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POBUDE 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v 

svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker je v skladu s členom 8 PDEU spodbujanje enakosti med moškimi in ženskami eno 

temeljnih načel Evropske unije in je zato vključevanje načela enakosti spolov zakonska 

zaveza, ki izhaja neposredno iz Pogodb; ker je večletnemu finančnemu okviru prav tako 

priložena medinstitucionalna skupna izjava o vključevanju načela enakosti spolov; 

B. ker priložena skupna izjava Parlamenta, Sveta in Komisije iz novembra 2013 vključuje 

dogovor, da bodo letni proračunski postopki, ki se uporabljajo za večletni finančni okvir 

za obdobje 2014–2020, po potrebi vključevali elemente za enakost spolov, pri čemer se 

bodo upoštevali načini, na katere skupni finančni okvir Unije prispeva k večji enakosti 

spolov in zagotavlja vključevanje načela enakosti spolov; 

C. ker v sporočilu Komisije o vmesnem pregledu večletnega finančnega okvira z dne 

14. septembra 2016 ni omenjeno izvajanje vključevanja načela enakosti spolov; 

D. ker bi morala biti po vključitvi programa Daphne v program za pravice, enakost in 

državljanstvo zagotovljena ustrezna in pravična porazdelitev finančne podpore, ob 

upoštevanju ravni finančnih sredstev, ki je bila dodeljena že za prejšnje programe iz 

obdobja 2007–2013; 

E. ker je Parlament večkrat pozval k temu, naj se programu Daphne kot posebnemu cilju 

programa za pravice, enakost in državljanstvo dodelijo zadostna sredstva in zagotovi 

njegova čim večja prepoznavnost; ker pa se je raven finančnih sredstev, ki je za 

program Daphne na razpolago v obdobju 2014–2020, v primerjavi z obdobjem 2007–

2013 zmanjšala; 

F. ker je dostop do javnih služb osrednjega pomena za ekonomsko neodvisnost in krepitev 

vloge žensk; ker ostajajo javne službe pomemben zaposlitveni sektor za ženske; 

1. opozarja, da je enakost spolov zapisana v Pogodbi o EU; poudarja, da je treba načelo 

enakosti spolov vključiti v vse politike, programe in pobude EU, da bo mogoče enakost 

zagotoviti tudi v praksi; poudarja, da mora je treba pripravo proračuna ob upoštevanju 

vidika spola vključiti v vse faze proračunskega postopka in vse proračunske vrstice, ne 

le v programe, pri katerih je vpliv na spol najbolj očiten, saj bi tako proračunski odhodki 

postali učinkovito orodje za spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi;  

2. poudarja, da je treba v naslednjem programskem obdobju bolj in učinkoviteje vključiti 

politike enakosti spolov in orodja za vključevanje načela enakosti spolov; 

3. ugotavlja, da je priprava proračuna ob upoštevanju vidika spola del splošne strategije o 

enakosti spolov; zato poudarja, da je zavezanost institucij EU na tem področju 

bistvenega pomena; v zvezi s tem obžaluje, da za obdobje 2016–2020 ni bila sprejeta 

strategija EU za enakost spolov, in poziva Komisijo, naj v odgovor na sklepe Sveta o 

enakosti spolov z dne 16. junija 2016 okrepi status svojih strateških prizadevanj za 

enakost spolov za obdobje 2016–2019 ter jih sprejme v obliki sporočila; 
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4. obžaluje, da kljub skupni izjavi o vključevanju načela enakosti spolov, priloženi 

večletnemu finančnemu okviru, ni bilo vidnejšega napredka na tem področju, prav tako 

pa večletni finančni okvir 2014–2020 ni zagotovil jasne strategije za enakost spolov s 

posebnimi in natančno določenimi cilji ter dodeljenimi sredstvi zanje; poziva, naj se 

Parlament, Svet in Komisija v naslednjem večletnem finančnem okviru ponovno 

zavežejo enakosti spolov s skupno izjavo, ki se mu bo priložila in bo vključevala tudi 

zavezo o pripravi proračuna ob upoštevanju vidika spola; poziva, naj se z vključitvijo 

določbe v klavzulo o pregledu v novi uredbi o večletnem finančnem okviru učinkovito 

spremlja, kako se bo ta izjava izvajala v okviru letnih proračunskih postopkov; 

5. poziva, naj se enakost spolov izrecno omeni v razdelku 3 „Varnost in državljanstvo“; 

