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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o enakosti žensk in moških v Evropski uniji – 2009
(2009/2101(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 2, 3(2), 13 in 141(4) Pogodbe ES,

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

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 27. februarja 2009 o enakosti žensk in moških –
2009 (KOM(2009)0077),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. junija 2000 z naslovom "Okvirni skupni 
strategiji s področja enakosti med moškimi in ženskami naproti (2001–2005)" 
(KOM(2000)0335) in letnih poročil Komisije o enakosti žensk in moških v Evropski uniji 
2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 in 2008 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, 
KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, KOM(2006)0071, 
KOM(2007)0049 in KOM(2008)0010),

– ob upoštevanju Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 
o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri 
zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano)1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. oktobra 2008 o boljšem ravnotežju med 
poklicnim in zasebnim življenjem: močnejša podpora za usklajevanje poklicnega, 
zasebnega in družinskega življenja (KOM(2008)0635), 

– ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi načela 
enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, in o 
razveljavitvi Direktive 86/613/EGS (KOM(2008)0636), ki ga je Komisija predložila 3. 
oktobra 2008,

– ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in 
zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo 
(KOM(2008)0637), ki ga je Komisija predložila 3. oktobra 2008,

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 3. oktobra 2008 o uresničevanju barcelonskih 
ciljev glede varstva predšolskih otrok (KOM(2008)638),

– ob upoštevanju ratifikacij Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi 
(CETS št. 197),

– ob upoštevanju okvira ukrepov za enakost med spoloma, ki so ga evropski socialni 
partnerji sprejeli 22. marca 2005,

                                               
1 UL L 204, 26.7.2006, str. 23.



PE429.680v01-00 4/9 PR\792550SL.doc

SL

– ob upoštevanju evropskega pakta za enakost med spoloma, sprejetega na Evropskem svetu 
23. in 24. marca 2006,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2006 o priseljevanju žensk: vloga in 
mesto priseljenk v Evropski uniji1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2007 o načrtu za doseganje enakosti med 
ženskami in moškimi (2006–2010)2 ,

– ob upoštevanju mnenja svetovalnega odbora za enake možnosti žensk in moških o 
razlikah v plačah med ženskami in moškimi, sprejetega 22. marca 2007,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. septembra 2008 o enakosti med ženskami in 
moškimi – 20083,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. novembra 2008 s priporočili Komisiji o uporabi 
načela enakega plačila za moške in ženske4,

– ob upoštevanju členov 48 in 119(2) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2009),

A. ker Evropska unija preživlja hudo gospodarsko, finančno in socialno krizo, ki posebej 
vpliva na ženske in njihov položaj na trgu dela in v zasebnem življenju,

B. ker so bili zaradi poklicne in sektorske segregacije po razpoložljivih podatkih moški ob 
začetku krize bolj prizadeti kot ženske; ker razpoložljivi podatki ne upoštevajo 
skrajšanega delovnega časa, čeprav je za krajši delovni čas zaposlenih 31,1 % žensk v 
primerjavi z 7,9 % moških; ker so ženske večinoma zaposlene v javnih službah in 
predstavljajo dve tretjini zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, zdravstvu in socialni 
pomoči; ker torej grozi nevarnost, da bo zaradi možnih negativnih vplivov na ponudbo 
javnih služb prišlo do proračunskih omejitev in bo kriza ženske prizadela dvojno,

C. ker revščina tradicionalno bolj ogroža ženske, zlasti matere samohranilke in ženske nad 
65 let, in ker se lahko njihov položaj v krizi še poslabša,

D. ker je zaposlenost žensk leta 2008 znašala 59,1 %, njeno stalno naraščanje po letu 2000 pa 
ženskam ni prineslo boljših delovnih pogojev, saj so še vedno žrtve poklicne in sektorske 
segregacije,

E. ker se kljub številnim ukrepom Komisije in prizadevanjem držav članic razlika v plači 
med ženskami in moškimi po letu 2000 ni bistveno zmanjšala (ostaja med 14 % in 
17,4 %),

F. ker člen 119, po novem člen 141, Pogodbe ES določa: "Vsaka država članica zagotovi 
uporabo načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in 
ženske" in ker to načelo potrjuje sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti,

