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Predlog spremembe 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da medtem ko ima 
vključevanje načela enakosti med 
spoloma na področju zunanjih odnosov 
tako količinsko kot kakovostno razsežnost, 
ki zahteva osredotočenje ne le na število 
zaposlenih in seznamov, temveč tudi na 
to, kako lahko vidik spola dejavno 
prispeva k učinkovitosti in uspehu politike 
in misij EU;

Or. en

Predlog spremembe 2
Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Svet, naj imenuje Evropskega 
odposlanca za pravice žensk, ki bi okrepil 
zavezanost EU k povečanju vpliva žensk 
na zunanjo in razvojno politiko;

Or. en

Predlog spremembe 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)



PE418.358v01-00 4/13 AM\764240SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da kljub temu, da je bil z 
imenovanjem svetovalca za enakost spolov 
pri operaciji EVOP dosežen napredek, so 
glavni izzivi še vedno pomanjkanje 
konkretne politike EU o enakosti spolov, 
zlasti politike, ki bi bila oblikovana za 
reševanje vprašanja varnosti, 
pomanjkanje razumevanja razlike med 
spoloma in zavesti o tem in/ali 
nepripravljenost priznanja njegovega 
pomena ter pomanjkanje priprav v zvezi z 
enakostjo med spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da se posilstvo in spolno 
nasilje uporabljata kot vojni orožji;
poudarja, da bi se ju moralo kaznovati kot 
vojne zločine in zločine proti človečnosti;
poziva k programom za žrtve, ki bodo v 
večjo pomoč;

Or. en

Predlog spremembe 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. pozdravlja imenovanje svetovalca za 
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spol pri skoraj vseh misijah EVOP, v 
skladu s sklepi Sveta iz novembra 20061;
vseeno poudarja, da pomanjkanje sredstev 
za dejavnosti v zvezi s spoloma pri 
financiranju misij EVOP lahko otežuje 
njihovo delo; v zvezi s tem poziva k 
dodeljevanju ustreznih finančnih sredstev 
in osebja s polnim delovnim časom ter 
poudarja, da bi moralo biti vprašanje 
enakosti med spoloma obravnavano na 
vseh vodstvenih ravneh, tako v Bruslju kot 
na kraju, kjer potekajo operacije;

Or. en

Predlog spremembe 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da se vlaga veliko napora v 
vključevanje pristopa, ki bo upošteval 
razlike med spoloma v varnostno in 
obrambno kulturo EVOP, vključno s 
temeljitim razvojem količinskega vidika 
vključevanja načela enakosti med 
spoloma v EVOP (kot so denimo natančni 
vprašalniki, uporaba kontrolnih 
seznamov, štetje števila moških in žensk v 
operacijah EVOP itd.); vseeno poudarja, 
da je treba razviti kakovostni pojmovni 
okvir za razumevanje socialno-
ekonomskih okoliščin, v katerih se 
razpošljejo misije EVOP (to so območja 
konfliktov,) in vprašanj v zvezi z enakostjo 
med spoloma pri izvajanju 
operacij/programov;

                                               
1 Sklepi Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose (SSZZO) in Sveta Evropske unije - dokument sekretariata 
(14884/1/06 Rev1) o spodbujanju enakosti med spoloma in vključevanja načela enakosti med spoloma v krizno 
upravljanje. www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91617.pdf
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Or. en

Predlog spremembe 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. ugotavlja, da sta le na dveh od 16 
položajev predstavnikov in odposlancev, ki 
jih je imenoval GS/VP Javier Solana, 
ženski; opozarja na zavezo Sveta, da bo 
izboljšal ravnovesje med spoloma v 
operacijah EVOP, tudi na višji vodilni 
ravni, in poziva države članice, naj 
imenujejo več ženskih kandidatk za 
prihodnja imenovanja na področju 
SZVP/EVOP, zlasti za mesto posebnega 
predstavnika EU in vodje misije;

Or. en

Predlog spremembe 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poudarja pomembnost izkušenj, 
pridobljenih z misijami EU, in sicer o tem, 
da je treba vidik spola vključiti v operacije 
že na stopnji ugotavljanja dejstev in da ga 
je treba predstaviti na jasen, konkreten in 
praktičen način; da je treba izobraževanje 
na področju enakosti spolov vzpostaviti 
pred namestitvijo osebja in da je treba 
kontaktne točke za enakost spolov izbrati 
in imenovati čim prej na podlagi 
specifičnih meril; nadalje poudarja 
pomen rednega poročanja o vprašanjih v 
zvezi z enakostjo spolov, da se nadzoruje 
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napredek misij pri vključevanju vidika 
spola in ugotavljanju stanja na področju 
enakosti med spoloma na območju, kjer se 
odvijajo operacije;

