
PR\1201888SL.docx PE648.621v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

2019/2167(INI)

27.3.2020

OSNUTEK POROČILA
o enakosti spolov v zunanji in varnostni politiki EU
(2019/2167(INI))

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Poročevalec: Ernest Urtasun

Pripravljavka mnenja (*):
Hannah Neumann, za Odbor za zunanje zadeve

(*) Pridruženi odbor – člen 57 Poslovnika



PE648.621v01-00 2/8 PR\1201888SL.docx

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA..................................................3



PR\1201888SL.docx 3/8 PE648.621v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o enakosti spolov v zunanji in varnostni politiki EU
(2019/2167(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju ciljev trajnostnega razvoja OZN, zlasti ciljev 5 in 16,

– ob upoštevanju Konvencije OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk,

– ob upoštevanju prednostnih nalog strateškega partnerstva med OZN in EU pri mirovnih 
operacijah in kriznem upravljanju za obdobje 2019–2021, ki jih je Svet potrdil 18. 
septembra 2018, pri čemer je glavna prednostna naloga vprašanje žensk, miru in 
varnosti,

– ob upoštevanju Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje iz leta 1995 s četrte 
svetovne konference o ženskah in rezultatov preglednih konferenc,

– ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta OZN št. 1325 o ženskah, miru in varnosti z 
dne 31. oktobra 2000 in resolucij na to temo, ki so ji sledile, in sicer št. 1820 (19. junij 
2008), št. 1888 (30. september 2009); št. 1889 (5. oktober 2010); št. 1960 (16. december 
2010); št. 2106 (24. junij 2013); št. 2122 (18. oktober 2013); št. 2242 (13. oktober 
2015); št. 2467 (23. april 2019) št. in 2493 (29. oktober 2019),

– ob upoštevanju sporazuma, sprejetega na 21. konferenci pogodbenic (COP21) Okvirne 
konvencije OZN o spremembi podnebja (UNFCCC) 12. decembra 2015 v Parizu (v 
nadaljnjem besedilu: Pariški sporazum),

– ob upoštevanju pobude EU in OZN, imenovane Spotlight,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 10. decembra 2018 o ženskah, miru in varnosti,

– ob upoštevanju strateškega pristopa EU k vprašanju žensk, miru in varnosti ter 
njegovega akcijskega načrta 2019–2024,

– ob upoštevanju akcijskega načrta EU za enakost spolov 2016–2020, ki ga je Svet sprejel 
26. oktobra 2015, in letnih poročil o njegovem izvajanju,

– ob upoštevanju svojih resolucij 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 
2016–20201 in z dne 25. novembra 2010 o 10. obletnici resolucije Varnostnega sveta 
OZN št. 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti2,

– ob upoštevanju Evropskega soglasja o razvoju z dne 19. maja 2017,

1 UL C 76, 9.3.2020, str. 168.
2 UL C 99 E, 3.4.2012, str.56.
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– ob upoštevanju strategije EU za enakost spolov, ki jo je 5. marca 2020 sprejela 
Komisija (COM(2020)0152),

– ob upoštevanju operativnih smernic o vključevanju načela enakosti spolov, ki jih je 8. 
oktobra 2018 poveljnik za civilne operacije Evropske službe za zunanje delovanje izdal 
za vodje in osebje misij,

– ob upoštevanju dokumenta o izvajanju resolucij varnostnega sveta OZN o ženskah, 
miru in varnosti v okviru misij in operacij v okviru skupne varnostne in obrambne 
politike, ki ga je sprejel Svet 22. marca 2012,

– ob upoštevanju posodobljenih splošnih standardov za ravnanje v misijah in operacijah v 
okviru skupne varnostne in obrambne politike z dne 22. januarja 2018,

– ob upoštevanju strategije Evropske službe za zunanje delovanje iz novembra 2017 glede 
spola in enakih možnosti za obdobje 2018–2023,

– ob upoštevanju poročila Evropske službe za zunanje delovanje z dne 10. novembra 
2016 o izhodiščni študiji o vključevanju človekovih pravic in enakosti spolov v skupno 
varnostno in obrambno politiko Evropske unije,

