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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o oceni rezultatov načrta za enakost med ženskami in moškimi 2006–2010 in 
priporočilih za naprej
(2009/2242(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 2 in drugega pododstavka člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji 
(PEU) ter člena 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju člena 3 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju sporočila Komisije „Načrt za enakost med ženskami in moškimi 2006–
2010“ (KOM(2006)0092)1,

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 18. decembra 2009 o enakosti med ženskami in 
moškimi – 2010 (KOM(2009)0649),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 7. junija 2000 z naslovom „Oblikovanje okvirne 
strategije Skupnosti na področju enakosti med moškimi in ženskami (2001–2005)“ 
(KOM(2000)0335) in letnih poročil Komisije o enakosti med ženskami in moškimi 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, KOM(2008)0010) in za leto 2009 
(KOM(2009)0077),

– ob upoštevanju pravnih instrumentov Združenih narodov na področju človekovih pravic 
in zlasti pravic žensk, predvsem konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, ter 
drugih instrumentov Združenih narodov na področju nasilja nad ženskami, kot so 
Dunajska deklaracija in akcijski program, ki ju je sprejela svetovna konferenca o 
človekovih pravicah, ter resolucij generalne skupščine Združenih narodov –  resolucija 
48/104 z dne 20. decembra 1993 o odpravi nasilja nad ženskami, resolucija 58/147 z dne 
19. februarja 2004 o odpravi hišnega nasilja nad ženskami, resolucija 57/179 z dne 30. 
januarja 2003 o odpravi umora v imenu časti in resolucija 52/86 z dne 2. februarja 1998 o 
ukrepih za preprečevanje kaznivih dejanj in kazenskem sodstvu za odpravo nasilja nad 
ženskami,

– ob upoštevanju izhodišč za ukrepanje, sprejetih na četrti svetovni konferenci o ženskah, 
ki je potekala 15. septembra 1995 v Pekingu, ter svoje resolucije z dne 18. maja 2000 o 
ukrepih po pekinških izhodiščih za ukrepanje2 in resolucije z dne 10. marca 2005 o 
ukrepih po četrti svetovni konferenci o ženskah (Peking+10)3,

– ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja Združenih narodov z dne 9. oktobra 2006 
„Poglobljena študija o vseh oblikah nasilja nad ženskami“,

                                               
1 UL C 104, 3.5.2006, str. 19.
2 UL C 59, 23.2.2001, str. 258.
3 UL C 320 E, 15.12.2005, str. 247.
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– ob upoštevanju končnega poročila, sprejetega marca 2005 na 49. zasedanju Generalne 
skupščine ZN, o položaju žensk,

– ob upoštevanju protokola o pravicah žensk v Afriki, znanega tudi pod imenom „maputski 
protokol“, ki je začel veljati 26. oktobra 2005 in med drugim prepoveduje vse oblike 
pohabljanja spolnih organov,

– ob upoštevanju resolucije 1325 varnostnega sveta Združenih narodov z dne 31. oktobra 
2000 o ženskah, miru in varnosti, ki predvideva večjo udeležbo žensk pri preprečevanju 
oboroženih sporov in graditvi miru,

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

– 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)636), ki ga je Komisija predstavila 3. 
oktobra 2008,

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

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 3. oktobra 2008 z naslovom „Uresničevanje 
barcelonskih ciljev glede varstva predšolskih otrok“ (KOM(2008)0638),

– ob upoštevanju poročila posvetovalnega odbora Komisije za enakost med ženskami in 
moškimi iz maja 2003 o upoštevanju načela enakosti med spoloma pri pripravi 
nacionalnih proračunov,

– ob upoštevanju posvetovalnega odbora za enakost med ženskami in moškimi ter 
njegovega mnenja o razlikah v plačilu med ženskami in moškimi, ki je bilo sprejeto 22. 
marca 2007,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. januarja 2006 o strategijah za boj proti zlorabi 
žensk in otrok, izpostavljenih spolnemu izkoriščanju2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2006 o priseljevanju žensk: vloga in 
mesto priseljenk v Evropski uniji3,

– ob upoštevanju evropskega pakta za enakost med spoloma, ki ga je Evropski svet sprejel 
23. in 24. marca 2006,