6. poudarja, da je eden glavnih ciljev splošnega proračuna EU opravljanje strateških 

naložb in zagotavljanje trajnostne rasti, da bi spodbudili gospodarsko kohezijo in 

ustvarjali delovna mesta, zlasti pa povečali udeležbo žensk na trgu dela, zato se je 

izjemno pomembno osredotočiti na izboljšanje možnosti za ženske v vseh gospodarskih 

sektorjih, vključno z digitalnim gospodarstvom, informacijskimi in komunikacijskimi 

tehnologijami (IKT) ter naravoslovjem, tehnologijo, inženirstvom in matematiko; 

poudarja, da se je treba na teh področjih posebej osredotočati na vprašanje spola in 

obravnavati vrzel med spoloma ter pomanjkanje veščin v sektorjih informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij ter naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike po 

vsej EU; 

7. poudarja, da je treba v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja zagotoviti zadostna finančna 

sredstva za ukrepe, ki bodo spodbujali in podpirali kakovostno izobraževanje, 

zaposljivost, podjetništvo in ustvarjanje delovnih mest za ženske in mladino, zlasti iz 

najbolj prikrajšanih skupin, tako iz mest kot s podeželja, med drugim s priložnostmi v 

sektorjih naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike, da se bodo proračunski 

odhodki učinkovito porabili za dosego političnih ciljev; 

8. ponovno poziva, naj se za program Daphne oblikuje posebna proračunska vrstica, da bi 

povečali preglednost glede porabe zadevnih sredstev in zagotovili ustrezno raven 

finančnih sredstev za boj proti nasilju nad ženskami; v zvezi s tem poudarja, da je treba 

povečati sredstva za posebni cilj programa Daphne v obdobju 2014–2020 v skladu z 

dodeljenimi sredstvi v prejšnjem programskem obdobju; 

9. obžaluje, da Evropski sklad za strateške naložbe ne vključuje vidika enakosti spolov; 

poudarja, da je treba v Evropski sklad za strateške naložbe vključiti vidik spola, saj EU 

nikdar ne bo zadovoljivo okrevala po nedavnih gospodarskih krizah, če se ne bo 

obravnavalo njihovega vpliva na ženske, ki v večini primerov občutijo največje 

posledice; 

10. opominja, da je precejšnje število beguncev in prosilcev za azil, ki vstopijo v EU, žensk 

in otrok; poudarja, da vključevanje načela enakosti spolov prav tako sodi med načela, na 

katerih temelji Sklad za azil, migracije in vključevanje; ponovno poziva, naj se 

razsežnost spola upošteva tudi pri migracijski in azilni politiki; poziva, naj se sredstva 

Sklada za azil, migracije in vključevanje učinkovito uporabijo za vključevanje 

beguncev, njihovih družin in prosilcev za azil; 
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11. ostro obsoja ponovno uvedbo in razširitev pravila o globalni prepovedi („global gag 

rule“) ter njegov vpliv na svetovno zdravstveno oskrbo in pravice žensk in deklet; 

ponovno poziva EU in njene države članice, naj zadostijo potrebam po financiranju, ki 

so nastale na področju spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic, potem ko so 

ZDA opustile finančno pomoč, in sicer z uporabo tako nacionalnih sredstev kot sredstev 

EU za razvoj; 

12. poudarja, kako pomembno je opravljati naložbe v izjemno kakovostne javne storitve ter 

rezervirati določene zneske za naložbe v naslednjem večletnem finančnem okviru, da bi 

omogočili ustrezno zagotavljanje izjemno kakovostnih javnih storitev in cenovno 

dostopno socialno infrastrukturo, kot so varstvene ustanove za otroke, ostarele in druge 

vzdrževane družinske člane; 

13. poudarja, da je treba, če želimo Evropskemu inštitutu za enakost spolov omogočiti, da 

bo uresničil zadane cilje, povečati proračun in število zaposlenih, s čimer bi okrepili 

njegovo zmogljivost za zagotavljanje ustrezne pomoči Komisiji s posredovanjem 

ustreznih informacij in tehnične pomoči na prednostnih področjih, kot sta enakost med 

ženskami in moškimi ter boj proti nasilju na podlagi spola; poudarja, da bi moral 

Evropski inštitut za enakost spolov ostati posebna, ločena ustanova v institucionalnem 

okviru Unije. 
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