
 

Sastanak Skupine visoke razine za uvođenje  rodno osviještene politike Europske komisije 

Sofija, 31. siječnja  do 1. veljače 2018.  

Povodom predsjedavanja Bugarske Vijećem EU u Sofiji je od 31. siječnja do 1. 

veljače 2018. godine održan redoviti sastanak Skupine visoke razine Europske komisije za 

uvođenje rodno osviještene politike (High Level Group on Gender Mainstreaming, u daljnjem 

tekstu: HLG). Sastanci HLG održavaju se dva puta godišnje u sklopu šestomjesečnih 

predsjedanja država članica  Europskom unijom. Sastancima predsjedava Europska komisija. 

U radu HLG sudjeluju predstavnici svih zemalja članica članica, rukovodećih službenika 

zaduženih za područje ravnopravnosti spolova. Prije održavanja sastanka, kao i druge zemlje 

članice, Ured za ravnopravnost spolova je dostavio EK  izvješće o najnovijem razvoju u 

području ravnopravnosti spolova u RH. Sastanak je otvorila zamjenica ministra rada i 

socijalne politike Bugarske, gđa Rositsa Dimitrova. 

Jedna od važnih tema ovog sastanka odnosila se na informiranje zemalja članica o 

provedenim i planiranim aktivnostima tri države predsjedateljice Vijećem EU – Estonije, 

Bugarske i Austrije.  

Održan je i prvi neformalni zasebni sastanak predstavnica budućeg trojnog 

predsjedništva EU – Rumunjske, Finske i Hrvatske s ciljem preliminarne rasprave o temama 

zajedničkog programa, glavnih pitanja i aktitvnosti koje će se provoditi u području 

ravnopravnosti spolova za vrijeme njihova predsjedavanja EU.  

Europski institut za ravnopravnost spolova predstavio je rezultate istraživanja  pod 

nazivom „Ravnopravnost spolova i digitalni svijet“, što je tema koju je Bugarska izabrala u 

svojstvu predsjedavajuće EU. 

Kao prioritetne točke dnevnog reda izdvojena su i pitanja  uklanjanja razlika u 

plaćama i mirovinama između žena i muškaraca,  borbi protiv ženskog siromaštva,  povećanju 

udjela žena na tržištu rada i jednakoj ekonomskoj neovisnosti žena i muškaraca. 

U tom kontekstu predstavnici Europske komisije izvijestili su o provedbi Akcijskog 

plana EU za smanjivanje razlika u plaćama 2017.-2019., i promicanju ravnopravnosti unutar 

Strategije Europa 2020.  

Pitanje suzbijanja nasilja nad ženama na svakom je sastanku HLG zasebna tema. S tim 

u vezi predstavnici EK izvijestili su o koracima vezanim uz pristupanje  EU Istambulskoj 

konvenciji. Od 11 zemalja članica koje do sada nisu ratificirale ovu konvenciju, uključivši 

Hrvatsku, EK je zatražila  da navedu razloge, a o čemu je provedena i opsežna diskusija.  



S obzirom na skorašnji sastanak 62. Komisije za status žena UN-a u New Yorku, na 

prioritetnu temu položaja žena i djevojčica u seoskim područjima, predstavnici EK i država 

članica izvijestili su o organizacijskim detaljima sastanka, popratnim događanjima i sastavu 

nacionalnih izaslanstava. Izuzev Hrvatske sve su zemlje članice već izvršile potrebne 

pripreme uključujući podatke o sastavu svojih delegacija. 

Vezano za praćenje provedbe UN 2030 Agende za održivi razvoj, istaknuto je da se od 

zemalja članica EU očekuje skoro zauzimanje stajališta o dinamici praćenja napretka u 

postizanju održivih ciljeva razvoja, s naglaskom na uvrštavanju statističkih podataka 

razvrstanih po spolu u sve indikatore napretka. 

Predstavnici EK predstavili su također i planove za financiranje područja 

ravnopravnosti spolova iz EU sredstava za 2018. godinu u okviru Programa za pravdu, 

jednakost i građanstvo.   
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