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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vplivu gospodarske krize na enakost spolov in pravice žensk
(2012/2301(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 2 in drugega pododstavka člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji 
(PEU) ter člena 8, člena 153(1)(i) in člena 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU),

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

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. aprila 2012 z naslovom „K okrevanju s 
številnimi novimi delovnimi mesti“ (COM(2012)0173) in njegovega spremnega 
dokumenta o izkoriščanju zaposlitvenega potenciala osebnih in gospodinjskih storitev 
(SWD(2012)0095),

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Programu Evropske 
unije za socialne spremembe in inovacije (COM(2011)0609), ki ga je 6. oktobra 2011 
predlagala Komisija,

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

– ob upoštevanju poročila Komisije iz leta 2011 o doseženem napredku na področju 
enakosti žensk in moških v letu 2010 (SEC(2011)0193),

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

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic –
Del II integriranih smernic strategije Evropa 2020 (COM(2010)0193),

– ob upoštevanju Direktive 2006/123/ES z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem 
trgu1, 

– 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 
(preoblikovano)2, 

– 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 njimi3, 

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

                                               
1 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.
2 UL L 204, 26.7.2006, str. 23.
3 UL L 373, 21.12.2004, str. 37.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. maja 2009 o dejavnem vključevanju oseb, 
izključenih s trga dela1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. junija 2010 o vidikih enakosti spolov pri 
gospodarskem nazadovanju in finančni krizi2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. oktobra 2010 o negotovem položaju delavk3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. februarja 2011 o enakosti žensk in moških v 
Evropski uniji – 20104,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. marca 2011 o pojavni obliki revščine žensk v 
Evropski uniji5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2011 o ženskah in vodenju podjetij6, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2011 o ženskem podjetništvu v malih 
in srednjih podjetjih7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2011 o položaju mater samohranilk8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2012 o enakosti žensk in moških v 
Evropski uniji – 20119, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. maja 2012 s priporočili Komisiji o uporabi 
načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. septembra 2012 o delovnih pogojih žensk v 
sektorju storitev11,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter mnenj Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve in Odbora za regionalni razvoj (A6-0000/2012),

A. ker se Evropska unija spopada z največjo gospodarsko in finančno krizo po veliki 
gospodarski krizi, ki je bila v 30. letih 20. stoletja, in ker se zaradi tega močno povečuje 
stopnja brezposelnosti v državah članicah; ker ima ta kriza posebno hude posledice za 
ženske, ki jih prizadeva neposredno – zaradi izgube in negotovosti njihove zaposlitve – in 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0371.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0231.
3 UL C 70E, 8.3.2012, str. 1.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0085.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0086.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0330.
7 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0367.
8 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0458.
9 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0069.
10 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0225.
11 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0322.
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posredno zaradi zmanjševanja proračunskih sredstev za javne storitve in socialno pomoč; 
ker je zato pri obravnavi te krize in razvoju rešitev za njeno premagovanje bistveno 
preučiti vidik enakosti žensk in moških;

B. ker je imela gospodarska kriza na začetku večji učinek na moške kot na ženske in ker se v 
razvoju brezposelnosti moških in žensk kaže časovni zamik: ženske niso bile prve žrtve 
krize, so pa zdaj bolj in trajneje prizadete zaradi njenih posledic; ker je ta faza veliko 
slabše dokumentirana in ker so zato posledice za ženske podcenjene;

C. ker se brezposelne ženske pogosto ne upoštevajo v uradnih podatkih, saj se umaknejo s 
trga dela in opravljajo neplačano ali neformalno delo;

D. ker zmanjšanja proračunskih sredstev, ki so jih vlade sprejele zaradi izvajanja varčevalnih 
načrtov, prizadevajo javni sektor, v katerem so ženske najbolj zastopane – približno 70 % 
zaposlenih v sektorju –, in ker ženske zdaj postajajo glavne žrtve varčevalnih ukrepov;

E. ker pri ženskah zmanjševanje števila delovnih mest pogosto spremlja predvsem 
prilagajanje delovnega časa, učinek okrevanja pa bo zelo verjetno hitrejši v industrijskem 
sektorju in bo tako povzročil oživitev trga dela za moške, zato se bo število delovnih mest 
povečevalo hitreje zanje kot za ženske; ker bo delo žensk torej dlje prizadeto zaradi 
varčevalnih ukrepov, ki jih izvajajo javne službe;

F. ker bodo imele sedanje posledice krize tudi dolgoročneje velik vpliv na ženske zaradi 
njihovih nelinearnih karier, ki zajemajo slabo plačane, negotove in celo neformalne 
zaposlitve, pogosto z neprostovoljno krajšim delovnim časom, ki nazadnje dajejo pravico 
le do zelo nizkih pokojnin;

