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PRIJEDLOZI

Odbor za prava žena i jednakost spolova poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni 
odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

A. budući da su jednake mogućnosti za muškarce i žene te uključivanje načela jednakosti 
spolova izričito navedeni u uredbama o strukturnim fondovima kao poprečna dimenzija 
planiranja i provođenja politike; 

B. budući da je vjerojatnost gospodarske neaktivnosti u žena dvaput veća nego u muškaraca 
iako su među visokoobrazovanima u većini, te žene za svoju neaktivnost češće navode 
osobne ili obiteljske razloge;

C. budući da je rizik od ekstremnog siromaštva veći u žena nego u muškaraca te budući da je 
pod nesigurnim uvjetima zaposleno više žena nego muškaraca; 

D. budući da ocjene programa kohezijske politike za razdoblje 2007. – 2013. pri 
uspostavljanju takvih programa u državama članicama pokazuju dobro prosječno 
poznavanje zahtjeva za jednakopravnost spolova, ali istovremeno jednakost spolova 
nikako nije učinkovito uključena u programe;

1. poziva države članice da u okviru kohezijske politike razviju programe i mjere kojima bi 
se izjednačavanjem udjela na tržištu rada i rješavanjem pitanja trajnih razlika u plaći među 
spolovima potaknula jednaka ekonomska neovisnost žena i muškaraca;

2. poziva države članice da uzmu u obzir moguće odgođene učinke fiskalne konsolidacije na 
žene i način na koji bi se s pomoću učinkovite provedbe kohezijske politike ti učinci 
mogli smanjiti;

3. poziva države članice i regionalne i lokalne vlasti da razviju inovativne mjere i programe 
za borbu protiv feminizacije siromaštva i poticanje socijalne uključenosti, posebice 
namijenjene najugroženijim skupinama žena;

4. poziva Komisiju da u suradnji s Europskim institutom za jednakost spolova još više 
poboljša sustave izvješćivanja država članica kako bi bilo moguće ocijeniti potporu koju 
kohezijska politika osigurava za napredak na području jednakosti spolova; 

5. poziva države članice da aktivnije upotrebljavaju raspoloživa sredstva EU-a za 
financiranje razvoja objekata za zbrinjavanje djece koji su usmjereni na obitelj, 
visokokvalitetni, cjenovno pristupačni i dostupni te omogućuju bolje usklađivanje
profesionalnog i obiteljskog života. 


