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Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za pravice žensk in enakost spolov je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da 
pripravi mnenje in ga predloži vašemu odboru. Na seji dne 31. marca 2020 je odbor odločil, 
da bo pripravil mnenje v obliki pisma.

V tem postopku je Odbor za pravice žensk in enakost spolov sklenil, da bo Odbor za proračun 
pozval, naj kot pristojni odbor v svoj predlog resolucije vključi naslednje predloge.

S spoštovanjem!

Evelyn Regner



PE650.378v02-00 2/3 AL\1202675SL.docx

SL

POBUDE

A. ker je v členu 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije zapisano, da si Unija v vseh svojih 
dejavnostih prizadeva odpraviti neenakosti ter spodbujati enakost med moškimi in 
ženskami, s čimer vzpostavlja načelo vključevanja enakosti spolov, ki določa, da mora 
biti enakost spolov vključena v vse politike EU in obravnavana na vseh ravneh 
proračunskega postopka z vključevanjem enakosti spolov in pripravo proračuna, ki 
upošteva vidik spola;

B. ker je treba diskriminacijo izkoreniniti, države članice in EU pa jo morajo učinkovito 
obravnavati; ker mora biti vedno večji delež proračuna EU, vključno s strukturnimi 
skladi in naložbami EU v kakovostne javne storitve nege, zasnovan tako, da bo ustvarjal 
nove priložnosti na trgu dela v EU, spodbujal socialne pravice ter izboljšal delovne in 
življenjske pogoje, da bi se spodbujalo boljše ravnotežje med poklicnim in zasebnim 
življenjem za oba spola, s posebnim poudarkom na izboljšanju enakosti, tudi za ženske 
in dekleta ter osebe LGBTI+;

C. ker so ženske še vedno premalo zastopane na vodilnih položajih in položajih odločanja, 
medtem ko so nesorazmerno zastopane v slabo plačanih sektorjih, kot sta nega in 
storitve; ker ženske več časa kot moški posvečajo neplačanemu delu pri gospodinjskih 
opravilih in odgovornosti za nego; ker so potrebni posebni ukrepi za podporo ženskam, 
in sicer ženskam, ki se po dolgi prekinitvi vračajo na trg dela, da bi povečali njihov 
potencial na trgu dela;

D. ker so ženske še vedno premalo zastopane v sektorjih digitalnega gospodarstva, umetne 
inteligence, IKT ter naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM), kar 
zadeva izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje, vključno z vodstvenimi položaji; 
ker bi lahko sredstva za podporo krepitvi vloge žensk prek digitalnega vključevanja 
vodila v napredek na področju enakosti v digitalni dobi; ker bi morala strategija 
„Evropa, pripravljena na digitalno dobo“ vključevati načelo vključevanja enakosti 
spolov;

E. ker bi morala Komisija zagotoviti zadostno financiranje programov za pravice žensk, 
kot sta sedanji program za pravice, enakost in državljanstvo (program REC) in prihodnji 
program za pravice in vrednote, pri tem pa posebno pozornost nameniti instrumentom 
za preprečevanje diskriminacije, enakost spolov in vključevanje načela enakosti spolov 
ter preprečevanju nasilja na podlagi spola; poudarja stališče Evropskega parlamenta, da 
je naklonjen namenitvi posebnih sredstev za ukrepe za preprečevanje vseh oblik nasilja 
na podlagi spola in boj proti njim ter spodbujanje celovitega izvajanja Istanbulske 
konvencije v programu za pravice in vrednote;

Umestitev enakosti v jedro politik EU

1. poudarja, da mora upoštevanje vidika spola pri pripravi proračuna postati sestavni del 
proračunskega postopka v vseh proračunskih vrsticah, da bodo tako proračunski 
odhodki postali učinkovito orodje za spodbujanje enakosti spolov; poziva k doslednemu 
vključevanju načela enakosti spolov v vse programe in finančne instrumente EU ter 
Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI);
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2. znova zahteva večje naložbe v varstvo pravic žensk in deklet; poziva, da se predvidijo 
proračunska sredstva za ekonomsko neodvisnost žensk prek programov in skladov EU, 
kot so COSME, Obzorje 2020 in EFSI;

3. poziva k boljšim sinergijam med razpoložljivimi instrumenti, da se poveča enakost 
spolov ter izboljša ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem; ponovno 
poudarja, da si je treba bolj prizadevati za podporo ženskam, ki se znajdejo v bolj 
ranljivem položaju, vključno z invalidkami, ženskami, ki niso belke, materami 
samohranilkami in migrantkami, ženskami, ki živijo na oddaljenih podeželskih 
območjih, ter pripadnicami etničnih manjšin in LBTI+;

4. poziva k spremljanju porabe za enakost spolov in neodvisnim proračunskim vrsticam za 
usmerjene ukrepe ter k uvedbi ustreznih kazalnikov, ocenjevanja vpliva in posebne 
metodologije, zlasti za boj proti diskriminaciji ter psihičnemu, spolnemu in fizičnemu 
nasilju na podlagi spola, spolnemu nadlegovanju ter za dostopnost spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic za ženske; poziva k vzpostavitvi ustreznih 
mehanizmov odgovornosti in preglednosti, pa tudi k rednemu poročanju o rezultatih, ki 
naj se razvijejo in uporabijo ob upoštevanju razlik med spoloma, da bi izboljšali 
vključevanje načela enakosti spolov in učinkovitost programov, ki se izvajajo;

5. poziva, naj se povečajo proračunska sredstva EU za organizacije civilne družbe, ki se 
zavzemajo za pravice žensk v Evropi in na svetovnem jugu;

6. poudarja zaskrbljujoče in rastoče upiranje enakosti spolov in pravicam žensk ter pomen 
instrumentov EU, vključno z instrumentom za sosedstvo ter razvojno in mednarodno 
sodelovanje (NDICI), za boj proti temu pojavu; obžaluje, da Komisija v svoj predlog ni 
vključila posebnega programa za enakost spolov, in poziva, naj se ambiciozna in 
posebna proračunska sredstva namenijo za podporo zagovornikom človekovih pravic 
žensk ter za varstvo in spodbujanje spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic; zato 
poudarja, da je treba okrepiti proračunska sredstva, namenjena podpori splošnega 
spoštovanja in dostopa do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic;

7. opozarja, da ima Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) pomembno vlogo pri 
razumevanju razširjenosti in vzrokov neenakosti med moškimi in ženskami v EU ter da 
je potreben konsolidiran proračun za zbiranje podatkov, razčlenjenih po spolu, in 
pridobivanje strokovnih mnenj na področju enakosti spolov; poziva, naj se proračun, 
število delovnih mest v kadrovskem načrtu in neodvisnost inštituta EIGE povečajo ali 
vsaj ohranijo na sedanjih ravneh.


