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POBUDE 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, 

da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

– ob upoštevanju Direktive 79/7/EGS z dne 19. decembra 1978, na podlagi katere morajo 

države članice postopno uvesti načelo enakega obravnavanja moških in žensk na 

področju socialne varnosti, 

– ob upoštevanju Direktive 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za 

spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, 

ki so pred kratkim rodile ali dojijo, 

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju 

načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi 

z njimi, 

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju 

revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med 

BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 

96/34/ES, 

– ob upoštevanju Direktive 2010/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 

2010 o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno 

dejavnost, in o razveljavitvi Direktive Sveta 86/613/EGS, 

– ob upoštevanje Direktive 2011/36/EU z dne 5. aprila 2001 o preprečevanju trgovine 

z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev, 

– ob upoštevanju Direktive 2011/99/EU z dne 13. decembra 2011 o evropski odredbi 

o zaščiti, katere namen je zaščititi osebo pred kaznivim dejanjem druge osebe, ki lahko 

ogrozi njeno življenje, telesno in duševno integriteto, dostojanstvo, osebno svobodo ali 

spolno nedotakljivost, in pristojnemu organu v drugi državi članici omogočiti 

kontinuirano zaščito osebe na ozemlju te države članice; ta direktiva je okrepljena 

z Uredbo (EU) št. 606/2013 z dne 12. junija 2013 o vzajemnem priznavanju zaščitnih 

ukrepov v civilnih zadevah, ki zagotavlja priznavanje teh ukrepov po vsej EU; 

– ob upoštevanju Direktive 2012/29/EU z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih 

standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o 

nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ, 

A. ker Unija v skladu s členom 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) temelji na vrednotah 

spoštovanja človeškega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in 

spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin; ker so te 

vrednote skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, 

nediskriminacija, strpnost, pravica, solidarnost ter enakost žensk in moških; ker si v 

skladu s členom 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) Unija v vseh svojih 

dejavnostih prizadeva odpravljati neenakosti ter spodbujati enakost med moškimi in 

ženskami; 
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B. ker je v skladu s členom 2 PEU in člen 21 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije 

enakost žensk in moških je ena od temeljnih vrednot, na katerih temelji EU, in ker si 

Unija v vseh svojih dejavnostih prizadeva za boj proti vsem oblikam diskriminacije ter 

odpravo neenakosti in spodbujanje enakih možnosti in enakega obravnavanja; 

C. ker člen 157 PDEU in člen 19 PDEU omogočata zakonodajo za boj proti vsem oblikam 

diskriminacije, tudi na podlagi spola; 

D. ker so se EU in njene države članice v izjavi št. 19, priloženi k sklepni listini medvladne 

konference, na kateri je bila sprejeta Lizbonska pogodba, zavezale, da se bodo borile 

„proti vsem oblikam nasilja v družini“, ta kazniva dejanja preprečevale in kaznovale ter 

zagotovile „podporo in zaščito žrtev“. 

E. ker zakonodaja EU za boj proti trgovini z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, je bila 

sprejeta na podlagi členov 79 in 83 PDEU; ker program za pravice, enakost in 

državljanstvo med drugim financira ukrepe, ki prispevajo k izkoreninjenju nasilja nad 

ženskami; 

F. ker se direktive EU, ki se zlasti osredotočajo na enakost spolov, v številnih državah 

članicah ne izvajajo pravilno in tako osebe različnih spolov pri dostopu do zaposlitve ter 

dostopu do blaga in storitev niso zaščitene pred diskriminacijo; 

G. ker se diskriminacija na podlagi spola prekriva z drugimi oblikami diskriminacije, tudi z 

diskriminacijo na podlagi rase ali etnične pripadnosti, vere, invalidnosti, zdravja, spolne 

identitete, spolne usmerjenosti, starosti in/ali družbenoekonomskih razmer; 

H. ker je 33 % žensk v EU doživelo fizično in/ali spolno nasilje, 55 % pa spolno 

nadlegovanje, od tega 32 % na delovnem mestu; ker so ženske posebej izpostavljene 

spolnemu, fizičnemu in spletnemu nasilju, kibernetskemu nadlegovanju in zalezovanju; 

ker več kot polovico umorjenih žensk ubije partner ali sorodnik; ker je nasilje nad 

