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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 členu 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije zapisano, da si Unija v vseh svojih 
dejavnostih prizadeva odpraviti neenakosti ter spodbujati enakost med moškimi in 
ženskami, kar pomeni, da mora biti enakost spolov vključena v vse njene politike;

B. ker je neenakost vse večji problem v EU in ker bi bilo treba vse večji delež proračuna 
EU namenjati za razvoj socialnih pravic in razpoložljivost javnih socialnih služb, s 
posebnim poudarkom na enakosti spolov, kar vključuje tudi osebe LGBTI, ter na 
položaju žensk in deklet;

C. ker ženske še vedno niso ustrezno zastopane na vodilnih položajih in za neplačano 
gospodinjsko delo in oskrbo porabijo več časa kot moški;

D. ker bi morala Komisija ohraniti zadostno financiranje programov za pravice žensk, kot 
je program za pravice, enakost in državljanstvo, pri tem pa posebno pozornost nameniti 
nediskriminacijskim instrumentom in preprečevanju nasilja na podlagi spola;

Umestitev enakosti v jedro politik EU

1. poudarja, da mora upoštevanje vidika spola pri pripravi proračuna postati sestavni del 
proračunskega postopka v vseh proračunskih vrsticah, da bodo tako proračunski 
odhodki postali učinkovito orodje za spodbujanje enakosti spolov; poziva k doslednemu 
vključevanju načela enakosti spolov v vse programe in finančne instrumente EU ter 
Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI);

2. znova zahteva večje naložbe v varstvo pravic žensk in deklet; poziva, da se predvidijo 
proračunska sredstva za ekonomsko neodvisnost žensk prek programov in skladov EU, 
kot so COSME, Obzorje 2020 in EFSI;

3. poziva k boljšim sinergijam med razpoložljivimi instrumenti, da se poveča enakost 
spolov ter izboljša ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem; znova poudarja, 
da je treba narediti več, da bi podprli najbolj ranljive ženske, med drugim invalidke, 
matere samohranilke, migrantke ter pripadnice etničnih in spolnih manjšin;

4. poziva k spremljanju porabe za enakost spolov ter k uvedbi ustreznih kazalnikov in 
posebne metodologije, zlasti za boj proti diskriminaciji in nasilju na podlagi spola in 
spolnemu nadlegovanju ter za dostopnost spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic 
za ženske;

5. poziva EU, naj poveča proračunska sredstva za organizacije civilne družbe, ki se 
zavzemajo za pravice žensk v Evropi in na svetovnem jugu;

6. opominja, da ima Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) pomembno vlogo in da je 
treba konsolidirati proračun za zbiranje podatkov in strokovnih mnenj na področju 
enakosti spolov; poziva, da se proračun, število delovnih mest in neodvisnost inštituta 
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EIGE ohranijo.


