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POBUDE

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

A. ker so enake možnosti moških in žensk ter načelo vključevanja vidika enakosti spolov 
izrecno navedeni v uredbah o strukturnih skladih kot transverzalna razsežnost načrtovanja 
in izvajanja politike;

B. ker so ženske, čeprav so med visokošolsko izobraženim prebivalstvom v večini, več kot 
dvakrat pogosteje kot moški neaktivne (21 % žensk v EU-28 leta 2012 v primerjavi z 
8,4 % moških1) in za to neaktivnost pogosteje navajajo osebne ali družinske razloge (v 
21 % primerov, medtem ko le 0,5 % moških kot razlog navede družino);

C. ker je tveganje skrajne revščine pri ženskah višje kot pri moških in ker je več žensk kot 
moških zaposlenih pod negotovimi pogoji, zlasti na podeželju; ker se negotovost v 
mestnih območjih za ženske stalno povečuje, zlasti zaradi gospodarske in finančne krize;

D. ker ocene programov kohezijske politike za obdobje 2007–2013, ki sta jih sofinancirala 
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad, pri vzpostavljanju teh 
programov v državah članicah sicer kažejo dobro splošno zavedanje zahtev glede 
enakopravnosti spolov (70 %2), hkrati pa kažejo tudi, da enakost spolov v te programe 
nikakor ni učinkovito vključena z jasnimi opredelitvami težav ali količinskimi cilji (manj 
kot 8 %); ker se finančna podpora za spodbujanje enakosti spolov zmanjšuje3;

1. poziva države članice, naj v okviru kohezijske politike razvijajo programe in ukrepe, ki bi 
z zagotavljanjem enakopravne udeležbe žensk na trgu dela in v poklicnem usposabljanju 
ter čim prejšnjemu boju proti trdovratnim razlikam v plačah in posledično v razlikah v 
pokojninah med spoloma spodbudili enako ekonomsko neodvisnost žensk in moških; 
poziva države članice ter lokalne in regionalne oblasti, naj skladno s tem sprejmejo 
posebne ukrepe za uresničevanje potenciala žensk kot bistven korak v smeri 
gospodarskega okrevanja;

2. poziva države članice, naj pri pripravi proračunov programov kohezijske politike 
upoštevajo načelo enakosti spolov, da se ne bi analizirali le programi, ki so namenjeni 
posebej ženskam, temveč tudi vsi vladni programi in politike, njihovi učinki na 
dodeljevanje virov in njihov prispevek k enakosti žensk in moških;

3. poziva države članice, naj pazijo na možne zapoznele učinke fiskalne konsolidacije na 
ženske in kako bi z učinkovitim izvajanjem kohezijske politike lahko zmanjšali te učinke;

4. poziva države članice ter regionalne in lokalne oblasti, naj razvijajo inovativne ukrepe in 
programe za boj proti feminizaciji revščine in spodbujanje socialne vključenosti, posebej 

                                               
1 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics
2 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-inception-report.pdf
3 http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/opinions_advisory_committee/opinion_on_gender_equality_in_the_cohesion_policy_2014-
2020_en.pdf
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namenjene najbolj ogroženim skupinam žensk, kot so invalidke, matere samohranilke, 
ženske z velikimi družinami, migrantke, ženske, ki so bile žrtve nasilja, ženske z nizko 
izobrazbo in ženske, ki so žrtve večplastne in presečne diskriminacije; zagovarja zbiranje 
podatkov, ki posebej zadevajo ženske, pred začetkom programov in ukrepov, da bi se 
lahko učinkovito odzvali na njihove posebne potrebe;

5. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z Evropskim inštitutom za enakost spolov z uvedbo in 
uporabo kazalnikov še dodatno izboljša sistem poročanja držav članic, da bi bilo mogoče 
ovrednotiti podporo, ki jo kohezijska politika zagotavlja resničnemu napredku na področju 
enakosti spolov, ter v kolikšni meri se to dosega; poudarja, da bi morali biti podatki o tem, 
kako programi kohezijske politike izpolnjujejo cilje na področju enakosti spolov, 
razčlenjeni po spolu;

6. poziva Komisijo in države članice, naj ocenijo učinek kohezijske politike na splošno in še 
posebej učinek strukturnih skladov na položaj žensk, da se zagotovi ustrezen odziv in 
učinkovito izvajanje programov za obdobje 2014–2020;

7. poziva države članice, naj dejavneje izkoristijo razpoložljiva sredstva EU za spodbujanje 
enake obravnave žensk in vzpostavljanje družinam prijaznih, visoko kakovostnih, 
cenovno dosegljivih in dostopnih varstvenih storitev ter drugih socialnih struktur; 
poudarja pomen usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v povezavi z enakimi 
možnostmi in ukrepi za boj proti brezposelnosti in socialni izključenosti;

8. poziva, naj se posebna pozornost nameni kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju ter tako 
prispeva k uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020, zlasti ustvarjanju delovnih mest; 
poudarja bistven prispevek teh sektorjev k razvoju regij in mest; poziva, naj se trajno 
spodbuja stalno izobraževanje žensk v teh sektorjih, da se bodo lahko njihove kvalifikacije 
učinkovito izkoristile in se bodo ustvarjale nove zaposlitvene možnosti; 

9. poziva države članice, naj najdejo načine za zmanjšanje brezposelnosti med ženskami in 
tako preprečijo, da bi bile pretirano izpostavljene mobilnosti zaradi poklicne poti, saj ima 
to neposredne in škodljive posledice za otroke;

10. poziva Komisijo, naj med državami članicami spodbuja izmenjavo najboljših praks na 
področju načela vključevanja vidika enakosti spolov v programe kohezijske politike.
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