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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 Unija med drugim temelji na enakosti med moškimi in ženskami, člen 8 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pa določa, da si Unija pri vseh svojih dejavnostih prizadeva 
odpraviti neenakost ter spodbuja enakost med moškimi in ženskami, zato je treba 
enakost spolov vključiti v vse politike in prek vključevanja načela enakosti spolov in 
priprave proračuna, ki upošteva vidik spola, obravnavati na vseh ravneh proračunskega 
postopka;  ker je zagotavljanje skladnosti med notranjimi proračunskimi postopki in 
postopki podelitve razrešnice ter zunanjimi ukrepi na področju spodbujanja enakosti 
spolov bistveno za verodostojnost Parlamenta in drugih institucij Unije;

B. ker proračuni z vidika spola niso nevtralni, zato je treba pri njihovi pripravi upoštevati 
jasen cilj boja proti diskriminaciji in dejstvo, da morajo v enaki meri koristiti obema 
spoloma; 

C. ker se je Unija zavezala izvajanju ciljev trajnostnega razvoja, med njimi tudi cilja št. 5 o 
enakosti spolov;

D. ker je Parlament že večkrat pozval, naj se programu za pravice, enakost in 
državljanstvo, pa tudi cilju, ki se v okviru tega programa posveča projektu Daphne, 
zagotovi dovolj sredstev; ker je pozval tudi, naj se še naprej izvajajo vsi ukrepi za boj 
proti nasilju nad ženskami, med drugim tako, da se temu cilju v programu za pravice in 
vrednote v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 dodelijo posebna 
proračunska sredstva;

E. ker so ženske na trgu dela, pa tudi v javnem in političnem življenju, še zmeraj preslabo 
zastopane, v primerjavi z moškimi pa nesorazmerno več časa posvečajo neplačanim 
gospodinjskim opravilom in oskrbi;

F. ker je v predlogu splošnega proračuna Evropske unije za leto 2020 predvidena nadaljnja 
podpora za strateške naložbe in trajnostno rast, da bi izboljšali gospodarsko kohezijo in 
ustvarjanje delovnih mest, zlasti za mlade, starejše in invalide; ker se je v zvezi s tem 
pomembno osredotočiti tudi na povečanje udeležbe žensk, vključno s pripadnicami 
skupnosti LGBTI, na trgu dela, med drugim z naložbami v infrastrukturo in javne 
storitve v podporo ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem ter s povečanjem 
njihovega potenciala v vseh gospodarskih sektorjih, tudi v digitalnem gospodarstvu, 
informacijski in komunikacijski tehnologiji ter znanosti, tehnologiji, inženirstvu in 
matematiki, pa tudi na vodstvenih položajih, posvetiti pa se je treba tudi zmanjševanju 
razlik med spoloma pri zaposlovanju in plačilu;  

G. ker digitalizacija pomembno vpliva na trg dela, saj med drugim ustvarja nove 
zaposlitvene možnosti in bolj prožne delovne pogoje, kot je delo na daljavo, s katerimi 
bi lahko učinkoviteje usklajevali poklicne in zasebne obveznosti žensk in moških;

H. ker je enakost spolov sicer osrednji cilj Unije, a se mu vseeno namenja daleč premalo 
sredstev; ker je Evropski inštitut za enakost spolov leta 2019 ugotovil, da je v proračunu 
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Unije za leto 2020 le 1 % sredstev za strukturne in naložbene sklade Unije namenjen 
spodbujanju enakosti spolov;  ker zaradi neenakosti spolov in diskriminacije nastaja 
ogromna gospodarska škoda za ženske in družbo; ker Svetovna banka ocenjuje, da 
zaradi neenakosti med spoloma pri plačilu prihaja do izgube človeškega kapitala v 
vrednosti približno 145 bilijonov EUR; ker se po ocenah Agencije OZN za ženske iz 
leta 2016 zaradi nasilja v družini samo v Angliji in Walesu izgubi približno 33 milijard 
dolarjev letno;

