja za vse sporazume o liberalizaciji vizumskega režima; 
poudarja, da je treba med obvezna merila, ki jih je treba izpolnjevati za morebitni 
sporazum o liberalizaciji vizumskega režima, vključiti učinkovito sodelovanje s tretjimi 
državami v boju proti trgovini z ljudmi; Komisijo, Svet in Evropsko službo za zunanje 
delovanje poziva, naj v pogajanja s tretjimi državami glede sporazumov o pridruževanju 
in sodelovanju vključijo okvir meril sodelovanja glede na učinkovito preprečevanje 
trgovine z ljudmi, vključno s preglednim protokolom za beleženje podatkov o 
pričevanjih in pregonom trgovine z ljudmi; poziva k vzpostavitvi na spol občutljivega 
pristopa k trgovini z osebami prek celostne obravnave vpliva, ki ga ima na 
uresničevanje širokega razpona človekovih pravic, v kontekstu vseh konfliktov;
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35. poziva k zagotavljanju vsesplošnega spoštovanja in dostopa do spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic, kot je bilo dogovorjeno v akcijskem programu 
Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju, Pekinških izhodiščih za ukrepanje ter 
dokumentih z rezultati preglednih konferenc po njih, in k razvoju ustreznih orodij za 
merjenje napredka k tem ciljem; poziva k ukrepom za zagotavljanje, da bo EU imela 
enotno stališče in bo odločno ukrepala, da bi nedvoumno obsodila nazadovanje na 
področju pravic spolnega in reproduktivnega zdravja, enakosti spolov, pravic LGBTIQ+ 
in ukrepov, ki ogrožajo pravice žensk; poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje 
delovanje, naj s tretjim akcijskim načrtom za enakost spolov na politični ravni in v 
okviru instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje na finančni 
ravni znova potrdita zavezo EU spolnemu in reproduktivnemu zdravju in s tem 
povezanim pravicam, vključno s prenatalno oskrbo in zdravstvenimi storitvami za 
matere; poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj zagotovita 
politično in finančno podporo organizacijam civilne družbe, ki se borijo za spoštovanje 
spolnega in reproduktivnega zdravja in s tem povezanih pravic vseh, vključno z 
najranljivejšimi in ogroženimi skupinami, zlasti žensk in deklet na poti, na migracijskih 
poteh in v taboriščih;

36. obžaluje, da so ženske in dekleta po vsem svetu še vedno tarče sistematske 
diskriminacije; opozarja, da so ženske revne zlasti zaradi pomanjkljivega dostopa do 
ekonomskih virov; verjame, da je izobrazba ključna za uresničevanje enakosti spolov in 
krepitev vloge žensk in deklet; zato poziva EU, naj v tretjem akcijskem načrte za 
enakost spolov poveča zavezo k spodbujanju enakosti spolov in odpravi spolnih 
stereotipov v izobraževalnih sistemih; poziva Komisijo, Svet in Evropsko službo za 
zunanje delovanje, naj zagotovijo, da politika razvojnega sodelovanja in ukrepi 
humanitarne pomoči podpirajo ekonomsko krepitev vloge žensk, vključno s 
prepoznavnostjo ženskega podjetništva v partnerskih državah; ponovno opozarja, da so 
večje vključevanje žensk na trg dela, boljša podpora ženskemu podjetništvu, 
zagotavljanje enakih možnosti in enakega plačila za moške in ženske ter spodbujanje 
usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ključni dejavniki pri doseganju 
dolgoročne, trajnostne in vključujoče gospodarske rasti, boja proti neenakosti in 
spodbujanja finančne neodvisnosti žensk;

37. opozarja, da je treba vprašanja enakosti spolov obravnavati v političnih dialogih s 
partnerskimi državami; poudarja pomen spodbujanja enakosti spolov v okviru področja 
uporabe sosedske in širitvene politike EU, zlasti v kontekstu pristopnih pogajanj; 
Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje poziva, naj uporabljata pristopna 
pogajanja kot vzvod za spodbujanje enakosti spolov v državah kandidatkah; poziva 
Evropski inštitut za enakost spolov, naj še naprej izvaja proces spremljanja v tretjih 
državah; pozdravlja različne mehanizme za spremljanje napredka k enakosti spolov, kot 
je mehanizem, ki ga je nedavno vzpostavila Unija za Sredozemlje, in projekt z 
naslovom „Sodelovanje Evropskega inštituta za enakost spolov z državami 
kandidatkami in potencialnimi državami kandidatkami za obdobje 2017–2019, 
izboljšano spremljanje napredka na področju enakosti spolov“;

38. ugotavlja, da je OZN opozorila, da pandemija COVID-19 izpostavlja in poglablja 
različne vrste neenakosti, vključno z neenakostjo spolov; je globoko zaskrbljen zaradi 
neenake delitve gospodinjskih opravil in dela na področjih javne oskrbe, pri čemer 
ženske predstavljajo 70 % delovne sile v zdravstvu na svetovni ravni, pa tudi zaradi 
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zaskrbljujočega porasta nasilja na podlagi spola, zlasti zaradi dolgih obdobij izolacije 
ter omejenega dostopa do reproduktivnega zdravja in zdravja mater; zato poziva k 
razvoju usmerjenih in posebnih ukrepov za obravnavo socialno-ekonomskega vpliva 
pandemije COVID-19 na ženske in dekleta; poudarja, da je treba nujno zagotoviti 
ustrezno financiranje, da bi omogočili poln in neoviran dostop do kakovostne 
tehnologije za ženske organizacije, zagovornike človekovih pravic in akterje gradnje 
miru, s čimer bi zagotovili njihovo pomembno sodelovanje pri postopkih odločanja med 
pandemijo COVID-19; poudarja, da morata podpredsednik Komisije/visoki predstavnik 
in Komisija prepoznati nujnost človeške varnosti, ki zajema vse vidike strateškega 
pristopa EU k vprašanju žensk, miru in varnosti; poudarja, da je treba zagotoviti, da se 
bo vidik spola upošteval med uresničevanjem globalnega odziva EU na pandemijo 
COVID-19, ter poziva, naj se pri tem ustrezno obravnavajo specifične potrebe žensk in 
drugih marginaliziranih skupin ter se zagotavlja njihovo vključevanje v celoten 
programski cikel;
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