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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o enakosti žensk in moških v Evropski uniji – 2010
(2010/2138(INI))

Evropski parlament,

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

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

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 18. decembra 2009 o enakosti žensk in moških –
2010 (KOM(2009)0694),

– ob upoštevanju letnih poročil Komisije o enakosti med ženskami in moškimi v Evropski 
uniji za leta 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 z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih 
možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu 
(prenovitev)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 poročila Komisije z dne 3. oktobra 2008 z naslovom „Uresničevanje 
barcelonskih ciljev glede varstva predšolskih otrok“ (KOM(2008)0638),

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

– ob upoštevanju Konvencije OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 1979,

– ob upoštevanju evropskega pakta za enakost med spoloma, sprejetega na zasedanju 
Evropskega sveta 23. in 24. marca 2006,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2007 o načrtu za enakost med ženskami 
in moškimi 2006–20102,

– ob upoštevanju mnenja o razlikah v plačah med ženskami in moškimi, ki ga je svetovalni 
odbor za enake možnosti žensk in moških sprejel dne 22. marca 2007,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. septembra 2008 o enakosti med ženskami in 
moškimi – 20081,

                                               
1 UL L 204, 26. 7. 2006, str. 23.
2 UL C 311 E, 13. 12. 2007, str. 56.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. novembra 2008 s priporočili Komisije o uporabi 
načela enakega plačila za moške in ženske2,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

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

A. ker je enakost med moškimi in ženskami eno od temeljnih načel Evropske unije, priznano 
v Pogodbi o Evropski uniji in v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, in ob 
upoštevanju, da še vedno obstaja precejšnja neenakost med ženskami in moškimi;

B. ker je Evropsko unijo prizadela gospodarska in finančna kriza, ki je uničujoče vplivala na 
zaposlovanje tako žensk kot moških in ki grozi, da bo dolgoročno prizadela predvsem 
ženske;

C. ker so za primerjavo posledic krize na ženske in moške potrebni statistični podatki, ločeni 
po spolu, in ker ima Evropski inštitut za enakost spolov pomembne zmogljivosti na tem 
področju;

D. ker je stopnja brezposelnosti žensk pogosto podcenjena zaradi neupoštevanja delovne 
neaktivnosti žensk (dve tretjini od 63 milijonov neaktivnega prebivalstva, starega od 25 do 
64 let) in visoke stopnje njihove brezposelnosti zaradi zaposlitve s krajšim delovnim 
časom; 

E. ker so ženske na trgu dela prikrajšane zaradi zaposlovanja s krajšim delovnim časom in 
sklepanja pogodb za določen čas proti njihovi volji ali ob nižjem plačilu kot za moške; ker 
je zaradi slabših pogojev tveganje revščine med ženskami večje kot med moškimi,

F. ker kljub vsem prizadevanjem in storjenemu napredku še vedno obstajajo razlike v plačah, 
ki v Evropski uniji v povprečju znašajo 18 odstotkov, v nekaterih državah pa celo več kot 
25 odstotkov,

G. ker materinstvo ne bi smelo zavirati poklicne kariere žensk in ker statistični podatki jasno 
kažejo, da ženske z otroki namenijo delu manj ur kot tiste brez otrok, v nasprotju z očeti, 
ki delajo več kot moški brez otrok,

H. ker je Evropski svet v Barceloni marca 2002 države članice pozval, naj si prizadevajo, da 
do leta 2010 zagotovijo varstvo za vsaj 90 odstotkov otrok, starih od treh let do obveznega 
vpisa v šolo, in za vsaj 33 odstotkov otrok, mlajših od treh let, vendar v mnogih državah 
zmogljivosti še vedno niso zadovoljive,

I. ker je stopnja zaposlenosti žensk povezana z njihovimi družinskimi odgovornostmi; ker 
več kot 20 milijonov Evropejcev (dve tretjini med njimi so ženske) prevzame odgovornost 
za odrasle osebe, ki potrebujejo oskrbo, kar jim onemogoča, da bi se poklicno udejstvovali 
poln delovni čas; ker obstaja tveganje, da se bo s staranjem prebivalstva ta pojav 
poslabšal,

                                                                                                                                                  
1 UL C 137E, 4. 12. 2009, str. 35.
2 UL C 137E, 22. 1. 2010, str. 21.
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J. ker se je treba bojevati proti stereotipom, zaradi katerih se otroke pogosto usmerja v 
poklice, ki so tradicionalno sprejeti za ženske ali moške, in da je treba zagotoviti 
diverzifikacijo izbire poklicev,

K. ker se premalo deklet odloča za znanstvene poklice, kar povzroča resno sektorsko 
segregacijo,

L. ker na splošno diplomira več žensk kot moških (58,9 odstotkov pridobljenih diplom), 
vendar so slabše zastopane na odgovornih mestih v podjetjih, javni upravi in političnih 
organih,

