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POBUDE

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

A. ker je enakost med ženskami in moškimi temeljna vrednota EU in je priznana v členih 8 
in 19 Pogodbe o delovanju Evropske; ker je torej načrtno upoštevanje enakosti spolov 
pomembno orodje za horizontalno vključevanje tega načela v politike EU, ukrepe in 
dejavnosti, vključno s kohezijsko politiko;

B. ker kohezijska politika obravnava razlike med različnimi regijami in zaostalost regij z 
najbolj omejenimi možnostmi, njen cilj pa je doseči ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, in sicer s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), 
Evropskega socialnega sklada (ESS), Kohezijskega sklada, Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 
(ESPR), za katere veljata načeli nediskriminacije in enakosti spolov;

C. ker še vedno ne poznamo vseh gospodarskih, zaposlitvenih in socialnih posledic 
pandemije; ker predhodne študije kažejo, da je pandemija koronavirusne bolezni 2019 
obstoječe neenakosti še povečala, kar bi bilo treba upoštevati v kohezijski politiki;

D. ker je zagotavljanje oskrbe nadvse pomembno, saj ženskam omogoča, da ostanejo 
aktivne na trgu dela;

1. poziva Komisijo in države članice, naj si z dejanskim vključevanjem načela enakosti 
spolov v vse faze političnega cikla bolj prizadevajo za spodbujanje enakosti spolov in 
nediskriminacije v kohezijski politiki in naj na ravni EU ter nacionalni in regionalni 
ravni pokažejo možno politično zavezanost temu; poziva k tesnemu sodelovanju z 
Evropskim inštitutom za enakost spolov na tem področju, ki zagotavlja kakovostne 
raziskave in podatke, tako da lahko oblikovalci politike in drugi ključni deležniki, ki se 
zavzemajo za večjo enakost med ženskami in moškimi, sprejemajo bolj informirane in z 
dokazi podprte odločitve; poudarja, da sta izmenjava znanja med institucijami in 
agencijami EU in podpora za povečanje zmogljivosti ključnega pomena za 
preprečevanje visokih upravnih stroškov in nepotrebne birokratizacije;

2. poziva Komisijo, naj ozavešča o potrebi po enakosti spolov ter naj razvije in pripravi 
posebna orodja in smernice, ki bodo državam članicam v pomoč pri vključevanju vidika 
spola v fazo izvajanja in spremljanja; poudarja, kako pomembno je, da so uradniki, ki 
upravljajo sklade kohezijske politike, deležni usposabljanja za vključevanje enakosti 
spolov;

3. poziva države članice in njihove pristojne organe, naj si z izmenjavo znanja, tehnično 
pomočjo, usposabljanjem in ozaveščanjem izmenjujejo dobro prakso pri vključevanju 
načela enakosti spolov;

4. glede na posledice pandemije koronavirusne bolezni 2019 brez primere poudarja vlogo 
financiranja v okviru kohezijske politike pri podpiranju, spodbujanju in promoviranju 
programov, ki ob upoštevanju posebnih potreb žensk, tudi žensk na podeželju, 
spodbujajo njihovo zaposlovanje in podjetništvo, izboljšujejo njihov dostop do zemljišč, 
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posojil in finančnih instrumentov, z izobraževanjem, usposabljanjem in svetovanjem 
izboljšujejo njihovo znanje in spretnosti ter uspešnost, povečujejo njihovo udeležbo v 
lokalnih akcijskih skupinah in spodbujajo razvoj lokalnih partnerstev ter obravnavajo 
infrastrukturne pomanjkljivosti, tudi kar zadeva zagotavljanje različnih vrst oskrbe; 
poudarja, da lahko sodelovanje na evropski ravni skupaj z učinkovito uporabo sredstev 
EU prispeva k razvoju kakovostnih, dostopnih in cenovno sprejemljivih storitev oskrbe, 
ki so bistvenega pomena za ohranitev aktivnosti žensk na trgu dela;