                                               
1 UL L 204, 26.7.2006, str. 23.
2 UL C 287 E, 24.11.2006, str. 75.
3 UL C 313 E, 20.12.2006, str. 118.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2007 o načrtu za enakost med ženskami 
in moškimi 2006–20101,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. januarja 2008 o vlogi žensk v industriji2,

– 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 Komisije o uporabi
načela enakega plačila za moške in ženske4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. februarja 2009 o socialni ekonomiji5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. novembra 2009 o odpravi nasilja nad ženskami6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. februarja 2010 o preprečevanju trgovine z 
ljudmi7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. februarja 2010 o enakosti žensk in moških v 
Evropski uniji – 20098,

– ob upoštevanju člena 48 poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2010), 

                                               
1 UL C 301 E, 13.12.2007, str. 56.
2 UL C 41 E, 19.2.2009, str. 73.
3 UL C 295 E, 4.12.2009, str. 35. 
4 UL C 16 E, 22.1.2010, str. 21. 
5 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0062.
6 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0098.
7 Sprejeta besedila, P7_TAPROV(2010)0018.
8 Sprejeta besedila, P7_TAPROV(2010)0021.
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A. ker v politični realnosti in v življenju žensk še vedno obstajajo velike neenakosti, čeprav 
je enakost žensk in moških univerzalna človekova pravica in temeljno načelo Evropske 
unije, ki je že dolgo urejeno s pogodbami,

B. ker je treba enake pravice in enake možnosti za ženske in moške doseči v okviru 
družbenega napredka za vse in ne nazadovanja,

C. ker je bil doseženi napredek, čeprav je načrt za enakost med ženskami in moškimi 2006-
2010 izpostavil temeljne vidike enakosti moških in žensk, v resnici boren

D. ker ima sedanja gospodarska in družbena kriza posebej hude posledice za ženske, saj še 
stopnjuje različne oblike neenakosti in diskriminacije,

E. ker je med več kot 85 milijoni oseb v Evropski uniji, ki trpijo revščino, večina žensk, k 
takšnemu položaju pa prispevajo brezposelnost, negotova zaposlitev, nizke plače, ravni 
pokojnin, nižje od eksistenčnega minimuma, ter težak dostop do kakovostnih javnih 
storitev na najrazličnejših področjih,

F. ker se neenakosti med povprečnimi plačami žensk in moških na ravni Evropske unije 
povečujejo in v povprečju presegajo 17 % in ker je videti, da se bodo posredne oblike 
diskriminacije dodatno stopnjevale z rastočo brezposelnostjo, ki prizadeva ženske in 
deklice,

G. ker obstajajo številne oblike diskriminacije, katerih žrtve so posamezne kategorije žensk, 
zlasti starejše ženske, ženske, ki skrbijo za odvisne osebe, priseljenke, pripadnice 
manjšin, invalidne ženske, zapornice itd.,

H. ker je temeljnega pomena, da se zagotovi enak dostop do sredstev, pravic in politične 
moči, za to pa so potrebni strukturne in kulturne spremembe, odprava stereotipov in 
spodbujanje enakosti,

I. ker obstoječi izzivi in pridobljene izkušnje dokazujejo, da obstaja potreba po večjem 
usklajevanju, širjenju in spodbujanju pravic žensk ob upoštevanju različnih položajev, v 
katerih se nahajajo,

J. ker je ne glede na resolucije, sprejete na spominskih slovesnostih ob 15. obletnici 
sprejetja pekinške platforme, pot do njene uresničitve še dolga,

K. ker je letošnje leto evropsko leto boja proti revščini in je zato potreba po politikah, ki 
bodo resnično spremenile sedanji položaj, in delovanju v njihovo podporo še večja,

L. ker potekajo slovesnosti, ki spremljajo stoto obletnico razglasitve 10. marca za 
mednarodni dan žensk, in ker se je treba zavedati pomena, ki ga ima sodelovanje žensk in 
njihovih organizacij pri spodbujanju enakosti in v boju proti različnim oblikam 
diskriminacije in neenakosti,

Na institucionalni ravni
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1. predlaga, naj nova strategija za enakost med ženskami in moškimi v Evropski uniji 
vsebuje akcijski program in predvidi politično delovanje, ki bo temeljilo na akcijski 
platformi iz Pekinga, saj predstavljajo človekove pravice žensk in deklic neodtujljiv in 
neločljiv sestavni del univerzalnih človekovih pravic;

