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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:

1. poudarja, da je v skladu z določbami pogodbe enakost moških in žensk temeljno načelo 
Evropske unije; 

2. znova poziva, naj se pri pripravi proračuna za vse ukrepe EU upošteva enakost spolov;

3. poudarja, da je treba za ukrepe, ki jih je Komisija predvidela v strategiji za enakost 
moških in žensk v obdobju 2010–2015, nameniti zadostna finančna sredstva;

4. opozarja, da je treba zagotoviti več sredstev za boj proti vsem oblikam diskriminacije 
žensk; poziva Komisijo, naj predvidi finančna sredstva za odpravo razlik v plačilu moških 
in žensk;

5. poziva Komisijo, naj v svojih zakonodajnih predlogih za povečanje števila žensk v 
upravnih odborih oblikuje in izvaja zadevne proračunske postavke;

6. znova poudarja, kako pomembno je zadostno financiranje Evropskega inštituta za enakost 
spolov;

7. obžaluje dejstvo, da veliko število žensk še vedno živi v revščini ali jim ta grozi; poziva 
Komisijo, naj pri oblikovanju in izvajanju zadevnih proračunskih postavk temu problemu 
posveti posebno pozornost;

8. poziva Komisijo, naj začne pilotne projekte na naslednjih področjih: 

– ukrepi za opredelitev razpoložljivih oblik ekonomske pomoči za enostarševska 
gospodinjstva v Evropi,

– ukrepi za povečanje števila žensk na vodilnih položajih na vseh ravneh,

– ukrepi za analizo povezav med nasiljem nad ženskami in načini, kako so ženske 
predstavljene v medijih in oglaševanju,

– ukrepi za boj proti stereotipom o preživelih žrtvah posilstev in spolnega nasilja;

9. poziva Komisijo, naj sredstva, namenjena za dejavnosti v zvezi s spoloma, vključi v 
proračun za leto državljanstva 2013; 

10. poudarja pomen programa DAPHNE in nadaljnjega zadostnega financiranja ukrepov za 
boj proti nasilju nad ženskami;

11. opozarja na pomen postavk za enakost spolov in boj proti diskriminaciji v programu 
PROGRESS; 

12. poudarja, da je treba ustrezno financirati ukrepe za spodbujanje enakosti spolov v tretjih 
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državah; 

13. se zaveda, da se ta proračun pripravlja v obdobju varčevanja; poudarja, da je zato 
učinkovita poraba finančnih sredstev EU zelo pomembna.