                                               
1 UL C 313 E, 20.12.2006, str. 118.
2 UL C 301 E, 13.12.2007, str. 56.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0399.
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0544.
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G. ker Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 18. novembra 2008 Komisijo poziva, naj 
mu do 31. decembra 2009 predloži nov zakonodajni predlog o reviziji obstoječe 
zakonodaje na področju uporabe načela enakega plačila za moške in ženske,

H. ker posledice poklicne in sektorske segregacije in spolnih stereotipov trpijo tudi moški, 

I. ker je delitev družinskih in gospodinjskih obveznosti med ženske in moške, zlasti 
doslednejše in daljše koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka ter očetovskega 
dopusta, nujni pogoj za spodbujanje in uresničevanje enakosti spolov,

J. ker je Evropski svet v Barceloni 15. in 16. marca 2002 države članice pozval, naj si 
prizadevajo, da bi do leta 2010 zagotovile varstvo za vsaj 90 % otrok od treh let do 
obveznega vpisa v šolo in za vsaj 33 % otrok, mlajših od treh let, a je več kot polovica 
držav članic še daleč od zastavljenih ciljev,

K. ker ženske pridobijo 58,9 % univerzitetnih diplom v Uniji in je njihov študij večinoma s 
področja ekonomije, poslovodenja in prava, pa vendar ostajajo v manjšini pri zasedanju 
odgovornih položajev v podjetjih in političnih organih; ker le maloštevilne ženske 
pridobijo diplomo s področja informacijske tehnologije, inženirstva in fizike, zaradi česar 
so premalo zastopane v zasebnem sektorju, ki je odločilnega pomena za gospodarsko 
oživitev,

L. ker se je delež poslank Evropskega parlamenta povečal z 32,1 % v zakonodajnem obdobju 
2004–2009 na 35 % po evropskih volitvah 7. junija 2009 in se je delež predsednic 
parlamentarnih odborov povečal s 25 % na 41 %, delež podpredsednic Evropskega 
parlamenta pa z 28,5 % na 42,8 %,

M. ker so migrantke žrtev dvojne diskriminacije na trgu dela zaradi svojega spola in statusa 
migrantke; ker vsaka peta visoko usposobljena migrantka zaseda slabo kvalificirano 
delovno mesto in ker so migrantke še posebej izpostavljene, saj delajo v sektorju socialnih 
storitev in hišnih opravil,

N. ker je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 3. septembra 2008 države članice Unije 
pozval, naj nujno ratificirajo Konvencijo Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z 
ljudmi, a jo je do danes ratificiralo samo 16 držav članic, 

O. ker je nasilje nad ženskami v vseh oblikah resen problem Unije, saj je približno 20 % do 
25 % odraslih žensk žrtev fizičnega nasilja, več kot 10 % žensk pa žrtev spolnega nasilja, 
in ker bo prihodnje špansko predsedstvo Sveta boj proti nasilju nad ženskami obravnavalo 
kot eno prednostnih nalog,

P. ker izraz spolno in reproduktivno zdravje označuje splošno – fizično, mentalno in socialno 
– dobrobit človeka pri vsem, kar je povezano z njegovimi spolnimi organi, njihovimi 
funkcijami in delovanjem, in ne le to, da oseba ne trpi bolezni ali invalidnosti,

Q. ker je bil Evropski inštitut za enakost spolov uradno ustanovljen leta 2006 in naj bi začel 
normalno delovati najkasneje 19. januarja 2008, kar pa se ni zgodilo, 

1. čestita Komisiji, da v omenjenem poročilu o enakosti žensk in moških – 2009 vztraja na 
tem, kako pomembno je krepiti politiko enakosti spolov v hitro spreminjajočem se 
gospodarskem kontekstu;

2. vztraja, da je treba politiko enakosti žensk in moških vključiti v evropske, državne in 
mednarodne načrte za oživitev gospodarstva in odpravo krize;
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3. ugotavlja, da je gospodarska, socialna in finančna kriza priložnost, da postane 
gospodarstvo Unije produktivnejše in bolj inovativno, družba pa pravičnejša in bolj 
osveščena glede vprašanja enakosti med ženskami in moškimi;

