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Zadeva: Mnenje o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije 
na tem področju – letno poročilo za leto 2018 (2019/2125(INI))

Spoštovana gospa predsednica!

Odbor za pravice žensk in enakost spolov je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da 
pripravi mnenje in ga predloži vašemu odboru. Na seji dne 6. novembra 2019 je odbor 
odločil, da bo pripravil mnenje v obliki pisma.

Na tej seji1 je Odbor za pravice žensk in enakost spolov preučil zadevo in sklenil, da bo 
Pododbor za človekove pravice pozval, naj kot pristojni odbor v svoj predlog resolucije 
vključi naslednje predloge.

S spoštovanjem!

Evelyn Regner

1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Evelyn Regner, predsednica; Gwendoline Delbos-Corfield, 
podpredsednica; Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Rosa Estaràs 
Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice 
Kuhnke, Naomi Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Elżbieta 
Rafalska, Diana Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Marco 
Zullo (polnopravni člani); Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula 
Zacharopoulou (namestniki); Anne-Sophie Pelletier (v skladu s členom 209(7) Poslovnika).
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POBUDE

1. Ponovno opozarja, da je akcijski načrt EU za enakost spolov II eno temeljnih orodij EU 
za izboljšanje enakosti spolov v tretjih državah; poziva Komisijo, naj ob prenehanju 
veljavnosti oceni njegov učinek, upošteva resolucijo Parlamenta z dne 8. oktobra 2015 o 
prenovi akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk v razvoju 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 2016–2020 in v skladu s 
priporočili, ki jih ta vsebuje, pripravi akcijski načrt za enakost spolov III, ki bo ponovno 
vključeval specifične ambiciozne cilje v zvezi z upoštevanjem načela enakosti spolov 
pri pripravi proračuna ter stanje komunikacije o enakosti spolov; v zvezi s tem želi 
spomniti, da se je kandidatka za komisarko za mednarodno partnerstvo, Jutta 
Urpilainen, na predstavitvi v Evropskem parlamentu 1. oktobra 2019 zavezala začeti 
akcijski načrt za enakost spolov III ter je poudarila njegov izjemen vpliv na enakost 
spolov v mednarodnih partnerstvih;

2. opozarja na obveznost EU iz Pogodbe, da spodbuja enakost spolov in zagotavlja 
vključevanje načela enakosti spolov v vse svoje ukrepe, tudi v zunanje delovanje; 
poudarja, da je bilo v poročilu o izvajanju akcijskega načrta EU za enakost spolov za 
leto 2018 ocenjeno, da je bil z združitvijo vključevanja načela enakosti spolov in 
posebnih ukrepov ter dejanj dosežen znaten napredek, in pozdravlja prakso, da se 
pravice žensk in enakost spolov vključijo v dialoge o človekovih pravicah, pa tudi 
posebna prizadevanja za vključitev vidika spola v skupno varnost in obrambo; poziva k 
pobudam na svetovni ravni, ustreznemu financiranju in sistemskemu pristopu do 
vključevanja vidikov enakosti spolov v zunanjo politiko in ukrepe, zlasti na področju 
trgovine, zaposlovanja, izobraževanja, konfliktov in vzpostavljanja miru, podnebja in 
okolja, kmetijstva, revščine, trgovine, migracij in priprave proračuna; poudarja, da 
morajo delegacije EU okrepiti svojo vlogo pri usklajevanju med spoloma, tako prek 
kontaktnih točk za enakost spolov, kjer še niso vzpostavljene, pa tudi z glavnim 
svetovalcem ESZD za vprašanja enakosti spolov v tretjih državah, in sicer z 
zagotavljanjem namenskega proračuna in z uporabo analize glede na spol s podatki, 
razčlenjenimi po spolu;

3. obžaluje, da letno poročilo Komisije o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za 
leto 2018 izrecno ne priznava vedno večjega nasprotovanja pravicam žensk na svetovni 
ravni, zlasti v zvezi s spolnim in reproduktivnim zdravjem in pravicami, ter je 
zaskrbljen, ker Komisija ni predložila nobene strategije za boj proti temu pojavu; 
poudarja, da morajo zunanji ukrepi EU, vključno z razvojno politiko, stremeti k 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, povezanih z zdravjem; odločno obsoja 
ponovno uvedbo in razširitev „pravila o svetovni prepovedi“ („global gag rule“) s strani 
Trumpove administracije in njegov škodljiv vpliv na dostop žensk in deklet do celostnih 
zdravstvenih storitev ter spolnih in reproduktivnih pravic, ki sta temeljni človekovi 
pravici, ter ponovno poziva EU, naj skupaj z državami članicami skrbno preuči in 
razmisli, kako bi zapolnili finančno vrzel, ki je nastala zaradi tega ukrepa;

4. opozarja na zaskrbljujoče naraščanje nasilja nad ženskami in poziva k nadaljnjim 
ukrepom za ratifikacijo in izvajanje Istanbulske konvencije v vsej Evropi; poziva 
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delegacije EU, naj podatke o nasilju nad ženskami vključijo v pripravo priporočil za 
posamezne države ter naj spodbujajo zaščitne in podporne mehanizme za žrtve; poziva 
ESZD, naj izboljša izvajanje smernic EU za LGBTI;

5. odločno pozdravlja nadaljevanje svetovne pobude EU in OZN Spotlight Initiative in 
izvajanje projektov, katerih namen je odpraviti nasilje nad ženskami in dekleti po vsem 
svetu tako, da se spopademo z nasiljem na podlagi spola in škodljivimi praksami, kot so 
pohabljanje ženskih spolnih organov, zgodnje in prisilne poroke ter trgovina z ljudmi; 
priznava pa, da se široko razširjeno in globoko zakoreninjeno nasilje in škodljive prakse 
ne morejo obravnavati le na projektni osnovi, ter poziva k sistematičnemu in celovitemu 
načrtu ukrepov za vključevanje dečkov in moških, obravnavanje spolnih norm in 
stereotipov ter spodbujanje sprememb v vseh sektorjih in na svetovni ravni, kot je 
določeno v konvenciji OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk;

6. poziva novi kolegij komisarjev pod vodstvom komisarke za enakost, komisarke za 
mednarodna partnerstva in visokega predstavnika, naj zagotovi tesno sodelovanje in 
skladnost v zvezi z enakostjo spolov in vključevanjem načela enakosti spolov, ter 
poziva EU, naj zagotovi podporo specializiranim lokalnim organizacijam, ki delujejo na 
področju pravic žensk, in zagovornikom pravic žensk na sistemski podlagi, ter zagotovi 
zaščito pravic žensk in zagovornikov pravic oseb LGBTI, katerih varnost je v njihovih 
državah lahko ogrožena.