G. ker na zaposlovanje žensk vplivajo stereotipi in ker je ukoreninjena misel, da je 
brezposelnost moških hujša od brezposelnosti žensk;

H. ker je leta 2010 približno 23 % državljanov Evropske unije ogrožala revščina ali socialna 
izključenost1ter ker to obubožanje prebivalstva večinoma prizadeva ženske, ki se pogosto 
spopadajo s številnimi težavami: enostarševske družine, za katere zelo pogosto skrbijo 
ženske, težave pri ohranjanju ali iskanju zaposlitve v teh razmerah, težave pri 
zagotavljanju prebivališča in prevzemanju odgovornosti za vzdrževane osebe (otroke, 
starše, bolnike ali invalide);

I. ker je opazno povečanje števila neformalnih in neplačanih zaposlitev, za katere se ženske 
odločajo prostovoljno ali neprostovoljno, da bi pobegnile pred krizo, in ker po študiji 
OECD 2 delo v gospodinjstvu predstavlja 33 % BDP držav članic OECD;

J. ker so imele ženske glavne koristi od ustvarjanja delovnih mest med letoma 1998 (stopnja 
zaposlenosti žensk v EU: 55,6 %) in 2008 (stopnja zaposlenosti žensk v EU: 62,8%)3 v 
Evropski uniji, ker se je zaposlenost žensk povečala za 12,7 %, zaposlenost moških pa le 

                                               
1 Eurostat, 23 % of EU citizens were at risk of poverty or social exclusion in 2010 (Leta 2010 je bilo tveganju 
revščine ali socialne izključenosti izpostavljenih 23 % državljanov EU) – izdaja 9/2012.
2 OECD, Society at a Glance – OECD Social Indicators (Družbeni pregled 2011 – socialni kazalniki OECD), 
@OCDE2011.
3 Eurostat, stopnja zaposlenosti žensk, Evropska unija (27 držav).
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za 3,18 %, vendar pa brezposelnost v letu 2012 ostaja nekoliko višja pri ženskah 1

(10,7 % pri ženskah v primerjavi z 10,6 % pri moških);

K. ker je leta 2011 s krajšim delovnim časom delalo 31,6 % žensk, moških pa le 8,1 %;

L. ker so ženske, ki vstopajo na trg dela, gonilna sila pri vračanju k rasti, ker omogočajo 
povečanje prihodkov družine, kar povečuje porabo in omogoča večjo dinamiko 
gospodarstva;

1. opozarja, da je enakost žensk in moških eden temeljnih ciljev Evropske unije in da mora 
biti eno temeljnih načel pri reševanju sedanje gospodarske in finančne krize;

2. opozarja, da se je stopnja zaposlenosti žensk v Evropski uniji, potem ko je leta 2008 po 
več kot desetletnem postopnem povečevanju dosegla 62,8 %, od začetka gospodarske 
krize nekoliko zmanjšala in leta 2011 znašala 62,3 %; zato poudarja, da je treba 
predlagati trajne rešitve, ki bodo upoštevale vidik enakosti žensk in moških v politikah 
ohranjanja delovnih mest in spodbujanja rasti;

3. poudarja, da je imela kriza kljub primerljivim stopnjam brezposelnosti žensk in moških 
različne učinke nanje, saj se ženske srečujejo z bolj negotovimi delovnimi razmerami, 
velikim znižanjem prihodkov zaradi dejavnikov, kot so vztrajne neenakosti v plačah med 
moškimi in ženskami, ki povprečno znašajo skoraj 17 %, in posledične neenakosti pri 
nadomestilih za brezposelnost, razmahom dela z neprostovoljno krajšim delovnim časom 
ali večjim številom negotovih zaposlitev ali zaposlitev za določen čas v škodo 
stabilnejših zaposlitev;

4. opozarja, da med državami članicami Evropske unije obstajajo zelo velike razlike, saj 
stopnja zaposlenosti žensk sega od 48,6 % do 77,2 %, ter da so za te neenake položaje 
potrebne rešitve, ki bodo prilagojenemu vsakemu od njih; poleg tega poudarja, da je treba 
imeti na voljo zanesljive skupne kazalnike, da bi lahko ocenili potrebe in pripravili 
ustrezne odgovore;

5. opozarja, da so ženske že pred začetkom gospodarske krize zasedale večino negotovih 
delovnih mest ali delovnih mest s krajšim delovnim časom in da je kriza ta trend še 
okrepila;

6. poudarja, da so ženske imele bistveno vlogo pri premagovanju krize in da imajo glede na 
novejše objave bistveno vlogo pri izboljševanju konkurenčnosti in uspešnosti podjetij, ko 
so na vodstvenih položajih, ter da jih je torej treba nujno vključiti v pripravo načrtov za 
oživitev gospodarstva, da bi spodbudili socialno kohezijo;