4. poziva Komisijo, naj pripravi natančne statistične podatke o vplivu krize na ženske in 
moške, v katerih bo zajela stopnjo brezposelnosti, razvoj zaposlovanja s skrajšanim 
delovnim časom in sklepanja pogodb za določen oziroma nedoločen čas, pa tudi vpliv 
politik za boj proti krizi na javne službe;

5. poziva države članice, naj pred uveljavitvijo politike proračunskega omejevanja opravijo 
analizo učinka po spolih, da bi ženske ne bile nesorazmerno prizadete, Komisijo in države 
članice pa poziva, naj na podlagi statističnih podatkov in analize učinka pripravijo take 
politike za oživitev gospodarstva, ki bodo upoštevale potrebe in specifični položaj žensk 
in moških, zlasti s politikami za vključevanje načela enakosti med spoloma ("gender 
mainstreaming") in pripravo proračuna ob upoštevanju vidika spola ("gender budgeting"); 

6. izraža zadovoljstvo, da bo kmalu dosežen zastavljeni cilj Evropskega sveta v Lizboni 23. 
in 24. marca 2000 o 60-odstotni stopnji zaposlenosti žensk do leta 2010; vseeno obžaluje 
velike razlike med državami članicami, saj ta stopnja na Malti znaša 37,4 %, na Danskem 
pa 74,3 %; zato države članice poziva, naj sprejmejo potrebne ukrepe za učinkovito 
izvajanje Direktive 2006/54/ES;

7. ugotavlja, da se plače med ženskami in moškimi precej razlikujejo in da med državami 
članicami ostajajo številna razhajanja; zato države članice nujno poziva, naj izvajajo 
Direktivo 2006/54/ES in prav posebej spodbujajo načelo enakega plačila za enako delo; 

8. obžaluje, da Komisija po resoluciji Parlamenta z dne 18. novembra 2008 še ni predložila 
novega zakonodajnega predloga o reviziji obstoječe zakonodaje na področju uporabe 
načela enakega plačila za moške in ženske; zato Komisijo poziva, naj predlog pripravi kar 
najhitreje; 

9. izraža podporo Komisiji pri postopkih za ugotavljanje kršitev ob prenosu veljavnih 
direktiv; meni, da morajo države članice v domačo zakonodajo kar se da hitro prenesti 
direktive o enakosti žensk in moških; 

10. želi, da bi bila kar najhitreje oblikovana evropska listina o pravicah žensk, da bi se 
izboljšale dejanske pravice žensk po vsej Uniji in bi bili vzpostavljeni mehanizmi za 
enakost žensk in moških na vseh področjih družbenega, gospodarskega in političnega 
življenja; 

11. poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo kampanje za ozaveščanje po šolah in v 
delovnem okolju za odpravo trdoživih spolnih stereotipov, zlasti take, ki bi opozarjale na 
vlogo moških pri enaki delitvi družinskih obveznosti in usklajevanju poklicnega in 
družinskega življenja;

12. vztraja, da je za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zelo pomembno urejeno 
varstvo predšolskih otrok; se strinja s tem, da Komisija pripravlja primerljive in 
kakovostne statistične podatke, ki so na voljo v ustreznem času, in za posamezne države 
članice oblikuje specifična priporočila; poziva države članice, naj naredijo vse potrebno 
za uresničitev ciljev Evropskega sveta iz Barcelone glede varstva predšolskih otrok; 

13. čestita Komisiji za sprožene ukrepe, zlasti za predlog revizije Direktive 92/85/EGS glede
porodniškega dopusta in Direktive 86/613/EGS glede samozaposlenih delavcev in 
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zakoncev, ki pomagajo v družinskih podjetjih; ponovno poudarja, da je treba obravnavati 
vprašanje očetovskega dopusta, zato Komisijo poziva, naj podpre vse ukrepe za očetovski 
dopust na evropski ravni;

14. poziva države članice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe, zlasti po zakonodajni poti, da bi 
ženske in moški uravnoteženo zasedali odgovorne položaje v podjetjih in političnih 
organih; 

15. izraža zadovoljstvo nad precej večjim številom predsednic parlamentarnih odborov in 
podpredsednic Evropskega parlamenta, pa tudi nad sicer ne tako očitnim, a dejanskim 
povečanjem števila poslank Evropskega parlamenta po evropskih volitvah junija 2009;

