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POBUDE

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

A. ker člen 16(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu določa, da države članice in Komisija zagotavljajo, da se na različnih stopnjah 
izvajanja skladov podpira enakost med moškimi in ženskami ter vključevanje vprašanja 
enakosti med spoloma,

B. ker vključevanje vprašanja enakosti med spoloma dejansko pomeni ocenitev, v kakšni 
meri politični, upravni in družbeni ukrepi vplivajo na življenje ter položaj žensk in 
moških, ter, kjer je potrebno, sprejem odgovornosti za ponovni pregled teh ukrepov, da se 
spodbuja enakost med spoloma,

1. poudarja, da so za boljše izvajanje vključevanja vprašanja enakosti med spoloma na 
različnih področjih politike potrebna nadaljnja prizadevanja ter ukrepi za odpravo 
zastarelih vzorcev odločanja in vedenja, zlasti v upravi;

2. opozarja, da vključevanje načela enakosti med spoloma na ravni Evropske unije temelji 
na dvojni strategiji, ki hkrati zagotavlja upoštevanje enakosti moških in žensk na vseh 
področjih politike ter odločanja ter z namenskimi ukrepi omogoča odpravo diskriminacije 
žensk;

3. poudarja, da mora Evropski socialni sklad podpirati posebne ukrepe za izboljšanje dostopa 
in vključevanja žensk na trg dela ter vključevanje vprašanja enakosti med spoloma; meni, 
da je treba v regionalnih skladih uvesti proračunsko postavko za spodbujanje enakosti 
med spoloma (priprava proračuna ob upoštevanju vidika spola), ki bi zagotovila finančna 
sredstva za spodbujanje enakosti med spoloma in študije o učinkih ženske politike;

4. ponovno opozarja, da je treba v strategije za regionalni razvoj vključiti nove pristope in 
inovativne instrumente, ter poudarja, da je treba zagotoviti usposabljanje nosilcev 
odločitev na regionalni in lokalni ravni na področju metodologije ter sredstev za 
vključevanje načela enakosti med spoloma; poziva Komisijo, naj nadalje oblikuje 
smernice za upravni sektor o vključevanju načela enakosti med spoloma na področju 
delovanja strukturnih skladov;

5. poudarja, da je treba za zagotovitev kar najbolj dolgoročnega učinka finančnega vzvoda 
strukturnih skladov posebno pozornost nameniti pomoči ranljivim skupinam, zlasti 
ženskam na podeželju;

6. poudarja, da je treba zbirati redne in celovite regionalne statistične podatke, ločene po 
spolu, katerih primanjkuje, kar bo omogočilo ocenitev dejanskega položaja in neenakosti 
med načini življenja žensk v različnih regijah;

7. poziva Komisijo, naj poleg pristopa za vključevanje vprašanja enakosti med spoloma 
predlaga vrsto posebnih ukrepov, ki bodo zajemali kampanje za ozaveščanje, izmenjavo 
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najboljših praks, dialog z državljani in pobude javno-zasebnih partnerstev.
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