– ob upoštevanju globalne strategije Evropske službe za zunanje delovanje za zunanjo in 
varnostno politiko Evropske unije iz junija 2016,

– ob upoštevanju členov 2, 3(5) in 21(1) Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju člena 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter mnenja Odbora 
za zunanje zadeve (A9-0000/2020),

A. ker je načelo enakosti med ženskami in moškimi temeljna vrednota EU, zato bi bilo 
treba pri vseh dejavnostih in politikah EU upoštevati načelo enakosti spolov ter ga 
uresničevati; ker bi morala EU prispevati k oblikovanju 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;

B. ker 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 so nekatere države, na primer Švedska, Francija, Kanada in Mehika, nedavno 
sprejele in uveljavile okvire v smeri bolj feministične zunanje politike; ker se s to 
politiko postavlja pod vprašaj obstoječe ravnovesje moči, odnosi z drugimi državami in 
gibanji pa se skušajo začrtati, tako da se v prvi vrsti prednost namenja enakosti spolov 
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ter se varujejo in spodbujajo pravice žensk in drugih tradicionalno marginaliziranih 
skupin; poleg tega se jim skuša zagotoviti pravičen dostop do socialnih, ekonomskih in 
političnih virov ter udeležbo na vseh ravneh; v okviru te politike se precej sredstev 
namenja tudi za uresničitev te vizije, z njenim izvajanjem pa se na vseh ravneh skušajo 
odpraviti strukture moči, kjer prevladujejo moški; nenazadnje pa se upoštevajo glasovi 
zagovornic človekovih pravic in civilne družbe; ker bi si morali z vsako prihodnjo 
zunanjo in varnostno politiko EU prizadevati za doseganje teh ciljev;

D. ker imajo Danska, Švica in Norveška močno zunanjo politiko, usmerjeno v enakost 
spolov; ker so Španija, Luksemburg, Ciper in Nemčija naznanili, da naj bi bila enakost 
spolov prednostna naloga njihove zunanje politike; ker je nova Komisija enakost spolov 
uvrstila med svoje ključne prednostne naloge na vseh področjih politike;

E. ker pomeni strateški pristop EU k vprašanju žensk, miru in varnosti pomemben 
napredek v smislu sodelovanja EU pri agendi za ženske, mir in varnost;

F. ker je akcijski načrt za enakost spolov II pomemben korak naprej pri spodbujanju 
enakosti spolov v zunanjih odnosih EU, vendar so pri njegovem izvajanju še vedno 
vidne številne pomanjkljivosti, kot so ozko področje uporabe, priprava proračuna brez 
upoštevanja vidika spola, nezadostna zavezanost voditeljev EU ter pomanjkanje 
institucionalne strukture in spodbud za motivacijo in ustrezno podporo osebja;

G. ker je bil v tem akcijskem načrtu za enakost spolov določen cilj, da se ukrepi za enakost 
spolov vključijo v 85 % vseh novih pobud EU do leta 2020; ker je leta 2018 kljub 
doseženemu napredku le med 55 % in 68 % novih programov vključevalo razsežnost 
spola;

H. ker so ženske v politiki v veliki meri še vedno premalo zastopane, zlasti na področju 
zunanje politike in mednarodne varnosti; ker je v EU na delovnem mestu obrambnega 
ministra šest žensk, med 27 zunanjimi ministri pa so le tri ženske;

I. ker v Evropski službi za zunanje delovanje srednje vodstvene položaje zaseda 75 % 
moških, na ravni višjega vodstva pa jih je 87 %; ker se je podpredsednik 
Komisije/visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko zavezal, da 
bo do konca mandata dosegel cilj, v skladu s katerim je na vodstvenih položajih 40 % 
žensk; ker so njegova zadnja imenovanja privedla do strukture, kjer so namestniki 
generalnih sekretarjev izključno moški;

