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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji – 2012
(2013/2156(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 2 in drugega pododstavka člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji 
(PEU) in člena 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju člena 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk 
z dne 18. decembra 1979,

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov za preprečevanje in odpravljanje trgovine 
z osebami in izkoriščanja prostituiranja drugih iz leta 1949,

– ob upoštevanju deklaracije in izhodišč za ukrepanje, sprejetih na četrti svetovni konferenci 
o ženskah 15. septembra 1995 v Pekingu, ter poznejših končnih dokumentov, sprejetih na 
posebnih zasedanjih Združenih narodov Peking+5 (2000), Peking +10 (2005) in 
Peking+15 (2010),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 606/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 
2013 o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah1,

– ob upoštevanju Direktive 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta 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/PNZ2,

– ob upoštevanju Direktive 2011/99/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. decembra 2011 o evropski odredbi o zaščiti3,

– ob upoštevanju Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 
2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o 
nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ4,

– ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja 
v družini ter boju proti njima (Istanbulska konvencija),

– ob upoštevanju Evropskega pakta za enakost spolov (2011–2020), ki ga je Evropski svet 
sprejel marca 20115,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. marca 2010 z naslovom „Okrepljena zaveza 

                                               
1 UL L 181, 29.6.2013, str. 4.
2 UL L 315, 14.11.2012, str. 57.
3 UL L 338, 21.12.2011, str. 2.
4 UL L 101, 15.4.2011, str. 1.
5 Priloga k sklepom Sveta z dne 7. marca 2011.
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za enakost med ženskami in moškimi – Listina žensk“ (COM(2010)0078),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. septembra 2010 z naslovom „Strategija za 
enakost žensk in moških 2010–2015“ (COM(2010)0491),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Evropa 2020: Strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 16. septembra 2013 z 
naslovom „Mid-term review of the Strategy for equality between women and men (2010–
2015)“ (Vmesni pregled strategije za enakost žensk in moških 2010–2015) 
(SWD(2013)0339),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 8. maja 2013 z naslovom 
„Report on the progress on equality between women and men in 2012“ (Poročilo o 
napredku pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi za leto 2012) 
(SWD(2013)0171),

– ob upoštevanju poročila Evropskega inštituta za enakost spolov z naslovom „Review of 
the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Violence 
against Women – Victim Support“ (Pregled izvajanja Pekinških izhodišč za ukrepanje v 
državah članicah EU: Nasilje nad ženskami – Podpora žrtvam) iz leta 2012,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2013 o vplivu gospodarske krize na 
enakost spolov in pravice žensk1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. junija 2013 o mobilnosti žensk v EU na 
področju izobraževanja in zaposlovanja2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2013 o odpravi stereotipov o spolih v 
EU3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. septembra 2012 o delovnih pogojih žensk v 
sektorju storitev4,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 10. februarja 2010 o enakosti žensk in moških v 
Evropski uniji – 20095, z dne 8. marca 2011 o enakosti žensk in moških v Evropski uniji –
20106 in z dne 13. marca 2012 o enakosti žensk in moških v Evropski uniji – 20117,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2013),

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0073.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0247.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0074.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0322.
5 UL C 341E, 16.12.2010, str. 35.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0085.
7 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0069.
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A. ker življenjski standard večine Evropejcev še naprej upada, kar zlasti velja za ženske, 
katerih stopnja brezposelnosti v EU27 je v zadnjem četrtletju leta 2012 znašala 10,8 %1;

B. ker se od leta 2007 revščina v EU povečuje in se dohodki gospodinjstev znižujejo, pri 
čemer 24,2 % prebivalstva EU zdaj grozita revščina ali izključenost; ker so otroci, za 
katere pogosto skrbijo ženske, še posebej prizadeti in ker se je povečujejo tudi 
brezposelnost, število gospodinjstev brez zaposlenih in revščina med brezposelnimi;

C. ker EU trenutno doživlja najhujšo gospodarsko in finančno krizo po svetovni gospodarski 
krizi v tridesetih letih prejšnjega stoletja; ker se ta kriza še dodatno zaostruje zaradi tako 
imenovanih varčevalnih ukrepov, ki jih v državah članicah uvajajo institucije EU v okviru 
politik gospodarskega upravljanja (pakt za stabilnost in rast, evropski semester, pakt „evro 
plus“, proračunska pogodba) in programov finančne pomoči;