Or. en

Predlog spremembe 9
Maria Petre

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. z zadovoljstvom ugotavlja, da so enakost 
spolov in pravice žensk sistematično 
obravnavane v državnih in regionalnih 
strateških dokumentih ter v nacionalnih 
usmeritvenih programih; opozarja na 
potrebo po vključitvi celostnega pristopa za 
ženske na območjih sporov in 
vzpostavljanja miru v načrtovanje ter 
poziva Komisijo, naj vključi razsežnost 
enakosti spolov v različne sektorje njene 
pomoči za razvojno sodelovanje, kot so 
pravosodni sistem, upravljanje, zdravje in 
izobraževanje;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. ro

Predlog spremembe 10
Ana Maria Gomes

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. z zadovoljstvom ugotavlja, da so enakost 
spolov in pravice žensk sistematično 
obravnavane v državnih in regionalnih 
strateških dokumentih ter v nacionalnih 
usmeritvenih programih; opozarja na 

4. z zadovoljstvom ugotavlja, da so enakost 
spolov in pravice žensk sistematično 
obravnavane v državnih in regionalnih 
strateških dokumentih ter v nacionalnih 
usmeritvenih programih, vendar hkrati 
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potrebo po vključitvi celostnega pristopa za 
ženske na območjih sporov in 
vzpostavljanja miru v načrtovanje ter 
poziva Komisijo, naj vključi razsežnost 
enakosti spolov v različne sektorje njene 
pomoči za razvojno sodelovanje, kot so 
pravosodni sistem, upravljanje, zdravje in 
izobraževanje;

obžaluje, da se vprašanje spola pogosto 
omenja kot medsektorsko vprašanje, ne da 
bi se navajali specifični ukrepi, 
opredeljeni cilji in časovni okviri ali 
dodeljena finančna sredstva; opozarja na 
potrebo po vključitvi celostnega pristopa za 
ženske na območjih sporov in 
vzpostavljanja miru v načrtovanje ter 
poziva Komisijo, naj vključi razsežnost 
enakosti spolov v različne sektorje njene 
pomoči za razvojno sodelovanje, kot so 
pravosodni sistem, upravljanje, zdravje in 
izobraževanje;

Or. en

Predlog spremembe 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. z zadovoljstvom ugotavlja, da so enakost 
spolov in pravice žensk sistematično 
obravnavane v državnih in regionalnih 
strateških dokumentih ter v nacionalnih 
usmeritvenih programih; opozarja na 
potrebo po vključitvi celostnega pristopa za 
ženske na območjih sporov in 
vzpostavljanja miru v načrtovanje ter 
poziva Komisijo, naj vključi razsežnost 
enakosti spolov v različne sektorje njene 
pomoči za razvojno sodelovanje, kot so 
pravosodni sistem, upravljanje, zdravje in 
izobraževanje;

4. z zadovoljstvom ugotavlja, da so enakost 
spolov in pravice žensk sistematično 
obravnavane v državnih in regionalnih 
strateških dokumentih ter v nacionalnih 
usmeritvenih programih; opozarja na 
potrebo po vključitvi celostnega pristopa za 
ženske na območjih sporov in 
vzpostavljanja miru v načrtovanje ter 
poziva Komisijo, naj vključi razsežnost 
enakosti spolov v različne sektorje njene 
pomoči za razvojno sodelovanje, kot so 
pravosodni sistem, upravljanje, zdravje in 
izobraževanje; odločno poziva k 
vključevanju dejavnosti in ciljev, 
prilagojenih glede na spol, v prihodnje 
strategije;

Or. es
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Predlog spremembe 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. je prepričan, da mora organizacija 
misij v okviru EVOP predvideti 
vključevanje lokalnih organizacij žensk v 
mirovni proces, da bi omogočili koristi od 
njihovega posebnega prispevka in 
natančno opredelili, na kakšen način 
konflikti prizadenejo ženske;

Or. en

Predlog spremembe 13
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja potrebo po vključevanja 
vidika enakosti med spoloma v 
prizadevanja za mir, preprečevanje in 
reševanje konfliktov, mirovne operacije 
ter obnovo in izgradnjo po konfliktih, ter 
po zagotovitvi, da dejavnik spola vključen 
v vse programe na kraju samem;

Or. en

Predlog spremembe 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da so v tem trenutku kvote 
nepogrešljivo sredstvo za zagotovitev 
enakosti med spoloma v mirovnih in 
varnostnih misijah, pri odločanju v 
nacionalnih in mednarodnih postopkih 
obnove, da se zagotovi politična prisotnost 
žensk med pogajanji; poziva, naj bo vsaj 
40% oseb, ki so vključene v mirovni 
proces, ženskega spola; to število bi 
moralo veljati za mediacijo, 
vzpostavljanje, izgradnjo in ohranjanje 
miru, preprečevanju konfliktov, vključno 
z nalogami obveščanja in opazovanja, ter 
mirovna pogajanja;