M. ker lahko evropska mreža žensk na odgovornih mestih v gospodarstvu in politiki, ki je bila 
vzpostavljena junija 2008, prispeva k boljšemu uravnoteževanju razmerja med moškimi in 
ženskami na odgovornih mestih, 

N. ker pot do uspešnega zagotavljanja enakosti med moškimi in ženskami v naših družbah 
vodi prek boljše politične zastopanosti žensk na vseh ravneh, tako na evropski kot na 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih ravneh, ker je v nekaterih državah članicah odstotek 
ženskih predstavnic v parlamentu manj kot 15 odstotkov,

O. ker zaradi prekinjene poklicne poti, stopnje plačil in manj ugodnih pokojnin revščina bolj 
ogroža ženske kot moške, ker v sklopu evropskega leta boja proti revščini ni bilo dovolj 
razmisleka namenjenega globljim vzrokom revščine,

P. ker bo leto 2011 posvečeno prostovoljstvu ter ob poudarku pozitivne vloge, ki bi ga lahko 
imelo spodbujanje načela enakosti med moškimi in ženskami v prostovoljnih programih,

Q. ker so pripadnice manjšin, zlasti romske, redno izpostavljene razlikovanju in je tveganje 
njihovega izključevanja še zlasti visoko,

R. ker je nasilje nad ženskami kršitev njihovih temeljnih pravic in onemogoča enakost; ob 
upoštevanju, da je v teku življenja od 20 do 25 odstotkov žensk v Evropi žrtev telesnega 
nasilja; ker je psihično nasilje enako uničujoče kot telesno nasilje,

1. opozarja, da je kriza najprej prizadela sektorje, v katerih prevladuje moška delovna sila, 
kot so gradbeništvo in industrija, nato pa se je razširila na druge, kjer je delovna sila bolj 
mešana, in s tem povišala stopnjo brezposelnosti žensk;

2. poziva, naj se učinki krize na ženske opredelijo in izmerijo z uporabo podrobnih 
statističnih podatkov, kjer bodo kazalniki, ločeni po spolu, redno posodobljeni in ponovno 
ocenjeni; poudarja, da morajo za izhod iz krize in spodbujanje širjenja dobre prakse ti 
statistični podatki omogočati boljšo ciljno usmerjenost na kratkoročne, pa tudi strukturne 
težave;

3. opozarja, da ostaja neenakost med ženskami in moškimi, kljub povečani udeležbi žensk na 
trgu dela; poudarja, da je treba gospodarsko in finančno krizo videti kot priložnost za nove 
in inovativne predloge na področju stopenj zaposlenosti, plačila, delovnega časa in 
zastopanosti na odgovornih mestih;
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4. opozarja, da je treba pri snovanju politike zaposlovanja upoštevati razvoj novih sektorjev, 
ki bi lahko potencialno omogočali veliko novih delovnih mest, kot so okoljski sektor ali 
nove tehnologije; v tej zvezi poudarja, da imajo ženske v teh sektorjih pomembno vlogo; 
poziva države članice, naj spodbujajo mlada dekleta, da se usmerijo na ta področja; 
spodbuja Evropsko komisijo, naj zagotovi nenehno obveščanje o novih možnostih;

5. opozarja, da imajo lahko družbe na področju socialne ekonomije (fundacije, vzajemne 
družbe, zadruge) osrednjo vlogo pri oživitvi gospodarstva in da so v njih večinoma 
zaposlene ženske, poziva države članice, naj pri snovanju svojih politik za oživitev 
gospodarstva resno upoštevajo te vrste dejavnosti;

6. vztraja, da je boj proti razlikam v plačah prednostna naloga; obžaluje, da Evropska 
komisija ni dovolj spodbujala k začetku razprave na evropski ravni, zlasti prek revizije 
veljavne zakonodaje o izvajanju načela enakega plačila moških in žensk za enako delo, 
kakor je Evropski parlament zahteval v svoji resoluciji z dne 18. novembra 2009;

7. poziva Svet in Evropsko komisijo, naj okrepita spoštovanje enakosti med moškimi in 
ženskami v strategiji Evropa 2020 in zagotovita dejansko izvajanje njenih različnih delov;

8. poziva, naj se zaradi vztrajne neenakosti med moškimi in ženskami na evropski ravni 
razmisli o boju proti stereotipom glede specifično moških in ženskih vlog,

9. poziva k pripravi konkretnih predlogov za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, 
zlasti na področju pomoči osebam, ki potrebujejo oskrbo, in varstva otrok;

10. poziva Evropsko komisijo, naj poskrbi, da bodo države članice pravilno prenesle različno 
evropsko zakonodajo, ki ureja usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;