D. ker se je med krizo povečal obseg dela s skrajšanim delovnim časom in takšno delo ostaja 
najpogostejša oblika zaposlitve za ženske (32,1 % leta 2012, v primerjavi s 30,8 % leta 
2007); ker se je povečal tudi obseg neprostovoljnega dela s skrajšanim delovnim časom –
leta 2012 je neprostovoljno delo tako predstavljalo 24 % celotne zaposlenosti žensk s 
skrajšanim delovnim časom (v primerjavi z 20 % leta 2007)2;

E. ker so ženske posebej prizadete zaradi negotove zaposlitve, diskriminirane pri plačilu in 
najpogosteje zaposlene s skrajšanim delovnim časom, kar pomeni, da prejemajo tudi nižjo 
plačo, uživajo manjšo socialno varnost ter težje postanejo ekonomsko neodvisne in 
napredujejo na poklicni poti kot moški;

F. ker politike, uvedene v imenu krize, še posebej prizadenejo ranljive ljudi in zlasti ženske, 
ki njihov vpliv čutijo tako neposredno – zaradi izgube zaposlitve, zniževanja plač, 
pokojnin in drugih prispevkov ter pomanjkanja varnosti zaposlitve – kot posredno zaradi 
krčenja proračunskih sredstev za javne storitve in socialno varnost;

G. ker so na zmanjšanje dohodka žensk vplivali mnogi dejavniki, plačne neenakosti pa so v 
EU leta 2011 znašale 16,2 %, v Estoniji, Češki republiki, Avstriji, Nemčiji in Grčiji pa so 
presegale 20 %3; 

H. ker je leta 2011 78 % žensk izjavilo, da vsak dan opravljajo gospodinjska opravila (enako 
je izjavilo 37 % moških4) in ker gibljiv delovni čas v glavnem velja na osebe, zaposlene s 
skrajšanim delovnim časom, ki so pretežno ženske, zato na ženske bolj kot na moške 
vplivajo spremembe delovnega časa iz tedna v teden, zaradi katerih je težko usklajevati 
družinsko in poklicno življenje;

I. ker je bil aprila 2012 podpisan memorandum o soglasju med Agencijo ZN za ženske in 
EU, ki je potrdil partnerstvo med obema organizacijama in njuno zavezanost spodbujanju 
in podpiranju krepitve zmogljivosti za vključevanje načela enakosti spolov v vse politike 
in programe ter zagotavljanju, da bodo nacionalni načrti in proračuni ustrezni za 

                                               
1 SWD(2013) 171 final.
2 SWD(2013) 171 final.
3 Napredek na področju enakosti med ženskami in moškimi v letu 2012 – pobuda strategije Evropa 2020.
4 Tretja evropska raziskava kakovosti življenja, Eurofound, str. 57.
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izpolnjevanje zavez o enakosti spolov1;

Ekonomska neodvisnost in enakost pri plačilu

1. poudarja, da bi morala biti odločitev o gibljivem delovnem času prepuščena delavcem in 
je ne bi smeli vsiljevati ali nalagati delodajalci; zavrača tovrstne zahteve po prožnosti in 
pogodbene negotovosti, ki onemogočajo ustvarjanje družine in stabilnost družinskega 
življenja;

2. poziva države članice, naj v zasebnem in javnem sektorju okrepijo in zagotovijo polno 
uporabo kolektivnih pogodb kot nenadomestljivega instrumenta za zakonsko urejanje 
delovnih razmerij, boj proti diskriminaciji pri plačilu in spodbujanje enakosti;

3. poziva države članice, naj spoštujejo načelo enakega plačila za enako ali enakovredno 
delo in krepijo javne mehanizme za delovne inšpekcije in sprejetje metodologij za 
merjenje vrednosti dela v proizvodni verigi ter znotraj podjetij prepoznajo oblikovanje 
skupin polkvalificiranih ali nekvalificiranih plačnih skupin, ki jih pretežno sestavljajo 
ženske;

4. poziva države članice, naj se borijo proti vsem vidikom negotove zaposlitve v skladu z 
načelom, da morajo stalna delovna mesta spremljati ustrezne pogodbe, in sprejmejo 
aktivne politike zaposlovanja za povečanje stopnje zaposlenosti, izboljšanje kakovosti
delovnih mest ter spodbujanje ustvarjanja neto delovnih mest;