ženskami ena najbolj razširjenih kršitev človekovih pravic na svetu, ne glede na starost, 

državljanstvo, vero, izobrazbo, finančni in socialni položaj, in je glavna ovira za enakost 

žensk in moških; ker se pojav feminicida v državah članicah ne zmanjšuje; 

I. ker je raziskava o položaju oseb LGBT v EU pokazala, da se lezbijke, biseksualne in 

transspolne ženske soočajo z zelo velikim tveganjem diskriminacije na podlagi spolne 

usmerjenosti ali spolne identitete; ker je 23 % lezbijk in 35 % transspolnih oseb vsaj 

enkrat v zadnjih petih letih že doživelo fizični/spolni napad ali so jim grozili z nasiljem 

doma ali drugje (na cesti, v javnem prevoznem sredstvu, na delovnem mestu itd.); 

J. ker je bilo ugotovljeno, da se pri uporabi in izvrševanju prava EU s področja enakosti 

spolov v državah članicah pojavljajo nekatere težave glede prenosa in uporabe ustreznih 

direktiv, kot so vsebinske pomanjkljivosti v zakonodaji in njena nedosledna uporaba s 

strani nacionalnih sodišč; 

K. ker so institucije in mehanizmi za enakost spolov v nacionalnih vladnih strukturah 

pogosto odrinjeni na rob, razdeljeni med različna področja politike in težko delujejo 

zaradi zapletenih pooblastil ter pomanjkanja ustreznega osebja, usposabljanja, podatkov 

in zadostnih virov, poleg tega od političnega vodstva ne dobivajo dovolj podpore; 
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L. ker po navedbah primerjalne analize protidiskriminacijskega prava v Evropi, ki jo je leta 

2017 objavila evropska mreža pravnih strokovnjakov s področja enakosti spolov in 

nediskriminacije, v večini držav še vedno obstajajo resni pomisleki glede predstave in 

ozaveščenosti, saj posamezniki pogosto niso seznanjeni s svojimi pravicami do zaščite 

pred diskriminacijo ali obstojem zaščitnih mehanizmov; ker so se v skladu s to analizo, 

v povezavi z uveljavljanjem protidiskriminacijskih direktiv EU, pojavila nadaljnja 

vprašanja, kot so pomanjkljiva (ali preveč omejena) pravna legitimacija organizacij in 

združenj glede vključevanja v postopke v imenu ali v podporo žrtvam diskriminacije in 

restriktivna uporaba obrnjenega dokaznega bremena, kot tudi številne ovire za učinkovit 

dostop do sodnega varstva, ta pa predstavljajo ovire za državljane, da bi lahko v celoti 

uživali in zaščitili svoje pravice, ki izhajajo iz določb protidiskriminacijske zakonodaje; 

M. ker indeks enakosti spolov za leto 2017 Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) 

kaže na le neznatno izboljšanje, pri čemer je jasno, da je EU še vedno daleč od 

doseganja enakosti spolov, skupni rezultat pa je zdaj 66,2 od 100, le štiri odstotne točke 

več kot pred desetimi leti; 

N. ker navedeni podatki o enakosti spolov kažejo na izboljšanje za skoraj 10 točk v 

zadnjem desetletju na področju sprejemanja odločitev, saj vrednost trenutno znaša 48,5, 

vendar je na tem področju rezultat še vedno najnižji; ker se to odraža predvsem v 

neenaki zastopanosti žensk in moških v politiki ter kaže na demokratični primanjkljaj 

pri upravljanju EU; 

O. ker po ocenah poročila Eurofounda o vrzeli zaposlenosti po spolu ta vrzel EU stane 

približno 370 milijard EUR letno, kar je 2,8 % njenega BDP; 

P. ker sestavljeni kazalnik plačanega in neplačanega delovnega časa glede na raziskavo 

Eurofounda kaže, da ženske delajo dlje, če se obračuna plačani in neplačani delovni čas; 

Q. ker je zastopanost spolov v upravnih odborih agencij EU precej neuravnotežena in se 

kažejo trajni vzorci spolne segregacije, čeprav si EU prizadeva za enakost spolov pri 

odločanju; 

