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Resolucija Evropskega parlamenta o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih 
na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU
(2019/2614(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A. ker člen 2 Pogodbe o Evropski uniji določa načelo enakosti med moškimi in ženskami;

B. ker so predsedniki njegovega odbora za ekonomske in monetarne zadeve v imenu 
političnih skupin skozi leta večkrat obvestili predsednike Evropskega sveta, 
Euroskupine in Komisije o neuravnoteženi zastopanosti spolov v Evropski centralni 
banki (ECB), pa tudi v drugih ekonomskih, finančnih in monetarnih institucijah EU;

C. ker je predsednik Evropskega parlamenta po seji konference predsednikov v dopisu z 
dne 5. marca 2019 pozval, naj se predsedniki Evropskega sveta in Komisije zavežejo 
zagotoviti, da bodo vse institucije v njihovi odgovornosti izvajale konkretne ukrepe za 
jamčenje uravnotežene zastopanosti spolov in pri vseh izbirnih postopkih oblikovale 
ožje sezname, uravnotežene glede na spol;

D. ker je svet dne 7. marca 2011 sprejel Evropski pakt za enakost spolov za obdobje 2011–
2020;

E. ker Parlament obžaluje, da so ženske na področju bančnih in finančnih storitev še vedno 
premalo zastopane na izvršnih položajih; ker bi morale vse institucije in organi EU ter 
vse nacionalne institucije in organi izvajati konkretne ukrepe za zagotavljanje 
uravnotežene zastopanosti spolov;

F. ker je med šestimi člani Izvršilnega odbora ECB samo ena ženska; ker sta med 25 člani 
Sveta ECB samo dve ženski;

G. ker so predsedniki Evropskega bančnega organa (EBA), Evropskega organa za 
zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) ter Evropskega organa za vrednostne 
papirje in trge (ESMA) moški; ker je eden od treh izvršnih direktorjev evropskih 
nadzornih organov ženska;

H. ker je predsednico enotnega mehanizma nadzora pravkar nadomestil moški, po čemer je 
Enotni odbor za reševanje še edini preostali organ EU na širšem področju finančnih in 
ekonomskih institucij EU, ki mu predseduje ženska;

I. ker sta na čelu evropskega mehanizma za stabilnost in Evropske investicijske banke 
moška;

J. ker je med 28 evropskimi komisarji le devet komisark;

K. ker je med 20 člani predsedstva Evropskega parlamenta sedem članic; ker je 11 od 23 
predsednikov parlamentarnih odborov žensk;
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1. poudarja, da po spolu raznolika sestava odborov in vlad zagotavlja večjo usposobljenost 
in širša obzorja ter da pomeni zaposlovanje izključno moških ali izključno žensk manjši 
nabor kandidatov in nevarnost, da se spregledajo potencialno odlični kandidati;

2. obžaluje, da Komisija in velika večina vlad EU doslej nista uspeli spodbuditi 
uravnotežene zastopanosti spolov v institucijah in organih EU, zlasti v zvezi z 
imenovanjem na visoke položaje na področju ekonomskih, finančnih in monetarnih 
zadev; pričakuje, da bodo države članice in institucije EU hitro uravnotežile zastopanost 
spolov na najvišjih položajih;

3. poziva vlade držav članic, Svet, Euroskupino in Komisijo, naj predložijo ožje sezname, 
na katerih bosta vsaj ena kandidatka in en kandidat v posameznem postopku 
imenovanja v vseh institucijah in organih EU;

4. poudarja, da bo Parlament v bodoče nasprotoval izbiri vseh kandidatov, žensk ali 
moških, ki niso bili vključeni na ožji seznam, uravnotežen glede na spol;

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, vladam držav članic, 
Komisiji, Evropski centralni banki, enotnemu mehanizmu nadzora, Enotnemu odboru 
za reševanje, Evropskemu bančnemu organu, Evropskemu organu za zavarovanja in 
poklicne pokojnine, Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge ter pristojnim 
nacionalnim organom držav članic.