Or. en

Predlog spremembe 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja pomen vključevanja 
vprašanja enakosti med spoloma v politiko 
sosedskega in razvojnega sodelovanja, da 
se tako doseže enakost med spoloma in se 
poveča vpliv žensk, kot ključno sredstvo za 
izboljšanje stanja človekovih pravic in boj 
proti revščini;

Or. es

Predlog spremembe 16
Maria Petre

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da vključujejo vsi finančni 
instrumenti, ki obravnavajo zunanje odnose 
EU, širitev in razvojne politike, 
medsektorsko povezavo z enakostjo spolov 
in pravicami žensk, čeprav se dodeljena 
finančna sredstva in človeški viri ne zdijo 
zadostni; poziva Komisijo, naj načelo 
enakosti spolov vključi na ta področja 
politike in zagotovi sredstva za vprašanja 
enakosti spolov.

5. opozarja, da vključujejo vsi finančni 
instrumenti, ki obravnavajo zunanje odnose 
EU, širitev in razvojne politike, 
medsektorsko povezavo z enakostjo spolov 
in pravicami žensk, čeprav se dodeljena 
finančna sredstva in človeški viri ne zdijo 
zadostni; poziva Komisijo, naj načelo 
enakosti spolov vključi na ta področja 
politike in v razumnem času zagotovi 
sredstva za vprašanja enakosti spolov.

Or. ro

Predlog spremembe 17
Ana Maria Gomes

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da vključujejo vsi finančni 
instrumenti, ki obravnavajo zunanje odnose 
EU, širitev in razvojne politike, 
medsektorsko povezavo z enakostjo spolov 
in pravicami žensk, čeprav se dodeljena 
finančna sredstva in človeški viri ne zdijo 
zadostni; poziva Komisijo, naj načelo 
enakosti spolov vključi na ta področja 
politike in zagotovi sredstva za vprašanja 
enakosti spolov.

5. opozarja, da vključujejo vsi finančni 
instrumenti, ki obravnavajo zunanje odnose 
EU, širitev in razvojne politike, 
medsektorsko povezavo z enakostjo spolov 
in pravicami žensk, čeprav se dodeljena 
finančna sredstva in človeški viri ne zdijo 
zadostni; poziva Komisijo, naj načelo 
enakosti spolov vključi na ta področja 
politike in zagotovi sredstva za vprašanja 
enakosti spolov ter naj razvije kazalnike in 
merila, ki bodo v pomoč pri merjenju 
rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da učinkovito vključevanja 
enakosti med spoloma zahteva povečano 
usklajevanje med donatorji in udeleženci, 
mehanizme odgovornosti in povečano 
odgovornost nacionalnih vlad do 
razvojnega procesa; v zvezi s tem 
poudarja dodano vrednost partnerstva 
ES/ZN o enakosti spolov za razvoj in mir 
in proračunskih pobud, ki upoštevajo 
razliko med spoloma; pozdravlja 
vzpostavitev delovne skupine o ženskah, 
miru in varnosti, predvidene v celostnem 
pristopu k izvrševanju resolucij 
varnostnega sveta Združenih narodov št. 
1325 in 1820 s strani EU;

Or. en

Predlog spremembe 19
Ana Maria Gomes

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. obžaluje pomanjkanje vlaganja 
Komisije v zdravje deklet in žensk, kot tudi 
v zdravstveni sektor v okviru svojih 
razvojnih politik; opozarja, da se po 
posebnem poročilu Evropskega 
računskega sodišča o razvojni pomoči ES 
za zdravstvene storitve v podsaharski 
Afriki (januar 2009) sredstva, namenjena 
zdravstvenemu sektorju v podsaharski 
Afriki, v razmerju s celotno razvojno 
pomočjo ES za zdravstvo, niso povečala že 
od leta 2000; poziva Komisijo, naj znatno 
poveča vložke v sektor zdravstva in zlasti v 
peti razvojni cilj tisočletja in 
reproduktivno zdravje;

Or. en
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Predlog spremembe 20
Ana Maria Gomes

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. je zaskrbljen, kako namerava Komisija 
spoštovati svojo zavezo, da bo namenila 
20% pomoči ES za osnovno zdravstvo in 
vzgojo; poudarja pomen izobraževanja za 
deklice ter izobraževanja o enakosti spolov 
za deklice in dečke ter poziva k povečani 
podpori za izobraževanje o enakosti spolov 
v programih pomoči ES;

Or. en
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