5. odločno poziva države članice, naj povečajo svoje naložbe v javne storitve, zlasti 
zdravstvene storitve, povezane s spolnim in reproduktivnim zdravjem; 

6. poziva države članice, naj povečajo svoje proračune za podporo otrokom za razširitev 
javne mreže otroških vrtcev, jasli in javnih služb, ki zagotavljajo zunajšolske dejavnosti za 
otroke; 

Enakost pri odločanju

7. poudarja, da je za spodbujanje sodelovanja žensk v procesu odločanja treba uveljaviti 
ukrepe za boj proti stereotipom in predsodkom o vlogi žensk, skupaj s posebnimi 
politikami za podpiranje enakih pravic in možnosti v gospodarskem, družbenem, 
političnem in kulturnem življenju (za boj proti nerednemu in nepredvidljivemu delovnemu 
času, za pošteno nagrajevanje in enako plačilo ter širjenje mrež javnih vrtcev, jasli in šol), 
kar bo imelo pozitiven učinek na krepitev sodelovanja žensk na vseh ravneh družbenega 
in političnega življenja;

Nasilje nad ženskami

8. ugotavlja, da sta vse večji revščina in marginalizacija zaradi tako imenovanih varčevalnih 
ukrepov povzročili porast trgovine z ženskami, spolnega izkoriščanja in prostitucije ter da 
obstajajo pokazatelji vse večje pogostosti nasilja v družini, ker se povečujejo tudi socialne 
napetosti v družinah, ženske pa so zdaj v še večji meri ekonomsko odvisne od svojih 

                                               
1 Memorandum o soglasju med Evropsko unijo in Agencijo Združenih narodov za enakost med spoloma in 
krepitev vloge žensk (Agencija ZN za ženske).
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napadalcev;

9. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da po podatkih Pregleda izvajanja Pekinških izhodišč za 
ukrepanje v državah članicah EU: nasilje nad ženskami, pomoč žrtvam (2012) Evropskega 
inštituta za enakost spolov tako imenovani varčevalni ukrepi očitno vplivajo na strokovno 
usposabljanje in trajnost financiranja javnih služb, združenj in nevladnih organizacij, ki v 
primeru nasilja v družini zagotavljajo podporo ženskam, kar ogroža nadaljnji obstoja 
takšnih služb, in da to v civilizacijskem smislu pomeni sramoten korak nazaj; opozarja, da 
med državami članicami obstajajo ogromne razlike v dostopu do podpornih storitev, pri 
čemer je zanesljivo in zadostno državno financiranje zagotovljeno na Danskem, 
Nizozemskem in v Avstriji;

10. priporoča, naj države članice okrepijo svoje brezplačne javne zdravstvene storitve na 
področju podpore ženskam, ki so žrtve nasilja, in povečajo število varnih hiš in njihovih 
zmogljivosti ter zagotovijo specializirano pomoč ženskam različnih narodnosti v različnih 
jezikih;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav 
članic.
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OBRAZLOŽITEV

Leta 2012, ko so bile uvedene varčevalne politike EU, zlasti politike gospodarskega 
upravljanja, in je trojka posredovala v treh državah (v Grčiji, na Irskem in na Portugalskem), 
se je poročevalka osredotočila na dejanske težave, ki vplivajo na vsakodnevno življenje 
velikega števila žensk v EU.  
Leta 2012 se je število brezposelnih v EU povečalo za več kot 2,145 milijona v primerjavi z 
letom 2011. Tveganje revščine je pri ženskah znašalo 26 % in pri moških 23,9 %.
Na milijone žensk se sooča z brezposelnostjo, negotovo zaposlitvijo, zmanjševanjem realne 
vrednosti svojih plač in pokojninskih pravic, nizkimi plačili in diskriminacijo pri plačilu. 
Mlade ženske so v izjemno negotovem položaju, ujete med težavnim dostopom do trga dela 
(brezposelnost mladih znaša 23,1 %) in nestabilnostjo zaposlitve, kar ogroža ekonomsko 
neodvisnost, ki je pogoj za enakopravno sodelovanje. Mnoge ženske in dekleta so v iskanju 
boljšega življenja prisiljene emigrirati. 
Številne ženske, ki delajo v industriji, trgovini in na socialnih področjih in imajo intenzivne 
delavnike in nizko plačo, se soočajo z revščino, čeprav so zaposlene. Vse večje število žensk 
poskuša službo združiti z dodatnimi oblikami dela, da bi lahko preživljale sebe in svoje 
družine, ki jih je pogosto prizadela brezposelnost. Poleg tega se ženske soočajo s kruto 
realnostjo, da morajo prositi za pomoč, kadar nimajo denarja, da bi nahranile svoje otroke. 
Kvalificirane ženske v tehničnih in akademskih poklicih doživljajo upad svojega družbeno-
poklicnega položaja in kakovosti življenja. 