11. poziva države članice, naj uvedejo in/ali okrepijo otroško varstvo, kot so otroške jasli in 
vrtci, da bodo cenovno dostopni in kakovostni ter dostopni kar največjemu številu ljudi; 
meni, da so take zmogljivosti za starše zelo pomembne in bi jim omogočale dostop na trg 
dela; 

12. vztraja, da ima izobraževanje osrednjo vlogo pri vzgoji otrok v duhu enakosti med 
ženskami in moškimi že od zgodnjih let; poziva države članice, naj izvajajo skozi celotno 
šolanje programe osveščanja o vrednotah iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, 
zlasti člena 23;

13. poudarja, da je treba mladim omogočiti svobodo pri izbiri poklica; opozarja, da je 
pomembno, da učitelji ne usmerjajo učence samodejno na poklicno pot na podlagi spolnih 
stereotipov;

14. poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za preprečevanje samodejnega usmerjanja 
deklet na področja in v kariere, ki so tradicionalno ženske;

15. pozdravlja prizadevanja na evropski ravni za izboljševanje zastopanosti žensk v političnih 
krogih; spodbuja sodelovanje žensk v vseh evropskih institucijah, zlasti na odgovornih 
mestih; poudarja pa, da so potrebna dodatna prizadevanja na nacionalnih, regionalnih in 
občinskih ravneh;
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16. opominja, da samo v 3 odstotkih velikih podjetij najvišje organe odločanja vodijo ženske; 
poziva države članice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe za boljšo zastopanost žensk v 
velikih podjetjih, ki kotirajo na borzi, in v upravnih svetih podjetij na splošno;

17. poziva države članice, naj najdejo podjetja, ki spodbujajo enakost med moškimi in 
ženskami ter usklajevanje poklicnega ter zasebnega življenja, ter širijo najboljše prakse, 
zlasti preko gospodarskih zbornic;

18. spodbuja redno izmenjavo podatkov in izkušenj med spodbujevalci enakosti med 
ženskami in moškimi v podporo izvajanju dobre prakse na vseh ravneh, tj. evropski, 
nacionalnih, regionalnih in lokalnih ravneh ter v javnem in zasebnem sektorju;

19. poziva države članice in Evropsko komisijo, naj posebno pozornost namenijo skupinam 
ranljivih žensk: invalidnim ženskam, starejšim, priseljenkam in pripadnicam manjšin, ki 
tvorijo posebno skupino oseb, za katere je potrebno uvesti ukrepe, ki bodo prilagojeni 
njihovemu stanju; poziva Komisijo, naj zagotovi kontinuiteto s tem, da bo evropsko leto 
2011, posvečeno prostovoljstvu, spodbujalo tudi enakost med moškimi in ženskami;

20. opozarja, da so invalidne ženske pogosto izpostavljene razlikovanju v družbenem, 
kulturnem, političnem in poklicnem življenju; poziva Komisijo in države članice, naj 
pripravijo konkretne predloge za izboljševanje njihovega položaja;

21. poziva Komisijo in države članice, naj pri izvajanju evropske strategije za vključevanje 
Romov namenijo posebno pozornost Romkam;

22. zagovarja dostop žensk in moških do podatkov o varstvu reproduktivnega zdravja in 
pravico žensk, da imajo dostop do storitev na tem področju;

23. opozarja, da je nasilje nad ženskami med poglavitnimi zaprekami pri doseganju enakosti 
med ženskami in moškimi; poziva Komisijo, naj začne s pripravo predloga splošne 
direktive o preprečevanju vseh oblik nasilja nad ženskami in boju proti njemu, tako 
telesnemu, spolnemu in psihičnemu nasilju, in še zlasti trgovini z ženskami;

24. čestita za prizadevanja na ravni Unije in nacionalnih ravneh za boj proti nasilju nad 
ženskami, poudarja pa, da še vedno ostaja velik nerešen problem; pozdravlja začetek 
razprave o tej vrsti nasilja, zlasti vzpostavitev evropske odredbe o zaščiti; poziva 
prihodnja predsedstva Unije, naj to nadaljujejo;

25. poziva države članice, naj zagotovijo boljše usposabljanje policijskih, sodnih in socialnih 
delavcev ter strukture, ki bodo prilagojene obravnavi vseh oblik nasilja nad ženskami, 
vključno s hudimi in neobičajnimi oblikami nasilja, kot so napadi s kislino; 

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

Finančna, gospodarska in družbena kriza, ki smo ji priča, škodljivo vpliva na stopnjo 
brezposelnosti, življenjske pogoje državljanov in naše družbe na splošno. Ženske je ta kriza 
hudo prizadela glede pogojev dela, dostopa do zaposlovanja in njihovega mesta v družbi na 
splošno in zlasti glede enakosti med moškimi in ženskami. V letnem poročilu za leto 2010 
Evropska komisija upravičeno opozarja na izzive, ki nas čakajo na področju enakosti moških 
in žensk za izhod iz krize.