R. ker je feminizacija revščine dejstvo v EU in ker bi morala biti ustrezna in popolna 

uporaba in izvrševanje zakonodaje EU s področja enakosti in enakosti spolov povezana 

s politikami, ki obravnavajo zelo visoke stopnje brezposelnosti, revščino in socialno 

izključenost žensk, torej pojave, ki so tesno povezani z zmanjšanjem proračunskih 

sredstev za javne storitve, kot so zdravstvo, izobraževanje, socialne storitve in pravice iz 

socialnega varstva; ker so ženske zaradi pomanjkanja politik enakosti in izvajanja 

zakonodaje s področja enakosti spolov izključene s trga dela in tako še bolj ogrožene in 

izpostavljene tveganju revščine in socialne izključenosti; 

S. ker je pravilno izvajanje veljavne zakonodaje ključno za spodbujanje enakosti žensk in 

moških; ker kljub temu, da je prenovljena Direktiva 2006/54/ES jasno prepoveduje 

neposredno in posredno diskriminacijo, in čeprav ženske v povprečju dosežejo višjo 

stopnjo izobrazbe, je razlika v plačah med spoloma leta 2015 še vedno znašala 16,3 %; 

T. ker mora biti načelo enakosti spolov bistveni del spremljanja uporabe veljavne 

zakonodaje EU; 
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U. ker je zbiranje podatkov, po možnosti razčlenjenih po spolu, nadvse pomembno za 

oceno dosedanjega napredka v zvezi z uporabo prava EU; 

1. poudarja, da je enakost žensk in moških osrednje načelo EU, ki ga je treba vključiti v 

vse politike; 

2. poudarja bistveno vlogo načela pravne države za verodostojnost vseh oblik 

demokratičnega vladanja; želi izpostaviti, da je to temelj pravnega reda Unije in je kot 

tako skladno s konceptom Unije, ki temelji na načelu pravne države; 

3. opozarja, da je načelo enakosti – v zvezi z enakim plačilom za enako delo – zapisano v 

evropskih pogodbah od leta 1957 (člen 157 PDEU), in poudarja, da lahko EU na 

podlagi člena 153 PDEU ukrepa na širšem področju enakih možnosti in enakega 

obravnavanja glede zaposlovanja in poklica; 

4. poudarja, da sta ustrezno izvajanje in uporaba prava EU ključna za uresničevanje 

politike EU v zvezi z načelom enakosti žensk in moških, zapisanim v Pogodbah, in za 

spodbujanje in krepitev vzajemnega zaupanja med javnimi institucijami na ravni EU in 

nacionalni ravni, pa tudi med institucijami in državljani, saj sta zaupanje in pravna 

varnost podlaga za dobro sodelovanje in učinkovito uporabo prava EU; 

5. ponovno poudarja vlogo Komisije kot „varuhinje Pogodb“ in njeno nalogo, da spremlja 

uporabo prava EU, ter poudarja, da imajo države članice glavno odgovornost za 

zagotavljanje njegovega izvajanja in uveljavljanja; poudarja, da neuveljavljanje, 

neustrezna uporaba in neizvrševanje veljavne zakonodaje EU na področju enakosti 

žensk in moških vplivajo na učinkovitost in verodostojnost Unije; 

6. opozarja države članice in institucije EU, da je zagotavljanje pravočasne in ustrezne 

uporabe zakonodaje v državah članicah še vedno prednostna naloga EU; poudarja 

pomen spoštovanja načel prenosa pristojnosti, subsidiarnosti in sorazmernosti v skladu s 

členom 5 PEU ter enakosti pred zakonom za boljše spremljanje uporabe prava EU; želi 

spomniti na pomen ozaveščanja o določbah veljavnih direktiv, ki obravnavajo različne 

vidike načela enakosti žensk in moških, in njihovega uresničevanja v praksi; 

7. poziva države članice, naj si bolj prizadevajo za pravočasen prenos in izvajanje prava, s 

katerim se bo enakost žensk in moških uveljavila v praksi; 

8. poudarja, da so navsezadnje državljani in podjetja prikrajšani za ugodnosti, do katerih 

so upravičeni po pravu EU, če se veljavna zakonodaja EU o načelih enakih možnosti in 

enakega obravnavanja moških in žensk pri izobraževanju, zaposlovanju in delu, enakem 

plačilu za enako delo in enakem obravnavanju žensk in moških pri dostopu do blaga in 

storitev ter oskrbe z njimi ter veljavne določbe za izboljšanje usklajevanja poklicnega in 

zasebnega življenja ter za odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti 

pravočasno in pravilno ne prenesejo v nacionalno zakonodajo. 