Leta 2012 sta 25,4 milijona otrokom v EU grozili revščina ali socialna izključenost, kar je 
resen socialni problem, proti kateremu se običajno v prvih vrstah borijo ženske, ki poskušajo 
blažiti njegove vplive. Zmanjševanje proračunov za javne storitve vodi v slabši dostop do 
izobraževalnih in zdravstvenih storitev, ženske pa so pogosto prikrajšane za ustrezno skrb 
med nosečnostjo. Krčenje socialnih prejemkov, ki prizadene mnoge družine, je še težje 
prenašati v primeru brezposelnosti.

Tako opevana potreba po krepitvi sodelovanja žensk v političnem, družbenem, kolektivnem in 
kulturnem življenju je očitno ogrožena, zlasti ko gre za ženske na najnižjih ravneh družbe. 

Čeprav obstajajo neenakosti tudi znotraj držav, so med državami še veliko bolj izrazite. 
Stopnje brezposelnosti na jugu evroobmočja in na njegovem obrobju so leta 2012 v povprečju 
znašale 17,3 %, v njegovem severnem in osrednjem delu pa 7,1 %. Revščina se je povečala v 
dveh tretjinah držav članic, v preostali tretjini pa ne. 

Oblikovanje velikih zemljepisnih območij, ki zagotavljajo poceni delovno silo, kar omogoča 
kopičenje bogastva v rokah vodilnih ekonomskih skupin, ter uničevanje javnih storitev in 
ustvarjanje dobička z njihovo privatizacijo sta rešitvi, ki so jih vodilne ekonomske in finančne 
skupine izbrale za reševanje svojih težav pri kopičenju bogastva. Te zamisli so poskušale v 
praksi uresničiti tudi EU in mnoge nacionalne vlade.
To, kar imenujemo gospodarska in finančna kriza, je tudi kriza demokracije in enakosti 
spolov. Je kriza dosežkov, ki so jih tekom stoletij priborile generacije žensk. 
Poročevalka poudarja, da teh politik ni mogoče uveljavljati, ob tem pa se poskušati 
„izogibati“ njihovemu vplivu na enakost spolov ali ta vpliv „minimizirati“, kot se pogosto 
izjavlja. Enakost med spoloma s temi politikami ne more sobivati. Poročilo torej predlaga 
naslednje ukrepe za izravnavo teh socialnih in ekonomskih politik:
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– spodbujanje pravice do zaposlitve z zagotovljenimi pravicami, pri čemer ustvarjalne in 
produktivne sposobnosti žensk služijo njihovemu enakopravnemu sodelovanju na vseh 
področjih dejavnosti ter gospodarskega in družbenega razvoja;

– pravica do zaposlitve z zagotovljenimi pravicami, odprava neposredne in posredne 
diskriminacije pri plačilu in pravica žensk do usklajevanja dela z materinstvom, ne da se 
zaradi materinstva znajdejo v slabšem položaju;  

– zvišanje plač in pokojnin, zajamčena raven socialne varnosti v primeru brezposelnosti, 
bolezni, materinskega in očetovskega dopusta, invalidnosti in starosti ter enak dostop do 
brezplačnih in visokokakovostnih javnih zdravstvenih storitev za vse ženske;

– preprečevanje temeljnih vzrokov in dejavnikov za revščino, socialno izključenost in porast 
prostitucije in trgovine z ženskami in otroki ter povečanje financiranja organizacij in 
institucij, ki zagotavljajo podporo ženskam, ki so žrtve nasilja.