V svojem poročilu poročevalka želi poudariti potrebo po ciljni usmerjenosti na dejanske 
posledice krize za ženske. Prva posledica je povezana z zaposlovanjem žensk. Dejansko je v 
povprečju kriza nanje vplivala kasneje, saj so bolj prisotne na področjih, ki so se dlje upirala 
posledicam krize (zdravstvo, izobraževanje, socialna pomoč...). Toda na teh področjih bi 
lahko bile prizadete trajneje, kar bi povzročilo zanje dolgoročnejšo negotovost v primerjavi z 
moškimi. Ženske so bile močno prizadete glede ravni prihodkov, pogojev dela in 
zaposlovanja in dostopa do zaposlovanja, njihov položaj pa se bo še poslabšal, če se ne bodo 
nemudoma začeli izvajati konkretni ukrepi. Ženske so dejansko prikrajšane na trgu dela zaradi 
zaposlovanja s krajšim delovnim časom in sklepanja pogodb za določen čas proti njihovi volji 
ali ob še nižjem plačilu kot za moške. Enakost med moškimi in ženskami pri zaposlovanju 
mora postati realnost in ne samo zahteva. Zato je pomembno, da vlade držav članic in 
Evropska komisija zagotovijo, da se vzdržujejo politike enakosti spolov in se ne bo nižalo 
proračunskih sredstev, ki so jim namenjena.

Vendar pa ne smemo videti krize le z neugodnega gledišča. Vidimo jo lahko kot priložnost, da 
si voditelji postavijo prava vprašanja za proučitev svojih politik v novi luči. Kriza nam 
omogoča ponoven razmislek o moških in ženskih vlogah v naših družbah; to lahko pomeni 
popolno integracijo načela enakosti med moškimi in ženskami v vse politike. Ta ideal je treba 
doseči z uporabo konkretnih in trajnih ukrepov, zlasti na področju izobraževanja. Otroke je 
treba že zelo zgodaj seznaniti z načelom enakosti spolov, da se izognemo stereotipom, ki še 
vedno obstajajo. Izobraževanje in usposabljanje mladih sta temelj enakosti, bodisi prek 
nenehnega obveščanja in kampanj osveščanja, bodisi prek usmerjanja fantov in deklet v 
poklice, ki niso tradicionalno rezervirani za moške ali ženske.

Poročevalka tudi želi poudariti pomembno vlogo, ki jo imajo ženske v krogih odločanja, ki so 
tradicionalno rezervirani za moške. Naj bo to v upravnih svetih velikih družb, ki kotirajo na 
borzi, ali v političnem življenju, ženske morajo imeti dostop do položajev, ki ustrezajo 
njihovim sposobnostim. Čeprav je med njimi pogosto več diplomantk kot med moškimi, 
ženske nimajo vedno dostopa do odgovornih mest, kar ustvarja razkorak med njihovo ravnjo 
usposobljenosti in njihovim položajem.

Enakost med moškimi in ženskami je treba omeniti tudi v zvezi z bojem proti revščini. Ker je 
2010 leto boja proti revščini, je treba posebno pozornost nameniti najbolj ranljivim skupinam 
žensk. Kadar je njihova ranljivost posledica invalidnosti, statusa priseljenke ali pripadnosti 
manjšini, je treba sprejeti specifične ukrepe, da se prepeči, da se izgubijo v negotovih 
razmerah, in za njihovo vključevanje v družbo. Tako poročevalka opozarja, da mora v 
strategiji vključevanja Romov Evropska komisija veliko pozornosti nameniti vključevanju 
Romk.
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Spodbujanje enakosti poteka tudi preko boja proti nasilju nad ženskami. Tukaj je treba 
opozoriti, da se je treba boriti proti vsem oblikam telesnega, psihičnega ali spolnega nasilja in 
ga obsojati, ne glede na stopnjo resnosti. Boj proti spolnemu nasilju se začne s kampanjami 
osveščanja in izobraževanja otrok in mladih o nevarnostih, ki jih tako nasilje prinaša. Da se 
spolno nasilje lahko obsodi, pa ga je treba zakonsko opredeliti in predvideti sankcije, ki so 
sorazmerne z dejanji. Posebna oblika nasilja so napadi s kislino, ki se žal še vedno dogajajo v 
nekaterih državah članicah. V naših družbah še vedno obstajajo tabuji v zvezi z določenimi 
oblikami nasilja nad ženskami. Te so večinoma slabo poznane, kar povzroča zanikanje 
resnosti njihovih fizičnih in psiholoških posledic, ki pa niso zanemarljive.