9. poudarja vpliv učinkovite uporabe prava EU na krepitev verodostojnosti institucij EU; 

zato meni, da so letno poročilo, ki ga objavi Komisija, pravica do peticije in evropska 

državljanska pobuda pomembna orodja, s pomočjo katerih lahko zakonodajalca EU 

ugotovita morebitne pomanjkljivosti; 
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10. priznava pomen zbiranja podatkov, ki so po možnosti razčlenjeni po spolu, za oceno 

napredka pri spodbujanju pravic žensk; 

11. poudarja, da so postopki za ugotavljanje kršitev dragoceno orodje za zagotovitev 

pravilnega izvajanja prava EU; 

12. ponovno poudarja, da je Listina o temeljnih pravicah z začetkom veljavnosti lizbonske 

pogodbe postala zavezujoč sklop temeljnih pravic EU in da ta listina prepoveduje 

diskriminacijo na kateri koli podlagi, brez omejevanja te prepovedi na posebna 

področja, in je naslovljena na institucije, organe, urade in agencije EU pri izvajanju 

prava Unije; 

13. poziva države članice, naj se lotijo problema porasta trgovine z ljudmi za namene 

njihovega izkoriščanja za delo in trgovine z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja, saj 

je to še vedno najbolj razširjena oblika trgovine z ljudmi; 

14. z zadovoljstvom ugotavlja, da Sodišče Evropske unije široko razlaga koncept enakega 

plačila za enako delo in je z obsežno sodno prakso o tem členu vsekakor razširilo 

možnosti za boj proti neposredni in posredni diskriminaciji na podlagi spola pri plačilu 

in zmanjšanje razlike v plačilu med spoloma, vendar poudarja, da je treba še veliko 

storiti, da bi v EU odpravili obstoječe razlike v plačilu med spoloma;  

15. obžaluje, da se ni sprejela in uveljavila zakonodaja EU, ki bi ustrezno obravnavala 

delovne pogoje in delovni čas, vključno z delom ob praznikih in nedeljah ter delom brez 

odmora in počitka; opozarja, da je zaradi pomanjkanja tovrstne enotne zakonodaje 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja oteženo, kar še posebej vpliva na ženske 

in njihov položaj na trgu dela; 

16. globoko obžaluje, da uvedba pravnih načela, ki prepovedujejo neenakosti v plačilu med 

moškimi in ženskami, ni zadostovala za odpravo razlik v plačah med spoloma; 

poudarja, da se v prenovljeni direktivi zahteva, da države članice poskrbijo, da se 

določbe v kolektivnih pogodbah, plačilne lestvice in individualne pogodbe o zaposlitvi, 

ki so v nasprotju z načelom enakega plačila, razglasijo za nične in neveljavne ali se 

spremenijo; 

17. poudarja, da bi morale države članice in Komisija poleg obstoječih orodij za izvajanje 

prava EU pozornost nameniti tudi alternativnim instrumentom, ki bi omogočili širše 

izvajanje prava EU, zlasti določbe o enakosti pri plačilu; zato opozarja na pomen 

sklepanja kolektivnih pogodb za doseganje enakega plačila, dopusta za nego in varstvo 

otroka in drugih pravic v zvezi z zaposlitvijo v okviru kolektivnega pogajanja; 

18. želi spomniti na svojo resolucijo z dne 15. januarja 2013, v kateri je zahteval sprejetje 

uredbe o zakonu EU o upravnem postopku na podlagi člena 298 PDEU1; z 

razočaranjem ugotavlja, da Komisija ni ravnala v skladu z njegovo zahtevo in ni 

predlagala zakonodajnega akta o zakonu o upravnem postopku. 

                                                 
1 UL C 440, 30.12.2015, str. 17. 
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