1. znova odločno zahteva, da se v proračunskem postopku spodbuja enakost med moškimi 
in ženskami z vključevanjem načela enakosti spolov in pripravo proračuna ob 
upoštevanju vidika spola na vseh ravneh, tudi v pogajanjih o naslednjem večletnem 
finančnem okviru, in da se proračunske odhodke uporabi kot učinkovito orodje za boj 
proti obstoječi neenakosti ter za spodbujanje enakosti spolov, tudi v skupini LGBTI; 
opozarja, da je priprava proračuna ob upoštevanju vidika spola metodologija, ki jo je 
treba uporabljati v vseh vrsticah proračuna Unije; opozarja, kako pomembno je povečati 
sredstva za enakost spolov, da bi dosegli občuten napredek, in opominja, da je treba 
sredstva Unije na tem področju bolje usmerjati in spremljati, zlasti ko gre za države 
članice, ki kršijo načela pravne države in v katerih so razmere na področju pravic žensk 
čedalje slabše;  

2. poudarja, da mora vključevanje vidika spola v proračun postati sestavni del 
proračunskega postopka v vseh proračunskih vrsticah, ne le pri programih, pri katerih je 
vpliv na spol najbolj očiten, saj bi tako proračunski odhodki postali učinkovito orodje za 
spodbujanje enakosti spolov;

3. opozarja, da je priprava proračuna ob upoštevanju vidika spola ena od razsežnosti širše 
strategije za vključevanje načela enakosti spolov, in poudarja, kako pomembno je 
upoštevati vidik spola v vseh fazah političnega ciklusa;

4. opozarja, da je treba, če se želi pri pripravi proračuna upoštevati vidik spola, oblikovati 
neodvisne proračunske vrstice za ciljne ukrepe na področju enakosti spolov; zato znova 
zahteva, naj se v programu za pravice, enakost in državljanstvo dodeli neodvisna 
proračunska vrstica cilju spodbujanja enakosti spolov in vključevanja načela enakosti 
spolov;

5. obžaluje lanski trend zmanjševanja sredstev Unije, namenjenih boju proti vsem oblikam 
nasilja nad ženskami in dekleti, in znova zahteva, naj se povečajo sredstva za cilj, ki se 
v okviru aktualnega programa za pravice, enakost in državljanstvo posveča projektu 
Daphne, povečanja pa naj se ohranijo tudi v programu za pravice in vrednote;   poziva, 
naj se v okviru učinkovitega izvajanja Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja 
nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima zagotovi ustrezno financiranje 
ukrepov za boj proti nasilju nad ženskami in dekleti, vključno s pohabljanjem ženskih 
spolnih organov, in trgovini z ljudmi, zlasti za namene spolnega izkoriščanja; poziva 
Komisijo, naj podpre programe in ukrepe, namenjene izključno odpravljanju 
nadlegovanja, vključno s spolnim nadlegovanjem;

6. poziva države članice, naj brez odlašanja ratificirajo Istanbulsko konvencijo o 
preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, pri čemer 
naj bodo posebej pozorne na vlogo konvencije pri zaščiti žensk in deklet pred nasiljem 
ter gospodarskih posledicah za žrtve in družbo;   poziva, naj se z ustreznimi sredstvi 
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Unije podprejo priprave ali nadaljnja prizadevanja za izvajanje Istanbulske konvencije v 
državah članicah;

7. poudarja, da je treba v programu, ki bo v naslednjem večletnem finančnem okviru 
nadomestil program za pravice, enakost in državljanstvo, nadaljevati ukrepe za 
preprečevanje vseh oblik nasilja nad ženskami ter boj proti njim, pri čemer je treba 
posebna proračunska sredstva nameniti boju proti nasilju nad ženskami na podlagi 
spola, posebno pozornost pa posvetiti boju proti trgovini z ljudmi in spolnemu 
izkoriščanju ter kulturi časti in nasilju zaradi časti;

8. poudarja, da je treba s posebnimi sredstvi podpreti najbolj ranljive ženske in dekleta v 
naši družbi, zlasti invalidne ženske, begunke ter žrtve trgovine z ljudmi in zlorab; v 
zvezi s tem podpira, da se povečajo sredstva za prevzem obveznosti in sredstva za 
plačila za oba sklopa programa za pravice, enakost in državljanstvo; 

9. poudarja, da je treba povečati proračunska sredstva, s katerimi se podpira dostop žensk 
do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, tako v Uniji kot zunaj nje, saj je ta 
dostop čedalje bolj ogrožen;

10. poziva Unijo, naj podpre organizacije in aktiviste, ki se zavzemajo za pravice žensk, in 
njihovo delo, prav tako pa naj okrepi njihovo udeležbo v postopkih za sprejemanje 
odločitev na evropski ravni;