2. poudarja, da je pomembno, da Svet sprejme novi predlog Evropske komisije o strategiji 
za enakost, potem ko bo o njem podal svoje mnenje Evropski parlament, ter s tem poveča 
njegovo politično težo, politiki enakosti pa da nov zagon;

3. predlaga tristransko letno srečanje med Svetom, Komisijo in Evropskim parlamentom na 
temo napredka strategije za enakost žensk in moških v Evropski uniji;

4. poudarja pomen izvedbe letne konference o enakosti žensk in moških, na kateri bi 
sodelovale ženske organizacije in organizacije sindikatov iz različnih držav članic, 
evropski poslanci, člani Evropske komisije in Sveta ter nacionalni poslanci, vsako leto pa 
bi bila posebna pozornost posvečena določeni vnaprej izbrani temi;

5. vztraja pri zahtevi, da mora začeti polno delovati Evropski inštitut za enakost med 
moškimi in ženskami ter da je treba izdelati vse kazalnike, ki bodo omogočali 
spremljanje vprašanj, povezanih z enakostjo moških in žensk na vseh področjih;

6. meni, da mora morebitna ocena socialnih učinkov političnih predlogov Komisije in Sveta 
vključevati oceno enakosti med ženskami in moškimi;

7. poudarja, da mora generalni direktorat Evropske komisije izdelati usklajevalne 
mehanizme, ki bodo omogočali stalno spremljanje politike enakih pravic in možnosti za 
moške in ženske na najrazličnejših področjih; 

8. poudarja pomen vodenja takšne politike, ki bo vključevala celosten pristop k enakosti 
spolov na različnih področjih, tj. na gospodarskem, finančnem, trgovinskem in socialnem, 
ter razčlembo proračuna na način, ki bo upošteval enakost med ženskami in moškimi; 
poziva Komisijo in države članice k širjenju primerov dobre prakse;

9. vztraja, da morajo Komisija in države članice voditi dvojno strategijo, tj. uporabljati  
celosten pristop k enakosti žensk in moških ter hkrati izvajati posebne dejavnosti, med 
drugim na področju zakonodaje, odobravanja proračunskih sredstev, spremljanja in 
nadzora, da bi zagotovile doseganje praktičnih učinkov;

10. poudarja potrebo, da tudi  v Evropskem parlamentu odbori in parlamentarne delegacije 
posvetijo posebno pozornost vprašanjem, povezanim z enakostjo;

Tematska področja – cilji

11. poudarja, da je pomembno nadgraditi razčlembo pekinške platforme (Peking +15), ki jo 
je oblikovalo švedsko predsedstvo, da bi na tej osnovi ne le izdelali ustrezne kazalnike,
temveč tudi opredelili cilje in sprejeli politike, ki bodo potrebne na predvidenih 12 
področjih:

- ženske in revščina
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- izobraževanje in usposabljanje žensk
- ženske in zdravje
- nasilje nad ženskami
- ženske in oboroženi spopadi
- ženske in gospodarstvo
- ženske ter politična moč in odločanje
- institucionalni mehanizmi za spodbujanje pravic žensk
- človekove pravice žensk
- ženske in mediji
- ženske in okolje
- deklice;

12. daje prednost boju proti revščini z revizijo makroekonomske, monetarne in socialne 
politike ter politike dela in zaposlovanja, ki so vzrok revščine, da bi ženskam zagotovili 
ekonomsko in socialno pravičnost z oblikovanjem strategij, ki spodbujajo pravično 
delitev prihodkov, zagotavljajo minimalne dohodke, dostojne plače in pokojnine, 
ustvarjajo dodatna delovna mesta za ženske skupaj s pripadajočimi pravicami, 
zagotavljajo dostop do kakovostnih javnih storitev vsem ženskam in deklicam, 
izboljšujejo socialno varnost in lokalno infrastrukturo, kot so jasli, vrtci, dnevni centri,  
centri za prostočasne dejavnosti v okviru lokalnih skupnosti in storitve pomoči družinam, 
ter zagotavljajo dostop do njih vsem ženskam, otrokom in starejšim osebam;