7. poudarja, da sedanja gospodarska in finančna kriza ter posledične omejitve proračunskih 
sredstev ne smejo ogroziti rezultatov, ki so jih dosegle politike spodbujanja enakosti 
žensk in moških, niti ne smejo biti izgovor za manjše prizadevanje na tem področju;

8. opozarja, da se bodo zaradi zmanjševanja proračunskih sredstev povečevale neenakosti 
med ženskami in moškimi ter brezposelnost žensk, ki prevladujejo v javnem sektorju in 

                                               
1 Eurostat, usklajena stopnja brezposelnosti moških in žensk, september 2012, Evropska unija.
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so glavne upravičenke socialnih politik, posledično pa bo to povzročilo še, da bodo med 
revnimi prevladovale ženske;

9. poziva Komisijo in države članice, naj v vse politike zaposlovanja vključijo splošen 
pristop k enakosti žensk in moških, sprejmejo potrebne ukrepe za spodbujanje vrnitve 
žensk na delo in vključijo ta pristop v smernice o zaposlovanju v Evropski uniji;

10. pozdravlja predlog direktive o bolj uravnoteženi zastopanosti spolov v vodstvih podjetij;

11. zahteva, naj države članice uvedejo politike množičnega usposabljanja delavcev za 
njihovo pripravo na razvoj delovnih mest in na nova delovna mesta, pri čemer naj 
upoštevajo posebno mesto žensk; zahteva, naj podjetja sistematično izvajajo programe 
usposabljanja, da bodo pripravila prekvalifikacijo zaposlenih, predlagala prilagojene 
prezaposlitve ter ponudila usposabljanja, prilagojena iskalcem zaposlitve in slabo 
kvalificiranim delavcem;

12. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo politike in programe poklicnega 
usposabljanja za ženske, da bi povečale njihovo udeležbo v različnih sektorjih dejavnosti, 
tako da predvidijo posebne spremljevalne ukrepe, da bi ženske lahko združevale svoje 
delovne in družinske obveznosti ter obveznosti usposabljanja; opozarja na pomembno 
vlogo Evropskega socialnega sklada pri vključevanju na trg dela prek politik
usposabljanja ter poziva države članice in lokalne oblasti k spodbujanju njegove uporabe;

13. opozarja, da se od začetka krize dostop mladih žensk (v starostni skupini 15–24 let) do 
prve zaposlitve s polnim delovnim časom v številnih državah članicah zmanjšuje in da 
številne podaljšujejo študij, da bi rešile ta položaj; ugotavlja, da je kljub temu trendu in 
dejstvu, da boljša izobrazba na splošno bolje ščiti ženske, njihova diploma manj cenjena 
kot diploma moških;

14. poziva države članice, naj spodbujajo žensko podjetništvo s podpiranjem žensk, ki 
ustanavljajo podjetja, tako da jim olajšajo dostop do financiranja, zlasti do mikrokreditov, 
in spodbujajo razvoj ženskih podjetniških in sponzorskih mrež;

15. poziva države članice, naj spodbujajo žensko podjetništvo v zelenem gospodarstvu, ki je 
vir novih delovnih mest; poudarja, da obnovljiva energija lahko ustvari nove zaposlitvene 
priložnosti za ženske podjetnice na območjih, kjer je brezposelnost žensk še posebej 
visoka;

16. poziva države članice, naj podprejo ustvarjanje delovnih mest v sektorju socialnega in 
solidarnega gospodarstva, v katerem prevladuje neplačano delo žensk; 

17. zahteva uvedbo politike javnega prevoza, ki bo upoštevala enakost žensk in moških, da bi 
ženskam omogočili aktivnejšo udeležbo na trgu dela in pri iskanju zaposlitve, tako da bi 
jim ponudili dejansko mobilnost ter jim omogočili boljše usklajevanje družinskega in 
poklicnega življenja;

18. poziva Komisijo in Svet, naj sprejmeta akcijski načrt za uresničevanje ciljev, ki so bili 
določeni v Barceloni za boljše zagotavljanje načinov varstva otrok z razvojem jasli v 
podjetjih in med podjetji; poudarja pomen kolektivnih pogajanj s socialnimi partnerji za 
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izboljšanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja na sektorski, nacionalni in 
regionalni ravni;

19. poudarja, da imajo odločitve nekaterih držav članic, da zmanjšajo proračunska sredstva 
za varstvo otrok, šolsko in izvenšolsko vzgojo ter pomoč osebam na domu, neposredne 
posledice za ženske, ki opravljajo večino dodatnega dela, ki ga te dejavnosti vključujejo;

