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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 temelji Unija, in ker je slednja zavezana 
vključevanju načela enakosti spolov v vse svoje ukrepe, kot določa člen 8 PDEU;

B. ker je Evropski parlament večkrat pozval Komisijo, naj na ustreznih 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 
razsežnost spola, vključno s podatki, razčlenjenimi po spolu, upošteva v svojih poročilih 
o izvrševanju proračuna Unije;

1. poziva k vključevanju pravic žensk in enakosti spolov v vsa področja politike; zato 
znova poziva k izvajanju vidika spola v proračunskem postopku, tudi pri izvrševanju 
proračuna in oceni njegovega izvrševanja;

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

3. ponovno poudarja, da je treba imeti za posebni cilj Daphne posebno proračunsko vrstico 
programa za pravice, enakost in državljanstvo; je seznanjen z razvojem vseevropske 
raziskave s skupno metodologijo in vprašalnikom za redno zbiranje primerljivih 
podatkov o nasilju na podlagi spola v vseh državah članicah EU; pričakuje, da bo 
seznanjen s prvimi ugotovitvami pilotne izvedbe raziskave do leta 2019, da bi 
upoštevali predvideno izvajanje raziskave od 2020–2021 naprej1; 

4. poudarja, da si je treba bolj prizadevati za vključevanje vidika enakosti spolov na 
področju raziskav in vključevanja; v zvezi s tem pozdravlja dejstvo, da je do januarja 
2019 delež udeleženk v projektih znotraj programa Obzorje 2020 znašal 42 % celotne 
delovne sile; nasprotno pa obžaluje, da je bilo le 28 % koordinatorjev projektov žensk, 
razsežnost spola pa se je upoštevala le pri 32,4 % nepovratnih sredstev za vsebine s 
področja raziskav in inovacij2; 

5. poziva k zbiranju podatkov, razčlenjenih po spolu, o upravičencih in udeležencih 
programov, ki jih financira EU.

1 Splošni izkaz prihodkov COM (2019)400 – junij 2019 — stran 360.
2 Prav tam, stran 74.
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