13. vztraja pri potrebi po nujnih ukrepih za boj proti diskriminaciji, ki se kaže v obliki razlik 
v plačah, in sicer z revizijo obstoječe direktive, izdelavo sektorskih načrtov po etapah, z 
natančnimi cilji za odpravo posrednih in neposrednih oblik diskriminacije ali s 
spodbujanjem kolektivnih pogajanj, usposabljanjem svetovalcev/svetovalk za enakost in 
izdelavo načrtov za enakost med moškimi in ženskami v podjetjih in drugih delovnih 
okoljih;

14. zahteva okrepitev delovanja, ozaveščanja in nadzora v delovnih okoljih, da bi ženskam 
zagotovili boljše delovne pogoje s spremljanjem delovnih obremenitev, spoštovanja 
pravice do materinstva in očetovstva ter usklajevanja dela ter družinskega in osebnega 
življenja, ter poziva k podaljšanju materinskega in starševskega dopusta, ki bo v celoti 
plačan, k uvedbi plačanega očetovskega dopusta in k boju proti delovanju, naperjenemu 
proti tem pravicam;

15. zagovarja politiko in delovanje, ki izkoreninjata nasilje nad ženskami na vseh področjih s 
spodbujanjem človekovih pravic žensk, bojem proti stereotipom, povezanim s spolnostjo, 
in vsem oblikam diskriminacije znotraj družbe in družine, vključno s tistimi na področjih 
vzgoje in izobraževanja, usposabljanja, medijev in političnega življenja; vztraja pri 
politikah izobraževanja o enakosti in njenega spodbujanja;

16. vztraja, da je potrebno nameniti vso potrebno pozornost položaju žensk, ki skupaj s  
partnerjem delajo v sektorjih kmetijstva, obrti, trgovine, ribištva in malih družinskih 
podjetij, kjer je njihov položaj takšen, da so bolj ranljive kot moški, da bi sprejeli nove 
ukrepe za zaščito materinstva, odpravo posredne diskriminacije, zagotovitev socialne 
zaščite in zavarovanja ter drugih pravic žensk, vključno z ženskami z neodvisnim 
statusom;
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17. poudarja, da je pomembno vsem ženskam zagotoviti nadzor nad njihovimi spolnimi in 
reproduktivnimi pravicami, zlasti z omogočanjem dostopa do kontracepcije in splava, do 
brezplačnih svetovanj glede splava ter do informacij o pravicah in razpoložljivih 
storitvah; poudarja pomen ozaveščanja moških glede njihovih odgovornosti na področju 
spolnosti in potomstva;

18. meni, da bi bilo primerno posebno pozornost nameniti razvoju, miru in solidarnosti z 
ženskami vsega sveta, zlasti z ženskami žrtvami krivic, različnih oblik diskriminacije, 
lakote, bede, trgovine z ljudmi in vsakršnih oblik nasilja;

19. vztraja pri spoštovanju nedavnih resolucij EP z dne 10. februarja 2010 o preprečevanju 
trgovine z ljudmi in o enakosti moških in žensk v Evropski uniji;

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

Predgovor

Načrt za enakost med ženskami in moškimi 2006-2010 se izteče letos in Evropska komisija je 
najavila, da pripravlja novo strategijo za enakost.

Ker živimo sredi hude gospodarske in družbene krize s  hudimi posledicami za ženske, 
moramo poskrbeti, da ne bo prišlo do nazadovanja, in  dati evropskemu letu boja proti 
revščini ustrezno vsebino. 

Letos obeležujemo dva dogodka: 15 let pekinške konference in 100 let mednarodnega dneva 
žensk. To sta pomembna mejnika v emancipaciji žensk in rezultat malih in velikih bojev, ki so 
se krepili skozi vse XIX. in XX. stoletje. 

Švedsko predsedstvo je pripravilo dokument za uporabo na ravni Evropske unije, ki ga je 
sprejela četrta svetovna konferenca o ženskah v Pekingu leta 1995 -  pekinško deklaracijo in 
akcijsko platformo za enakost, razvoj in mir.

V tem okviru in v okviru priprave pričujočega poročila je odbor Evropskega parlamenta za 
pravice žensk in enakost spolov 28. januarja 2010 v Bruslju organiziral razpravo o strategiji 
za enakost, v kateri so sodelovali različni strokovnjaki in ženske organizacije Evropske unije; 
vsi so izpostavili potrebo po izrazitejšem napredku, potrebnem za uresničenje enakosti med 
ženskami in moškimi in zagotovitev obrambe in spodbujanja pravic žensk kot temeljnih 
človekovih pravic.