16. poziva države članice, naj skrbno proučijo svoje migracijske politike, da bi kar najbolj 
izkoristile znanje visokokvalificiranih migrantk in ponudile boljšo zaščito delavkam v 
sektorju hišnih opravil in socialnih storitev, da migrantke ne bi bile tako zelo 
izpostavljene, da bi se lažje vključevale v družbo in imele dostop do izobraževanja, zlasti 
poklicnega usposabljanja in učenja jezika države gostiteljice;  

17. vztrajno poziva Češko republiko, Nemčijo, Estonijo, Irsko, Grčijo, Italijo, Litvo, 
Madžarsko, Nizozemsko, Finsko in Švedsko, naj brez odlašanja ratificirajo konvencijo 
Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi;

18. opozarja, da nasilje nad ženskami ostaja velik problem, ki ga je treba odpraviti z vsemi 
sredstvi na evropski in nacionalni ravni, zato Komisijo ponovno poziva, naj v naslednjih 
petih letih razglasi evropski dan boja proti nasilju nad ženskami; čestita prihodnjemu 
španskemu predsedstvu Sveta, da je boj proti nasilju nad ženskami opredelilo kot 
prednostno nalogo, in naslednja predsedstva poziva, naj storijo enako; 

19. vztraja, da ženske morajo imeti nadzor nad svojimi spolnimi in reproduktivnimi 
pravicami, zlasti prek enostavnega dostopanja do kontracepcije in splava; zato tako kot v 
omenjeni resoluciji z dne 3. septembra 2008 podpira ukrepe in dejavnosti za izboljšanje 
dostopa žensk do storitev spolnega in reproduktivnega zdravja ter za njihovo večjo 
ozaveščenost o pravicah in storitvah, ki so jim na razpolago; poziva države članice in 
Komisijo k izvajanju ukrepov in dejavnosti za ozaveščanje moških o njihovi odgovornosti
pri spolnih in reproduktivnih vprašanjih;

20. ugotavlja, da je Evropski inštitut za enakost spolov še vedno v ustanavljanju, in nestrpno 
pričakuje, da bo polno zaživel;

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam 
držav članic.
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OBRAZLOŽITEV
Gospodarska, finančna in družbena kriza, ki pretresa Evropsko unijo in svet nesporno vpliva 
na ženske, njihove pogoje za delo, njihovo mesto v družbi, pa tudi na enakost med ženskimi 
in moški v Evropski uniji. Zaradi tega je pomembno, da Evropski parlament po objavljenem 
poročilu Evropske komisije sprejme resolucijo o enakosti žensk in moških v letu 2009. 

Poročevalec s poročilom želi opozoriti na različne posledice krize na položaj žensk. Če si 
najprej ogledamo vprašanje zaposlovanja, je treba posebno pozornost nameniti razvoju 
zaposlovanja s skrajšanim delovnim časom, zaposlitvenim pogojem in dohodkom. Ker so 
ženske bolj prisotne v javnih službah, vzgoji in izobraževanju, zdravstvu in socialni pomoči, 
jih začetek krize ni tako zelo prizadel. A prav zaradi te poklicne segregacije so lahko dvojno 
prizadete v naslednjih mesecih: ženske, ki so zaposlene v teh sektorjih, bo lahko prizadelo 
zapiranje delovnih mest, tiste pa, ki so uporabnice teh storitev, bodo morale žrtvovati lastno 
zaposlitev in naloge prevzeti nase (zlasti varstvo otrok, pa tudi oskrbo starejših, pomoč pri 
šolskem delu ipd.).  Zelo pomembno torej je, da vlade držav članic upoštevajo možne 
posledice, ki bi jih njihove politike proračunskega omejevanja lahko imele za ženske. V 
nobenem primeru se ne sme žensk žrtvovati, v nobenem primeru se ne sme pod vprašaj 
postaviti politike enakosti žensk in moških.