J. ker je bil pri uresničevanju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic dosežen 
napredek po vsem svetu, vendar so še vedno prisotne velike pomanjkljivosti in 
nevarnost nazadovanja; ker se je leta 2018 število ukrepov EU na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter pravic zmanjšalo in je najmanjše število ukrepov služb 
Komisije na področju enakosti spolov na svetovni ravni na področju spolnega in 
reproduktivnega zdravja ter pravic;

K. ker je delo svetovalcev in kontaktnih točk za enakost spolov osrednjega pomena za 
prenos politik EU za enakost spolov in vprašanja žensk, miru in varnosti v analizo, 
načrtovanje, izvajanje in ocenjevanje, pa tudi za lajšanje vključevanja vidika enakosti 
spolov v vsakodnevne naloge in operacije; ker se svetovalci in kontaktne točke za 
enakost spolov soočajo s številnimi izzivi pri opravljanju svojih nalog;
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L. ker se le tretjina vseh delegacij EU ukvarja s pravicami oseb LGBTIQ+; ker se smernice 
EU za LGBTIQ+ ne uporabljajo enotno, njihovo izvajanje pa je močno odvisno od 
znanja in interesa vodstva delegacij namesto od spoštovanja strukturnega pristopa;

M. ker sta omejeno financiranje in premalo zaposlenih glavni oviri za uresničevanje ciljev 
EU na področju enakosti spolov; ker politike na področju enakosti spolov niso usklajene 
in ker enotni sistem, ki bi omogočal enako razumevanje in izvajanje vključevanja načela 
enakosti spolov v institucije EU, še ne obstaja;

1. poziva EU in države članice, naj se zavežejo, da bodo nadaljevale v smeri zunanje in 
varnostne politike, ki bo vključevala vizijo za večjo enakost spolov, kar pomeni, da bo 
poudarek na obravnavanju neenakih struktur in razmerij moči; poudarja, da mora ta 
politika temeljiti na strogih analizah glede na spol in sistematičnih ocenah učinka na 
enakost spolov ter da je treba zagotoviti, da bodo imele ženske in osebe iz različnih 
okolij na vseh ravneh in v vseh fazah odločanja pomembno in enakopravno vlogo;

2. pozdravlja predlog Komisije, da bo leta 2020 opravila pregled in pripravila novi akcijski 
načrt EU za enakost spolov III; poudarja, da mora ta dokument izdati v obliki sporočila, 
da se zagotovi učinkovito izvajanje; pozdravlja akcijski načrt EU za ženske, mir in 
varnost ter poziva k njegovemu strogemu izvajanju; pozdravlja odločitev o podaljšanju 
akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo in poziva, naj se vanj 
vključijo tudi integracija načela enakosti spolov ter namenski ukrepi za enakost spolov 
in pravice žensk, vključno s spolnim in reproduktivnim zdravjem in pravicami;

3. poziva k večji usklajenosti in koordinaciji politik pri izvajanju vrste zavez o enakosti 
spolov, tudi pri zunanjem delovanju EU; poudarja, da bi moral biti strateški pristop EU 
povezan in časovno usklajen z novim akcijskim načrtom za enakost spolov III, in 
poziva, naj se vanj v obliki posebnega poglavja vključi tudi akcijski načrt EU za ženske, 
mir in varnost iz leta 2019;

Enakost spolov kot vodilno načelo zunanjega delovanja EU

4. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, ustrezne službe Komisije in države 
članice, naj načelo enakosti spolov in presečni vidik sistematično vključujejo v zunanjo 
in varnostno politiko EU;

5. poudarja, da je treba na najvišji politični ravni zagotoviti stalno zavezanost izvajanju 
akcijskega načrta za enakost spolov III; 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 da se v okviru te širše obveznosti 20 % uradne razvojne pomoči 
dodeli za programe, katerih glavni cilj je enakost spolov, vključno s spolnim in 
reproduktivnih zdravjem in pravicami; poziva k sprejetju nadaljnjih ciljnih ukrepov za 
dosego enakosti spolov; poziva tudi, naj se z novim načrtom izboljšajo kvalitativne 
analize in se preseže logika zgolj formalnega izpolnjevanja zahtev, da se oceni, v 
kolikšni meri se s temi programi dejansko povečuje enakost spolov;