Kratek zgodovinski pregled boja za pravice žensk – stoletnica mednarodnega dneva žensk in 
petnajst let pekinške konference 

Zgodilo se je leta 1910 v Kopenhagnu na 2. mednarodni konferenci žensk: na pobudo Klare 
Zetkin, slavne nemške revolucionarne voditeljice, je bila dana zelena luč za obeležitev 
mednarodnega dneva žensk delavk. To je bil dan demonstracij za njihovo emancipacijo in za 
splošne volitve, začetek naraščajočega gibanja za uresničitev zahtev žensk po boljših delovnih 
in življenjskih pogojih, ki je sprožil protestni boj na politični ravni in spremenil simbolični 
datum v akcijski in mobilizacijski načrt delavk vsega sveta za njihovo ekonomsko, socialno in 
politično emancipacijo.

Vendar je med letom razglasitve mednarodnega dneva žensk (1910) in njegovo uzakonitvijo s 
strani OZN preteklo veliko let.

Marca 1972 je Hertta Kuusinen, finska komunistična poslanka in druga predsednica 
Mednarodne demokratične ženske zveze, komisiji za položaj žensk predlagala, naj OZN 
razglasi „mednarodno leto žensk“, da bi pozornost Združenih narodov in sveta usmerili na 
položaj žensk in z njim povezane posebnosti. Ta predlog so podprle druge ženske 
organizacije, komisija za položaj žensk pa je generalni skupščini Organizacije združenih 
narodov priporočila, naj leto 1975 razglasi za mednarodno leto žensk, kar je ta storila 
decembra 1972.
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Odločitve o mednarodnem letu žensk (1975) in desetletju Organizacije združenih narodov za 
ženske (1975-1985) so sprožile dejavnosti po vsem svetu.

Leta 1995 je v Pekingu potekala četrta svetovna konferenca žensk, ki je potrdila dokument, 
imenovan „Pekinška deklaracija in akcijska platforma za enakost, razvoj in mir“.

Ob stoletnem jubileju razglasitve mednarodnega dneva žensk je OZN za temo izbrala „Enake 
pravice, enake možnosti: napredek za vse“. V okviru srečanj Peking+15 je prišel čas za oceno 
„enakosti spolov, razvoja in miru“, teme desetletja Organizacije združenih narodov za ženske.

Znotraj Evropske unije je bila enakost med ženskami in moškimi z različnimi pogodbami 
prepoznana kot temeljno načelo Unije in univerzalna človekova pravica, vendar v politični 
realnosti in v življenju žensk ostajajo velike neenakosti kljub številnim direktivam in 
resolucijam, ki so bile sprejete v teku let in katerih cilj je boj proti diskriminaciji.

Načrt za enakost med ženskami in moškimi 2006-2010 in sedanji položaj

Čeprav je načrt za enakost 2006-2010 osvetlil temeljne vidike enakosti žensk in moških, ni bil 
deležen politične moči, potrebne za njegovo uresničitev, in dejanski napredek je bil boren. K 
nastanku več kot 85 milijonov revnih oseb, zlasti žensk in otrok, kot posledice nezaposlenosti, 
negotovih zaposlitev, nizkih plač, ravni pokojnin, nižjih od eksistenčnega minimuma, in 
oteženega dostopa do kakovostnih javnih storitev so prispevala tudi protislovja v politikah 
Skupnosti.

Poleg tega ima sedanja gospodarska in družbena kriza posebej hude posledice za ženske, saj 
povečuje neenakosti in različne oblike diskriminacij. Neenakosti v povprečnih plačah moških 
in žensk postajajo na ravni Evropske unije vse bolj izrazite, v povprečju so večje od 17 %,  
posredne oblike diskriminacije se krepijo, nezaposlenost pa narašča in prizadeva tako ženske 
kot deklice.

Celo zaposlitve, v zadnjih letih ustvarjene predvsem za mlade in za ženske, so v glavnem 
negotove, slabo plačane in ne spoštujejo temeljnih pravic, zlasti na področju materinstva, kar 
prispeva tudi k nizki rodnosti. Številne in še posebej hude oblike diskriminacije prizadevajo 
posebne kategorije žensk, zlasti starejše ženske, ženske, ki skrbijo za odvisne osebe, 
priseljenke, pripadnice manjšin in invalidke.

