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Ми, регионални партнери са западног Балкана, потврђујемо да амбициозни циљ 

инклузивног и одрживог економског развоја мора да укључује чврсту посвећеност родној 

равноправности у приступу економским могућностима. Иако је регион западног Балкана 

остварио напредак у промовисању инклузије у економским могућностима, јазови су и даље 

присутни. Процене указују да у просеку губимо око 18 процената БДП-а сваке године због 

родног јаза на тржишту рада. Отприлике, једна трећина овог губитка настала је због 

поремећаја у избору занимања код мушкараца и жена, а две трећине због трошкова 

повезаних са недостацима везаним за учешће радне снаге. Девојчице и жене на западном 

Балкану, иако су сада образованије него икада раније, и даље не учествују једнако на 

тржишту рада, а када су запослене, вероватније је да ће бити запослене на слабо плаћеним 

нискоквалификованим пословима. Жене такође обично преузимају највећи део 

одговорности за неплаћену негу и рад код куће, имају мање приступа кредитима и мање је 

вероватно да ће жене имати фер изгледе за каријеру и преузимање руководеће позиције у 

приватном или јавном животу у односу на мушкарце. 

 

Схватајући да унапређење ове агенде захтева прелазак са пројеката на реформу 

политика и усклађивање неколико актера, обавезујемо се да ћемо подржати реформе које 

подстичу међусекторску координацију родне равноправности у три приоритетне области: 

 

(i) приступ средствима, посебно земљишту и имовини, 

(ii) приступ запошљавању и пристојном раду, и  

(iii) јачање институција у праћењу напретка у погледу родне равноправности. 

 

Обавезујемо се на промовисање равноправности у средствима, посебно кроз признавање 

власништва над непокретном имовином. Препознајемо да постојећи законодавни оквир 

може бити унапређен како би се смањиле препреке које ометају приступ жена непокретној 

имовини и да неједнака имплементација и спровођење закона отежава способност жена да 

поседују, управљају, контролишу, а у неким инстанцама и наслеђују имовину и уживају у 

економским и финансијским користима од тог власништва. Ово додатно смањује могућност 

жена за приступ финансијама и укључивање у предузетнишвто. Стога се обавезујемо на 

промовисање реформи које ће: (i) повећати прихватање, транспарентност и одговорност у 

процедурама везаним за регистарцију непокретне имовине и (ii) повећати способност 

пружалаца услуга укључених у поступке везане за регистрацију непокретне имовине да 

спроводе одредбе и процедуре за признавање власништва над непокретном имовином. 

Мере које су подржане реформама ће допринети Циљу одрживог развоја број 5.8 и 

усклађене су са циљевима предвиђеним у Поглављу 23 Правне тековине ("acquis 

communautaire") Европске уније (Основна права и приступ правосуђу). 



 

Обавезујемо се на уклањање правних и институционалних препрека за промовисање 

учешћа на тржишту рада. Препознајемо да су одлуке о запослењу жена резултат 

интеракције између преoвлађујућих родних и друштвених норми. Разни фактори 

ограничавају учешће жена у радној снази, укључујући родну сегрегацију по занимањима, 

недостатак услуга за бригу о зависним лицима (деца, болесни и старији) и правна, 

регулаторна и друштвена ограничења. Стога се посвећујемо: (i) унапређењу радне 

регулативе, поготово одредби о равноправности између мушкараца и жена у политикама 

запошљавања и социјалним политикама и (ii) промовисању реформи за уклањање препрека 

за учешће жена и осетљивих група у радној снази. Ове мере су у складу са захтевима 

Европске уније о једнаким могућностима запошљавања за све. 

 

Залажемо се за јачање институционалних аранжмана, на нивоу земље и региона, како 

бисмо подржали социјално укључивање. Прихватамо да је неопходно успоставити снажне 

институционалне механизме за регулисање и надгледање планирања и извештавања о 

залагању за једнакост и родну равноправност. Стога се обавезујемо на спровођење реформи 

политика које ће (1) унапредити способност и одговорност механизама родне 

равноправности и (2) унапредити регионалну координацију и праћење обавеза у области 

родне равноправности и укључивања. Што се тиче овог последњег, ми се обавезујемо на 

унапређење регионалне координације како бисмо омогућили континуирану регионалну 

координацију као и праћење и вредновање једнакости и родне равноправности у приступу 

економским могућностима. 

 

Овим потврђујемо да је предузимање регионалног приступа у питањима родне 

равноправности у складу са текућим напорима у правцу јачања регионалне сарадње на 

Западном Балкану. Ми ћемо, у оквиру овог приступа, имати за циљ решавање заједничких 

изазова, уз истовремено олакшавање специфичних појединачних реформи кроз размену 

међу колегама и одговорност за договорено праћење и посвећеност програму реформе.    

 

 