6. priporoča, naj se akcijskemu načrtu za enakost spolov III dodajo jasni, merljivi in 
časovno opredeljeni kazalniki uspeha, vključno z dodelitvijo odgovornosti različnim 
akterjem, ter jasni cilji v vseh partnerskih državah, določeni v sodelovanju s temi 
državami in organizacijami civilne družbe;
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7. poziva, naj se v okviru predlagane uredbe o instrumentu za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje zagotovijo posebna namenska sredstva za enakost spolov ter 
naj se zmanjšajo upravne omejitve, da bodo imele lokalne in male organizacije civilne 
družbe dostop do financiranja; poudarja, da je treba poskrbeti, da se bodo lahko 
partnerji zanesli na to, da bodo prejeli dovolj finančnih sredstev za vključevanje načela 
enakosti spolov;

Poudarek na vidiku spola in raznolikosti v institucionalni kulturi EU na sedežih in v 
delegacijah

8. poziva države članice, naj oblikujejo uradno delovno skupino Sveta za enakost spolov;

9. pozdravlja delo, ki ga je opravil glavni svetovalec za vprašanja enakosti spolov pri 
Evropski službi za zunanje delovanje; obžaluje, da so njegove zmogljivosti v smislu 
človeških in finančnih virov, ki so mu dodeljeni, omejene, in ga poziva, naj neposredno 
poroča podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku; poziva 
podpredsednika/visokega predstavnika, naj v okviru Evropske službe za zunanje 
delovanje oblikuje organizacijsko razdelitev za enakost spolov in agendo za vprašanje 
žensk, miru in varnosti ter naj poskrbi, da bo imel vsak direktorat te službe svetovalca 
za enakost spolov za polni delovni čas, ki bo poročal neposredno glavnemu svetovalcu;

10. 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 o zastopanosti žensk na vodstvenih položajih; priporoča, 
da se določi cilj, da morajo ženske zasedati 50 % vodstvenih položajev, vključno z vodji 
delegacij ter vodji misij in operacij skupne varnostne in obrambne politike; obžaluje, da 
strategija ne vključuje drugih ciljev glede raznolikosti in splošne raznolikosti v 
institucijah EU, zlasti kar zadeva raso, sposobnosti in etnično pripadnost;

11. 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 morali o tem poročati; poziva ga tudi, naj 
zagotovi, da bodo imele delegacije EU kontaktno točko za enakost spolov s polnim 
delovnim časom;

12. poudarja, da enakosti spolov ni mogoče doseči brez vodstva, ki se zaveda tega 
vprašanja; zato poziva k obveznemu usposabljanju uslužbencev Evropske službe za 
zunanje delovanje na srednjih in višjih vodstvenih položajih ter vodij/poveljnikov misij 
in operacij skupne varnostne in obrambne politike o enakosti spolov;

Dajanje prednosti varstvu in napredku na področju pravic in udeležbe žensk

13. poziva EU in države članice, naj ravnajo v skladu z vsemi mednarodnimi obveznostmi, 
povezanimi z globalnim programom o enakosti spolov; poziva jih tudi, naj podprejo 
partnerske države in jih spodbujajo k temu, da se znebijo zadržkov glede Konvencije o 
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, ter naj izvajajo deklaracijo in akcijski načrt s 
četrte svetovne konvencije OZN o ženskah, ki je potekala leta 1995 v Pekingu, tudi z 
zakonodajo;

14. poziva podpredsednika/visokega predstavnika, Evropsko službo za zunanje delovanje in 
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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 na posamezne razmere, grožnje in dejavnike 
tveganja, s katerimi se soočajo zagovorniki pravic žensk;

15. poziva delegacije EU, naj spremljajo nazadovanje na področju enakosti spolov ter 
spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic 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 politično in finančno podporo lokalnim 
organizacijam civilne družbe, vključno z organizacijami žensk in zagovorniki 
človekovih pravic, ter naj postane sodelovanje in posvetovanje s temi organizacijami 
standardni element njihovega dela;

°

° °

16. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


