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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:

A. ker si mora Unija v skladu s členom 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri vseh 
svojih dejavnostih prizadevati za odpravo neenakosti in spodbujanje enakosti med 
moškimi in ženskami ter tako udejaniti vključevanje načela enakosti spolov; ker je 
proračunski postopek za leto 2021 prvi v novem večletnem finančnem okviru 2021–
2027 in je zato priložnost, da se vidik spola bolje upošteva v proračunskem postopku z 
njegovo vključitvijo v proračun; zlasti je treba upoštevati številne posledice pandemije 
covida-19, povezane s spolom, ki vplivajo na pravice žensk, kot so povečano nasilje na 
podlagi spola med omejitvijo gibanja, višja stopnja zapuščanja trga dela zaradi večje 
obremenitve z nego in oskrbo, večji delež zaposlenih žensk v sektorjih, ki so jih 
prizadeli ukrepi omejitev gibanja, v neformalni ekonomiji in v sektorjih z bolj 
negotovimi delovnimi pogoji;

1. poudarja, da je program za državljane, enakost, pravice in vrednote edini program Unije 
s ciljno usmerjenimi ukrepi za enakost spolov, tudi s preprečevanjem nasilja na podlagi 
spola in bojem proti njemu; znova odločno zahteva povečanje sredstev in posebno 
proračunsko postavko za boj proti nasilju na podlagi spola, zlasti zaradi porasta nasilja 
nad ženskami med pandemijo covida-19, pa tudi izčrpnejše financiranje enakosti spolov 
in vključevanje pomožnega cilja vidika spola ter financiranje ustreznih organizacij iz 
sklopov Daphne in Vrednote v okviru programa za državljanstvo, enakost, pravice in 
vrednote; ponovno poziva k vključitvi posebnih proračunskih vrstic za vse ciljno 
usmerjene ukrepe za enakost spolov kot dobro prakso pri pripravi proračuna ob 
upoštevanju načela enakosti spolov, da bi olajšali spremljanje porabe, namenjene 
enakosti spolov;

2. poudarja, da je treba povečati sredstva Evropskega socialnega sklada+, da bi omogočili 
vključevanje na trg dela in prilagojeno usposabljanje, saj je pandemija covida-19 
nesorazmerno prizadela ženske, zlasti tiste, ki delajo v neformalnem gospodarstvu, 
številne se morda ne bodo mogle formalno zaposliti, ker opravljajo naloge otroškega 
varstva, so v prekarnih delovnih razmerjih, s pogodbami za skrajšani delovni čas in v 
sektorjih, ki so bili močno prizadeti in so zelo feminizirani, kot so zdravstvo, 
maloprodaja, struktura in storitve za nego in varstvo, otroško varstvo, varstvo starejših 
ter trajno in socialno varstvo, da bi spodbudili udeležbo žensk na trgu dela;   

3. poudarja, da je treba razmisliti o povečanju sredstev za krepitev vloge žensk s 
podjetništvom in podpreti mala ter srednja podjetja, ki jih vodijo ženske, da bi jim prek 
namenskih programov zagotovili dostop do posojil in financiranja;

4. poziva Komisijo in države članice, naj obravnavajo premajhno zastopanost žensk v 
digitalnem gospodarstvu, sektorju IKT ter sektorju znanosti, tehnologije, inženirstva in 
matematike (STEM) v smislu izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja, zlasti z 
namenskimi ukrepi, namenjenimi obveščanju in spodbujanju deklet, naj raziščejo 
naravoslovje, tehnologijo, inženirstvo in matematiko, da bi jih motivirali za učenje, 
študij in nadaljevanje poklicne poti na tem področju, ter naj dodelijo namenska sredstva 
za odpravo digitalnega razkoraka med spoloma, in sicer z oblikovanjem predlogov za 
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izboljšanje digitalnih spretnosti in digitalne pismenosti žensk ter za povečanje njihovih 
možnosti za doseganje enakih konkurenčnih pogojev, in jim pomagajo pri prilagajanju 
na nove delovne pogoje po pandemiji covida-19 in spodbujajo njihovo večjo udeležbo v 
gospodarstvu;

5. poziva k povečanju sredstev za razdelek za kulturo, ustvarjalnost in vključujočo družbo, 
da bi vidike spola bolje vključili v vse te programe, pa tudi podprli in spodbudili študije 
in raziskave o enakosti spolov v Uniji;

6. poudarja, da je treba okrepiti proračunska sredstva, namenjena podpori splošnega 
spoštovanja in dostopa do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic; poziva države 
članice, naj varujejo spolno in reproduktivno zdravje in pravice, zlasti z zagotavljanjem 
programov in storitev na področju reproduktivnega zdravja, vključno z osnovnim 
prostovoljnim načrtovanjem družine, zdravili ter zdravjem mater in novorojenčkov; 
poziva Komisijo in države članice, naj namenijo dodatna sredstva za program 
EU4Zdravje, zlasti za stalno in pravočasno zagotavljanje dostopnih in varnih storitev na 
področju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, pa tudi za podporo ukrepom, 
namenjenim reševanju zdravstvenih vprašanj, povezanih z nasiljem na podlagi spola, in 
pomoči žrtvam nasilja na podlagi spola; posebej opozarja na ženske, ki živijo na 
podeželskih, redko poseljenih in najmanj dostopnih območjih, ki imajo pogosto bolj 
omejen dostop do teh storitev;

7. poudarja, da bi moral proračun EU imeti dejavnejšo vlogo pri doseganju ciljev OZN za 
trajnostni razvoj; zato poziva, da je treba občutno povečati podporo za ukrepe in 
projekte, namenjene izkoreninjenju revščine žensk in otrok, spodbujanju vključevanja 
žensk na trg dela, odpravljanju razlik med moškimi in ženskami pri plačilu in delovnih 
pogojih, izboljšanju zdravstvenih storitev ter odpravljanju nasilja nad ženskami, otroki 
in mladimi;

8. poziva Komisijo in Svet, naj poskrbita, da bodo dodatna sredstva prejele organizacije za 
pravice žensk, zlasti tiste, ki se zavzemajo za spolno in reproduktivno zdravje in pravice 
ter pravice oseb LGBTI+; ponavlja svojo zahtevo po mehanizmu za zaščito proračuna 
Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah 
članicah; poudarja, da bi morala biti odobritev večletnega finančnega okvira za obdobje 
2021-2027 s strani Parlamenta pogojena s spoštovanjem vrednot Unije, in je pripravljen, 
da večletnega finančnega okvira ne odobri, če o tem mehanizmu ne bo političnega 
dogovora;

9. potrjuje, kako pomembna je vloga Evropskega inštituta za enakost spolov in Agencije 
Evropske unije za temeljne pravice ter poziva k povečanju njunega proračuna, da bi 
okrepili njihove zmogljivosti za zaposlovanje in raziskovanje; opozarja, kako 
pomembna je vloga Evropskega inštituta za enakost spolov pri razumevanju obsega in 
vzrokov neenakosti spolov v Uniji; zato poziva k povečanju proračunskih sredstev v 
postavki „Spodbujanje nediskriminacije in enakosti“.
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