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POBUDE

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

A. ker je enakost spolov ena od vrednot, na katerih Evropska unija temelji, in ker se je 
Unija zavezala, da bo v skladu s členom 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) 
načelo enakosti spolov vključevala v vse svoje ukrepe;

B. ker je Evropski parlament Komisijo večkrat pozval, naj na vseh področjih politik Unije 
spodbuja in izvaja vključevanje načela enakosti spolov, pripravo proračuna ob 
upoštevanju vidika spola in ocenjevanje učinka s tega vidika, Računsko sodišče pa, naj 
vidik spola vključi (med drugim v obliki podatkov, razčlenjenih po spolu) v svoja 
poročila o izvrševanju proračuna Unije;

C. ker sta enakost in načelo pravne države temeljni vrednoti Unije in naj si evropske 
institucije prizadevajo, da ju v skladu s členom 13 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) 
uveljavljajo; ker bi morale to odgovornost v skladu z načelom lojalnega sodelovanja iz 
člena 4(3) PEU izpolnjevati tudi države članice;

1. poudarja, da je treba pravice žensk in vidik enakosti spolov vključiti in zagotavljati z 
vsemi področji politik; zato znova poziva, naj se vidik spola pri pripravi proračuna 
upošteva v vseh fazah proračunskega postopka, tudi pri izvrševanju proračuna in oceni 
njegovega izvrševanja;

2. poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva za krepitev načela pravne države v Uniji, 
zlasti tistih zakonodajnih predlogov, ki so namenjeni zaščiti proračuna Unije v primeru 
splošnih pomanjkljivosti glede načela pravne države v državah članicah; zato poziva 
Komisijo, naj preveri, kaj so temeljne naloge tistih, ki so jim dodeljena nepovratna 
sredstva Unije, ter se vzdrži tega, da bi sredstva Unije dodelila skupinam, ki jih skušajo 
uporabiti za zmanjšanje pravic, zlasti pravic žensk;

3. ugotavlja, da je priprava proračuna ob upoštevanju vidika spola del splošne strategije o 
enakosti spolov, in zato poudarja, da je angažiranje institucij Unije na tem področju 
bistvenega pomena; v zvezi s tem obžaluje, da ni bila sprejeta strategija Unije za 
enakost spolov za obdobje 2016–2020, in poziva Komisijo, naj status svojega novega 
strateškega angažiranja za enakost spolov podkrepi tako, da ga sprejme kot sporočilo;

4. je zaskrbljen, ker so napadi na načelo pravne države in poskusi spodkopavanja enakosti 
spolov in pravic žensk povezani; poziva, naj se to vprašanje obravnava v okviru 
postopka iz člena 7 proti zadevnim državam članicam;

5. znova zahteva, da se za proračunske vrstice programa za pravice, enakost in 
državljanstvo za obdobje 2014–2020 natančno navedejo sredstva, dodeljena 
posameznim ciljem programa na področju enakosti spolov, da se zagotovi ustrezna 
odgovornost za sredstva, namenjena za te cilje;

6. obžaluje trend zadnjih let, da se zmanjšujejo sredstva Unije za boj proti vsem oblikam 
nasilja nad ženskami in dekleti, in znova zahteva, da se povečajo sredstva za posebni 
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cilj Daphne; znova poziva, naj se v programu za pravice, enakost in državljanstvo za 
posebni cilj Daphne oblikuje posebna proračunska vrstica; je seznanjen z razvojem 
vseevropske raziskave s skupno metodologijo in vprašalnikom, s katero naj bi se redno 
zbirali primerljivi podatki o nasilju na podlagi spola iz vseh držav članic; pričakuje, da 
bo seznanjen s prvimi ugotovitvami pilotne izvedbe raziskave do leta 2019, da bi lahko 
raziskavo kot načrtovano izvajali od 2020–2021 naprej;

7. poziva k iskanju sinergij med temi notranjimi in zunanjimi programi Unije, da bi 
zagotovili usklajenost in kontinuiteto pri politikah znotraj in zunaj Unije, na primer v 
primeru pohabljanja ženskih spolovil;

8. poziva k večji preglednosti, ciljno usmerjenim ukrepom in posebnim proračunskim 
vrsticam, da bo mogoče pri zunanjem delovanju Unije izpolniti cilje na področju 
enakosti spolov in pravic žensk, vključno s spolnim in reproduktivnim zdravjem in 
pravicami;

9. poziva, naj bo ocena učinka na enakost spolov splošen pogoj za nepovratna sredstva 
Unije;

10. opominja, da je precejšnje število beguncev in prosilcev za azil, ki vstopijo v Unijo, 
žensk in otrok; poudarja, da je vključevanje načela enakosti spolov tudi eno od 
ustanovitvenih načel Sklada za azil, migracije in vključevanje, ter znova poziva, naj se v 
migracijskih in azilnih politikah upošteva vidik spola, v ta namen pa dodelijo posebna 
sredstva za preprečevanje nasilja na podlagi spola in zagotavljanje dostopa do 
zdravstvenih storitev ter storitev reproduktivnega zdravja in pravic;

11. poziva, naj se Parlament, Svet in Komisija v naslednjem večletnem finančnem okviru 
znova zavežejo enakosti spolov, tako da v novo uredbo o večletnem finančnem okviru 
vključijo določbo o pripravi proračuna ob upoštevanju vidika spola in pregled ob 
upoštevanju tega vidika; obžaluje, da kljub skupni izjavi o vključevanju načela enakosti 
spolov, priloženi večletnemu finančnemu okviru, ni bilo vidnejšega napredka na tem 
področju, prav tako pa z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2014–2020 ni bila 
zagotovljena jasna strategija za enakost spolov s posebnimi in natančno določenimi cilji 
ter dodeljenimi sredstvi zanje;

12. poudarja, da si je treba na področju raziskav in vključevanja bolj prizadevati za 
vključevanje vidika enakosti spolov; v zvezi s tem pozdravlja, da je do januarja 2019 
delež udeleženk v projektih programa Obzorje 2020 znašal 42 % celotne delovne sile; 
nasprotno pa obžaluje, da je bilo le 28 % koordinatorjev projektov žensk in da se je 
vidik spola upošteval le pri 32,4 % nepovratnih sredstev za vsebine s področja raziskav 
in inovacij; poziva tudi, naj se vključijo ciljno usmerjeni ukrepi za pravice žensk in 
enakost spolov in predvidijo posebne proračunske vrstice zanje, da bi bil v politikah na 
področju migracij in azila upoštevan vidik spola;

13. poziva Komisijo, naj pri pripravi proračuna v vseh fazah proračunskega postopka, 
izvrševanja proračuna in oceni njegovega izvrševanja upošteva vidik spola, da bi 
spodbujala enak dostop do programov, ki jih financira Unija, in udeležbo žensk;

14. poziva, naj se o upravičencih in udeležencih programov, ki jih financira Unija, zbirajo 
podatki, razčlenjeni po spolu; znova zahteva, da se v skupni sklop kazalnikov rezultatov 
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za izvrševanje proračuna Unije vključijo tudi kazalniki glede na spol, pri katerih bi se 
večja pozornost namenila načelu enakosti, pravičnosti in ekologije, ob ustreznem 
upoštevanju načela dobrega finančnega poslovodenja, natančneje načel gospodarnosti, 
učinkovitosti in uspešnosti;

15. obžaluje, da pri Evropskem skladu za strateške naložbe (EFSI) ni vključen vidik 
enakosti spolov, ker ne obstajajo specifični podatki glede spola vlagateljev vlog, 
predloženih in/ali odobrenih za financiranje iz EFSI.
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