11. ponovno zahteva, naj se v sklopu strukturnih skladov Unije povečajo sredstva za 
varovanje ekonomskih in socialnih pravic žensk, zlasti z ukrepi, s katerimi bi povečali 
udeležbo žensk na trgu dela in okrepili naložbe v storitve javne oskrbe visoke 
kakovosti; 

12. poudarja, kako pomembno je, da se z evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi, 
predvsem z Evropskim skladom za regionalni razvoj in Evropskim socialnim skladom, 
spodbuja zaposlovanje žensk, vključno s financiranjem izjemno kakovostnih in cenovno 
dostopnih ustanov za oskrbo; 

13. poziva, naj se dodelijo proračunska sredstva v podporo podjetništvu in ekonomski 
neodvisnosti žensk ter zagotovi in spodbuja dostop žensk do specializiranega 
poklicnega usposabljanja, ugodnih posojil in lastniškega financiranja prek programov in 
skladov Unije, kot so COSME, Obzorje 2020 in Evropski socialni sklad, da bi na trgu 
dela čim bolj povečali udeležbo žensk, zlasti mater samohranilk, negovalk in žensk, ki 
se po dolgem premoru vračajo na trg dela, in izboljšali njihovo zaposljivost;   v zvezi s 
temi skladi, ki bi morali imeti na voljo dovolj sredstev, poziva, naj se podpre 
spodbujanje enakosti spolov prek izobraževanja in zdravstvenega varstva, pa tudi 
vključevanje vidika spola in cilja uresničitve enakosti spolov v vseh programih;

14. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v študijske smeri, povezane z informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo, vpisanih le malo študentk, in poudarja, da je treba na tem 
področju obnoviti proračun, ki ga predlaga Komisija; dodaja, da je treba, če želimo 
premostiti digitalni razkorak med spoloma, zagotoviti ustrezna sredstva, s katerimi bi 
izboljšali izobraževanje, podprli podjetnice v digitalnem sektorju in povečali število 
kampanj ozaveščanja;
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15. poudarja, da je treba zagotoviti sredstva za izobraževanje in usposabljanje, pa tudi za 
podporo samozaposlenim ženskam, ter tako odpraviti digitalni razkorak med ženskami 
in moškimi, zaradi katerega prihaja do precejšnje neenakosti na trgu dela;

16. poudarja, da je treba zagotoviti sredstva, s katerimi bi med ženskami obudili zanimanje 
za digitalno gospodarstvo in sektorje, kot so informacijska in komunikacijska 
tehnologija ter naravoslovje, tehnologija, inženirstvo in matematika, ter jih podpirali pri 
tem;

17. poudarja, kako pomembno je zagotoviti zadostna sredstva za pobudo za zaposlovanje 
mladih, da bi se spoprijeli z zelo visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi; poziva, 
naj se zagotovi enakopravno sodelovanje deklet in mladih žensk pri ukrepih, ki jih 
zajema pobuda, ter naj se posebna pozornost nameni kakovostnim ponudbam za 
usposabljanje in zaposlovanje, predvsem v sektorjih digitaliziranega gospodarstva, 
informacijske in komunikacijske tehnologije ter naravoslovja, tehnologije, inženirstva 
in matematike, v katerih so ženske občutno slabše zastopane, tako pri izobraževanju in 
usposabljanju kot pri zaposlovanju, zaradi česar prihaja do digitalne vrzeli med 
ženskami in moškimi; meni, da ukrepi, kot je na primer pobuda za zaposlovanje mladih, 
ne bi smeli zgolj pomagati mladim pri vstopu na trg dela, temveč bi morali spodbujati 
tudi kakovostna delovna mesta;  potrjuje, da bi bilo treba posebno pozornost posvetiti 
tudi financiranju kakovostnega usposabljanja na področjih, kot so seksizem, spolno 
nadlegovanje, ustrahovanje in sovražni govor, pri tem pa spodbujati enakopravno 
udeležbo deklet in mladih žensk ter fantov in mladih moških;  

18. opominja, da je precejšnje število beguncev in prosilcev za azil, ki vstopijo v Unijo, 
žensk in otrok; poudarja, da je načelo vključevanja enakosti spolov tudi eno od 
ustanovitvenih načel Sklada za azil, migracije in vključevanje, ter ponovno poziva, naj 
se v migracijskih in azilnih politikah upošteva razsežnost spolov, v ta namen pa dodelijo 
posebna sredstva za preprečevanje nasilja na podlagi spola in zagotavljanje dostopa do 
zdravstvenih storitev ter storitev reproduktivnega zdravja in pravic;