Nasilje je pogosto in revščina, brezposelnost in različne oblike diskriminacije so prispevali k 
ohranjanju ali naraščanju trgovine z ženskami in otroki ter k prostituciji v različnih državah 
Evropske unije, kar so problemi, ki zahtevajo hitre odgovore.

Ukrepi na institucionalni ravni

Čeprav je politika enakosti žensk in moških v različnih državah članicah dosegla različne 
stopnje razvoja, je najpomembneje zagotoviti enakost dostopa do sredstev, pravic in moči 
odločanja, kar zahteva strukturne in kulturne spremembe, odpravo stereotipov in spodbujanje 
enakosti, da bi ta privedla do napredka in ne do nazadovanja.
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Obstoječi izzivi in pridobljene izkušnje dokazujejo, da je potrebno okrepiti usklajevanje, 
širjenje in spodbujanje pravic žensk v sodelovanju z njihovimi organizacijami za boj proti 
vsem oblikam diskriminacije in neenakosti.

Zato je pomembno, da nova strategija za enakost med ženskami in moškimi v Evropski uniji 
vključuje akcijski program in politično zavzemanje, ki bo temeljilo na akcijski platformi iz 
Pekinga in ki ga bo sprejel Svet, potem ko bo o njem svoje mnenje podal Evropski parlament, 
da bi s tem pridobil na politični teži in bi bila pridobljena nova spodbuda politiki enakosti, ob 
upoštevanju dejstva, da predstavljajo človekove pravice žensk in deklic neodtujljiv, integralen 
in neločljiv del univerzalnih človekovih pravic.

Predlagano je tudi organiziranje letnega tristranskega srečanja med Svetom, Komisijo in 
Evropskim parlamentom na temo napredka strategije za enakost spolov v Evropski uniji. Ob 
upoštevanju potrebe po vklčitvi žensk in njihovih organizacij v celotni proces je predlagana 
letna konferenca o enakosti spolov, ki bi se je udeležile organizacije žensk in sindikalne 
organizacije iz različnih držav članic, evropski poslanci, člani Evropske komisije, Sveta in 
nacionalni poslanci, in vsako leto bi bila posebna pozornost namenjena vnaprej opredeljeni 
temi.

Potrebno je vztrajati, da mora začeti takoj in polno delovati Evropski inštitut za enakost 
moških in žensk ter da se izdelajo vsi kazalniki, ki bi omogočali spremljanje vprašanj enakosti 
med moškimi in ženskami na vseh področjih. Potrebno je, da se na osnovi splošnih smernic 
Evropske komisije oblikujejo usklajevalni mehanizmi, s pomočjo katerih bi nenehno 
spremljali politiko enakosti moških in žensk glede njihovih pravic in možnosti.

Treba je poudariti pomen politike celostnega pristopa k enakosti moških in žensk na različnih 
področjih, zlasti gospodarskem, finančnem, trgovinskem, socialnem in proračunskem. 
Komisijo in države članice se poziva, naj širijo primere dobre prakse in prijavijo  sistematična 
kršenja pravic žensk, zlasti v delovnem okolju, še posebej uporabo bonusov na „proizvodnjo“, 
„kakovost“, „storilnost“ ali „marljivost“, ki vedno le omejujejo pravice, povezane z 
materinstvom in očetovstvom ter prevzemanjem oskrbe otrok ali drugih odvisnih oseb, poleg 
sindikalnih in političnih pravic.

Ohranjati je treba dvojno strategijo z uporabo celostnega pristopa k enakosti spolov in s 
posameznimi posegi, vključno na področjih zakonodaje, proračuna in nadzora. Morebitna 
ocena socialnih učinkov političnih predlogov pa mora vključevati oceno enakosti moških in 
žensk.
Tudi v Evropskem parlamentu oz.  na najrazličnejših področjih njegovega delovanja, tudi v 
odborih in parlamentarnih delegacijah, je treba vprašanjem enakosti pripisati poseben pomen.

