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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 enakost med spoloma močno vpliva na evropsko socialno in gospodarsko kohezijo, ki 
med drugim opredeljuje prisotnost žensk na trgu dela,

B. ker se prisotnost žensk na trgu dela med regijami zelo razlikuje, v povprečju pa je nižja od 
prisotnosti moških,

C. ker so med visoko izobraženim prebivalstvom ženske v večini, hkrati pa prevladujejo tudi 
v populaciji z nižjimi stopnjami izobrazbe,

1. vztraja, da je treba v okviru kohezijske politike povečati finančno podporo za ukrepe, ki 
ženskam in moškim omogočajo boljše usklajevanje poklicnega ter družinskega življenja, 
kar s spodbujanjem vloge družine in rodnosti prispeva k socialni, s povišanjem prisotnosti 
žensk na trgu dela pa h gospodarski koheziji;

2. meni, da bo se moral evropski socialni sklad še naprej osredotočati na povečanje poklicnih 
dejavnosti, zlasti s sofinanciranjem gospodarskih pobud posameznikov, ki so zunaj trga 
dela, ob upoštevanju žensk, starejših od 45 let;

3. poziva Komisijo, naj v okviru kohezijske politike ustrezno upošteva poklicno 
usposabljanje žensk in poziva države članice, naj pripravijo programe vseživljenjskega 
učenja;

4. podpira Komisijo pri reformi kohezijske politike, zlasti z večjo koncentracijo sredstev na 
manjšem številu prednostnih ciljev, pod pogojem, da se nenehno zagotavlja enakost med 
ženskami in moškimi na trgu dela;

5. opozarja, da je treba v spremnem dokumentu strategije za enakost med ženskami in 
moškimi 2010–2015 zagotoviti spremljanje omenjenih ukrepov Komisije;

6. poziva države članice, naj učinkovito uporabljajo vse finančne instrumente za ustrezno 
podporo vključevanja na trg dela, ki so na voljo na evropski ravni, .


