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POBUDE

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

1. opozarja, da so za vključevanje načela enakosti med spoloma poleg političnih izjav na 
visoki ravni potrebni tudi politična volja vodstva EU in držav članic, določitev 
prednostnih ciljev in spremljanje doseženega napredka;

2. izraža zadovoljstvo, da vsebuje revidirano besedilo o evropski varnostni strategiji sklic na 
resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov (UNSCR) 1325(2000), UNSCR 
1820(2008) in UNSCR 1612(2005) ter da je Svet Evropske unije sprejel celostni pristop k 
izvajanju resolucij UNSCR 1325(2000) in 1820(2008) o ženskah, miru in varnosti v EU 
ter smernice o nasilju nad ženskami in dekleti ter o boju proti vsem vrstam diskriminacije 
proti njim;

3. poziva Evropsko komisijo, naj še naprej spodbuja države partnerice in države članice EU 
k oblikovanju in izvajanju nacionalnih akcijskih načrtov v zvezi z UNSCR 1325(2000); 
poudarja, da je treba za te akcijske načrte zagotoviti ustrezna, vključno z mehanizmi 
spremljanja in odgovornosti ter merili in roki za oceno napredka;

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;

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.