Pa vendar kriza prinaša tudi velikanski potencial: vlade in Evropska unija morajo ponovno 
proučiti način priprave politik. Možna je nova družba, zasnovana na idealu resnične enakosti. 
Evropska unija in vlade morajo doumeti, da je od zdaj naprej enakost žensk in moških nujno 
treba vključevati v vse politike. Ženske pri tem lahko odigrajo odločilno vlogo. Islandska 
vlada je, na primer, na vodilni položaj obeh bank, ki sta s stečajem prispevali k propadu 
domačega gospodarstva, imenovala ženski. Podobno je študija centra za spremljanje 
feminizacije v podjetjih pri poslovni šoli Ceram pokazala, da so podjetja, ki imajo v vodstvu 
več žensk, letos zabeležila manjši upad tečajev na borzi. Seveda ne govorimo o tem, da bi 
ženske nadomestile moške, ampak da bi bile bolj udeležene v delu podjetij in družbi kot 
celoti, da ne bi ponavljali napak iz preteklosti. 

Čestitati si moramo za večjo stopnjo zaposlenosti žensk v Evropski uniji. Zelo blizu smo 
barcelonskim ciljem in na to smo lahko ponosni. Z zaposlitvijo ženske pridobijo finančno 
neodvisnost, določen status in možnost sodelovanja v družbi, od česar imajo lahko samo 
koristi. Vseeno pa moramo z obžalovanjem priznati, da večje stopnje zaposlenosti žal ne 
spremljajo boljši delovni pogoji: ženske pogosto zasedajo delovna mesta s skrajšanim 
delovnim časom in/ali s pogodbami za določen delovni čas, najpogosteje pa zanje ostajajo 
slabo plačana delovna mesta. 

Poročevalec želi opozoriti, da je načelo enakega plačila za enako delo v pogodbah Skupnosti 
zapisano že od leta 1957. Evropska unija je na tem področju orala ledino. A 52 let kasneje žal 
ugotavljamo, da se načelo še vedno ne izvaja enotno. Še več, razkorak v plačah, ki jih 
prejemajo ženske in moški, je precejšen in se vse od leta 2000 ne spreminja, kljub različnim 
evropskim predpisom. Zgovorne so že številke (med 14 % in 17,4 %, odvisno od uporabljenih 
metod za izračun, ki jih uporablja Evropska komisija od leta 2000), a še bolj nazorne so 
primerjave: ženske morajo delati do 22. februarja (to je 418 koledarskih dni), da zaslužijo 
toliko kot moški v enem letu, navaja resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. novembra 
2008 o uporabi načela enakega plačila za ženske in moške. Za odpravo teh povsem 
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nesprejemljivih razmer morajo države članice uveljaviti in dejansko izvrševati številne 
veljavne zakonodajne akte, zlasti Direktivo 2006/54/ES o uresničevanju načela enakih 
možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu. 

Razlike v plači med moškimi in ženskami, poklicna segregacija, spolni stereotipi pa 
prizadevajo tudi moške. V stalno spreminjajoči se družbi morajo tudi moški poiskati svoje 
mesto. Zato bi bilo koristno, da bi ob številnih kampanjah obveščanja in ozaveščanja, 
namenjenih družbi kot celoti, pripravili prav posebne kampanje za moške, v katerih bi moške 
na primer pokazali na delovnih mestih ali ob nalogah, kjer običajno videvamo ženske. V 
kolektivno zavest se morajo vtisniti podobe, ki bodo zavračale spolne stereotipe, da nihče več 
ne bo začuden, če bo videl žensko za volanom avtobusa ali moškega pri pranju perila. Bolj 
enaka družba brez spolnih stereotipov lahko ženskam in moškim prinese samo koristi. 

Kljub temu, da Evropska komisija v poročilu ne omenja nasilja nad ženskami, pa je 
poročevalec želel nanj prav posebej opozoriti. Prihodnje špansko predsedstvo Sveta je boj 
proti nasilju nad ženskami postavilo v središče prednostnih nalog. Gre za zelo pomemben boj 
za vso družbo, s katerim bi se morala tudi druga predsedstva spopasti nadvse resno.

Nenazadnje moramo prav posebno pozornost nameniti še vprašanju migrantk, ki so dvojno 
diskriminirane in se pri vključevanju v našo družbo soočajo s številnimi težavami. Narediti 
moramo torej vse za njihovo lažje vključevanje, zlasti z jasnimi in natančnimi informacijami 
o njihovih pravicah in predvsem učenjem jezika države gostiteljice. Znanje jezika države, kjer 
živimo, odpre vrata do drugih, do polnega sodelovanja v družbi in do napredka. 


