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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 vključevanje načela enakosti med spoloma 
izrecno navedeni v uredbah o strukturnih skladih kot transverzalna razsežnost načrtovanja 
in izvajanja politike;

B. ker je verjetnost gospodarske neaktivnosti pri ženskah dvakrat višja kot pri moških, čeprav 
so med visokošolsko izobraženimi v večini, pogosteje pa za svojo neaktivnost navajajo 
osebne in družinske razloge;

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;

D. ker ocene programov kohezijske politike za obdobje 2007-2013 pri vzpostavljanju 
tovrstnih programov v državah članicah kažejo dobro splošno zavedanje zahtev 
enakopravnosti spolov, vendar obenem enakost spolov nikakor ni učinkovito vključena v 
programe;

1. poziva države članice, naj v okviru kohezijske politike razvijajo programe in ukrepe, ki bi 
z izenačevanjem udeležbe na trgu dela in reševanjem vprašanja vztrajajočih razlik v plači 
med spoloma spodbudili enako ekonomsko neodvisnost žensk in moških;

2. poziva države članice, naj upoštevajo možne zapoznele učinke fiskalne konsolidacije na 
ženske in kako z učinkovitim izvajanjem kohezijske politike zmanjšati te učinke;

3. poziva države članice ter regionalne in krajevne organe k razvijanju inovativnih ukrepov 
in programov za boj proti feminizaciji revščine in spodbujanje socialne vključenosti, 
posebej namenjen najbolj ogroženim skupinam žensk;

4. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z Evropskim inštitutom za enakost spolov še izboljša 
sistem poročanja držav članic, tako da bi bilo mogoče ovrednotiti podporo, ki jo 
kohezijska politika zagotavlja napredku na področju enakosti spolov;

5. poziva države članice, naj dejavneje izkoristijo razpoložljiva sredstva EU za financiranje 
ustanavljanja družinam prijaznih, visoko kakovostnih, cenovno dosegljivih in dostopnih 
varstvenih ustanov, ki bi olajšale usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.