Tematska področja – cilji

Enake pravice in možnosti za ženske in moške je treba uresničiti v okviru družbenega 
napredka za vse in ne nazadovanja. Pomembno je torej nadaljevati z analizo pekinške 
platforme (Peking+15), ki jo je izvedlo švedsko predsedstvo, da bi na tej osnovi ne le izdelali 
ustrezne kazalnike, temveč tudi postavili cilje in sprejeli ustrezno politiko na vsakem od 
dvanajst navedenih področij.
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V času sedanje krize je nujno prednostno obravnavati boj proti revščini z revizijo 
makroekonomske, monetarne, in socialne politike ter politike dela in zaposlovanja, ki so zanjo 
vzrok, da bi zagotovili ekonomsko in socialno pravičnost za ženske z izdelavo strategij, ki 
spodbujajo pravično delitev prihodkov, zagotavljajo minimalni dohodek, dostojne pokojnine, 
ustvarjajo dodatna delovna mesta za ženske s pripadajočimi pravicami, zagotavljajo dostop do
kakovostnih javnih storitev vsem ženskam in deklicam, izboljšujejo socialno zaščito in 
lokalno infrastrukturo, kot so jasli, otroški vrtci, dnevni centri, lokalni centri za prostočasne 
dejavnosti in storitve pomoči družinam, ki so dostopni vsem ženskam, otrokom in starejšim 
osebam. Tako bomo lahko ustvarili delovna mesta za ženske s pripadajočimi pravicami in 
prispevali k družbenemu vključevanju.

Pomembno je vztrajati na potrebi po nujnih ukrepih boja proti vsem vrstam diskriminacije na 
področju plač in vrednotenja dela z revizijo obstoječe direktive, izdelavo sektorskih načrtov 
po etapah, z natančnimi cilji, z namenom odpraviti posredne in neposredne oblike 
diskriminacije, ali s spodbujanjem kolektivnih pogajanj, usposabljanjem 
svetovalcev/svetovalk za enakost in izdelavo načrtov za enakost v podjetjih in drugih 
delovnih okoljih.

Ni dovolj predložiti sporočilo, kot je to julija 2007 storila Komisija, z naslovom „Odprava 
razlike v plačilu med ženskami in moškimi“. Tudi ni dovolj zadovoljiti se z analizo vzrokov 
za neenakosti v plačah. Nujno je predstaviti rezultate te analize v upanju, da bo Komisija iz 
tega potegnila zaključke in nemudoma predložila ukrepe, potrebne za zmanjšanje plačnih 
razlik med moškimi in ženskami.
Potrebne so dodatne aktivnosti, ozaveščanje in nadzor nad delovnimi okolji, da bi ženskam 
zagotovili boljše delovne pogoje, namenili pozornost delovnim obremenitvam, spoštovanju 
pravice do materinstva in očetovstva ter njuni družbeni funkciji, uskladitvi med delom, 
družinskim in zasebnim življenjem, pozvali k podaljšanemu in v celoti plačanemu 
materinskemu in starševskemu dopustu, uvedli plačan očetovski dopust in se posvetili boju 
proti delovanju v škodo teh pravic.

Politike in delovanje so potrebni za odpravo nasilja nad ženskami na vseh področjih s 
spodbujanjem človekovih pravic žensk, z bojem proti stereotipom, povezanim s spolom, in 
vsem oblikam diskriminacije v družbi in družini, vključno z izobraževanjem, usposabljanjem, 
mediji in političnim življenjem, z vztrajanjem na takšnih politikah, ki bodo zagotavljale 
vzgojo in izobraževanje v smislu enakosti in bodo enakost spodbujale.

Vso potrebno pozornost je treba nameniti položaju žensk, ki s svojim partnerjem delajo v 
sektorjih kmetijstva, obrti, trgovine in ribištva ter v malih družinskih podjetjih, kjer so ženske 
v bolj ranljivem položaju kot moški, da bi sprejeli nove ukrepe, ki bi zaščitili materinstvo, 
odpravili posredno diskriminacijo, zagotovili zaščito in socialno varnost, pa tudi druge 
pravice žensk, vključno s tistimi, ki pripadajo ženskam z neodvisnim statusom.

Kljub napredku, doseženem na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, še naprej 
ostajajo številni problemi; pomembno je ženskam zagotoviti nadzor nad svojimi spolnimi in 
reproduktivnimi pravicami.

Treba bo vztrajati na spoštovanju nekaterih pomembnih resolucij Evropskega parlamenta, 
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zlasti resolucije z dne 10. februarja 2010 o preprečevanju trgovine z ljudmi in enakosti med 
ženskami in moškimi znotraj Evropske unije.


