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Glavne teme ovog redovnog sastanka odnosile su se na informiranje zemalja članica o 

aktivnostima tri države predsjedateljice Vijećem Europske unije, predstavljanje izvještaja  
Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE-a) o ženama i siromaštvu kao i o 

financijskoj podršci Europske unije za područje ravnopravnosti spolova i najavi programa 

natječaja.   
Također je bilo riječi o  naporima za povećanje zastupljenosti žena na tržištu rada i 

jednaku ekonomsku neovisnost žena i muškaraca. Iako je zamjetno da stopa zaposlenosti žena 

u EU raste većom dinamikom od one za muškarce pa je u 2015. godini iznosila 64,2 za žene  i 
75,8 za muškarce, plaće žena, međutim  i dalje su prosječno 16% niže od muških, a mirovine 

čak 40%. Jaz u visini plaća i mirovina ne pokazuje trend smanjivanja.  
Promicanju ravnoteže između privatnog i poslovnog života dana je velika pozornost 

jer uključuje čitav niz aktivnosti koje bi države članice trebale provesti - od osiguravanja 
vrtićkog smještaja za djecu  do brige za starije, poticanje bolje raspodjele kućanskih poslova i 
dr. aktivnosti,  dok će  Slovačka kao zemlja predsjedavajuća Vijećem EU  organizirati u 
Bratislavi konferenciju na istu temu sredinom rujna. 

Također je raspravljano o ekonomskom osnaživanju žena i pripremi za 61. sjednicu 

UN Komisije za status žena. U ovom kontekstu je istaknuto da je udio žena na mjestima 

odlučivanja, primjerice u upravama tvrtki na razini EU 23,3%. U Hrvatskoj taj udio iznosi 
22,2%.  

Vezano za praćenje provedbe 2030 Agende za održivi razvoj, od zemalja članica EU 
očekuje se skoro zauzimanje stajališta o vrstama i dinamici praćenja napretka u postizanju 

održivih ciljeva razvoja, s naglaskom na mogućnosti uvrštavanja statističkih podataka 

razvrstanih po spolu u sve indikatore napretka.  
Zadnja tema sastanka odnosila se na pitanje nasilja nad ženama s posebnim naglaskom 

na pristupanje EU-e Istambulskoj konvenciji te se raspravljalo o ciljanim akcijama 
osvještavanja javnosti o nasilju nad ženama u 2017. godini. Najavljeno je održavanje 
konferencije Malte kao sljedeće zemlje predsjedateljice EU na temu nasilja nad ženama kao i 
skoro istraživanje Eurobarometra u ovom području. 

Ured za ravnopravnost spolova izradio je za potrebe ovog sastanka izvješće o 

najnovijem razvoju (od siječnja do rujna ove godine) u području ravnopravnosti u RH koje je 

dostavljeno EK. 
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