19. poudarja, da je bistveno zagotoviti primeren proračun za človekov razvoj, da bi 
uresničili cilje Agende 2030 in cilje trajnostnega razvoja, vključno s ciljem št. 5; 
spominja na zavezo Unije, da bo 20 % uradne razvojne pomoči naložila v človekov 
razvoj, in poziva, naj se ukrepi in projekti, ki si prizadevajo za izkoreninjenje revščine 
žensk in otrok, boljše vključevanje na trg dela, odpravo razlik v plačah med moškimi in 
ženskami ter boj proti nasilju nad ženskami, otroki in mladimi, ustrezno podprejo s 
finančnimi sredstvi; prav tako poziva, naj se izboljša in olajša dostop do storitev na 
področjih zdravstvenega varstva, vključno s spolnim in reproduktivnim zdravjem in 
pravicami, izobraževanja, enakosti spolov in socialnega varstva v sklopu programa 
„Svetovne javne dobrine in izzivi“;

20. poziva, naj se proračunska sredstva za boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov, še 
naprej dodeljujejo prek programov za zunanje delovanje, vključno z instrumentom za 
razvojno sodelovanje;

21. poudarja, da so se v zadnjem desetletju z izbruhom gospodarske in finančne krize 
znotraj držav članic in med njimi povečale ekonomske in socialne razlike ter neenakosti 
na področju trga dela in spola; opozarja, kako pomembna je vloga Evropskega inštituta 
za enakost spolov pri ozaveščanju o obsegu in vzrokih neenakosti spolov v Uniji, in 



AD\1189489SL.docx 7/9 PE639.795v02-00

SL

poziva, naj se poskrbi za ustrezen proračun, kadrovski načrt in neodvisnost, da bo lahko 
inštitut neovirano deloval in izvajal ambiciozne projekte; poziva tudi, naj se povečajo 
sredstva v proračunski vrstici „spodbujanje nediskriminacije in enakopravnosti“;

22. ugotavlja, da je Evropski inštitut za enakost spolov leta 2019 navedel, da se 
vključevanje načela enakosti spolov „obravnava kot tema, ki ima le majhen vpliv na 
dejansko vsebino programov financiranja“; zato poziva, naj se sprejmejo odločni in 
celoviti ukrepi, s katerimi bi okrepili prizadevanja za vključevanje načela enakosti 
spolov, vključno z vnovičnim osredotočanjem na spodbujanje odgovornosti in 
preglednosti pri finančnem načrtovanju ter poudarkom na sodelovanju v proračunskem 
postopku, pri katerem se upošteva vidik spola; 

23. priporoča predvsem, da se povečajo sredstva, ki omogočajo, da se prek ustreznih 
programov spodbujajo materinsko in starševsko varstvo ter varstvo v zgodnjem 
otroštvu; v zvezi s tem poziva, naj se v proračunu EU za leto 2020 posebna pozornost 
nameni zdravju mater in otrok; priporoča tudi, naj se zagotovijo sredstva za 
zagovarjanje, spodbujanje in podpiranje dojenja, s čimer bi podprli Svetovno 
zdravstveno organizacijo pri prizadevanjih, da bi do leta 2025 uresničila cilj, da bi v 
svetu 50 % dojenčkov prvih šest mesecev življenja dobivalo izključno materino mleko, 
pri čemer pa bi moral biti med drugim materinski in očetovski dopust dovolj dolg in 
ustrezno plačan;

24. poziva, naj se pri dodeljevanju proračunskih sredstev upoštevajo posebne potrebe 
različnih skupin žensk, ki se soočajo z različnimi ekonomskimi izzivi, med drugim: 
težavami ob menstruaciji zaradi revščine med mladimi dekleti, ekonomsko 
prikrajšanostjo samskih upokojenk in razlikami pri pokojninah med spoloma, 
neplačanim delom na področju oskrbe in časovno revščino mater in oskrbovalk ter 
družbeno-ekonomskim izključevanjem in diskriminacijo pri zaposlovanju temnopoltih 
žensk, žensk azijskega porekla in pripadnic manjšin. 
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