20. navaja, da revščina žensk ni posledica le nedavne gospodarske krize, temveč tudi 
različnih dejavnikov: stereotipov, dohodkovnih razlik med ženskami in moškimi, 
neusklajenosti družinskega in poklicnega življenja, daljše pričakovane življenjske dobe 
žensk in na splošno vseh vrst diskriminacije na podlagi spola, ki prizadenejo predvsem 
ženske;

21. ugotavlja, da gospodarska kriza spodbuja nadlegovanje in nasilje v vseh oblikah ter 
prostitucijo, kar pomeni kršitev človekovih pravic, žrtve teh dejanj pa so ženske;

22. zaradi neobstoja zanesljivih podatkov zahteva, naj se ocenijo posledice gospodarske krize 
za delovne razmere žensk: diskriminacija pri zaposlovanju, povečanje delovnega 
bremena, pritisk in stres na delovnem mestu, psihično in psihološko nadlegovanje; 

23. od Evropskega inštituta za enakost spolov znova zahteva, naj zagotovi stalno spremljanje 
učinka gospodarske in finančne krize na enakost žensk in moških, ki naj postane resničen 
pregled stanja politik, ter na podlagi natančnih in zanesljivih kazalnikov pripravi letno 
poročilo za Evropski parlament in Evropsko komisijo; 

24. poziva Komisijo, naj prevzame vodstvo pri zmanjševanju učinkov varčevalnih politik v 
Evropi, ki so različni za moške in ženske, ter uporabi evropski semester, priporočila in 
posebne postopke vsake države za zagotovitev, da se bodo negativni učinki varčevanja na 
ženske in enakost spolov obvladovali na nacionalni ravni z namenom njihove odprave; 

24. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 
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OBRAZLOŽITEV

Svetovno gospodarstvo že od leta 2008 doživlja vrsto zaporednih kriz: finančno, gospodarsko 
in zdaj še socialno. Zadnjo zelo podcenjujejo evropske vlade, ki so najprej sprejele ukrepe za 
oživitev finančnih trgov in nato pripravile načrte za proračunsko varčevanje, da bi odpravile 
spiralo javnofinančnih primanjkljajev in se uskladile z Maastrichtsko pogodbo. Konsolidacija 
proračunov držav članic je močno prikrila socialno krizo, ki se je napajala iz kombinacije 
gospodarskih kriz in prizadeva predvsem ženske. 

Leta 2008, ko se je začela gospodarska kriza, je ta imela večji takojšnji učinek na delo moških 
kot žensk. Te torej niso bile prve žrtve krize, vendar se je od leta 2009 učinek nanje močno 
povečal.

Vseeno je treba razlikovati med državami članicami in sektorji dejavnosti. Moški so delo 
izgubljali v industrijskem sektorju, ki se je najhitreje odzval na krizo; ženske, ki delajo 
predvsem v sektorju storitev, je kriza prizadela kasneje. Prav tako so bile pred krizo dlje varne 
mlade ženske z boljšo izobrazbo, tudi če se je vrednost njihove diplome zmanjšala, kar je 
vplivalo na plačo.

Evropske ženske prizadeva tiha kriza. Učinki krize so se pokazali počasneje in manj radikalno 
kot pri moških, vendar jih je mogoče čutiti. Vseeno bodo moški hitreje znova našli delo, 
medtem ko bodo varčevalni ukrepi, ki jih izvajajo javne službe, trajno vplivali na delo žensk. 

Še bolj ukoreninjena je misel, da je brezposelnost moških hujša od brezposelnosti žensk.

Odbor za pravice žensk in enakost spolov je od začetka sedmega zakonodajnega obdobja 
različne vidike teh težav že analiziral v več poročilih.

Politike proračunskega varčevanja: dvojna kazen za ženske

Ženske, ki so bile zaradi brezposelnosti, negotovega dela in nizkih plač bolj prizadete od 
moških že pred krizo, zdaj čutijo učinke ukrepov, ki so jih vlade sprejele za zmanjšanje 
javnofinančnih primanjkljajev in so tako dejavnik prilagajanja krizi. 

Ženske, ki delajo v javnem sektorju, v katerem povprečno predstavljajo skoraj 70 % 
zaposlenih, so glavne žrtve zmanjševanja proračunskih sredstev, za katero so se odločile vlade 
držav članic. V nekaterih državah članicah se je število zaposlenih v javnem sektorju 
zmanjšalo za 25 %1. Poleg tega so se v javnem sektorju zmanjšale ali zamrznile plače, 
pogodbe za določen čas pa pogosto niso bile podaljšane. 

Drugi negativni učinek je, da so ukrepi za znižanje družinskih dodatkov, nadomestil za 
porodniški dopust in dodatkov za enostarševske družine povečali tveganje revščine za ženske 
in okrepili njihovo odvisnost od drugih družinskih članov.

Delovno mesto tistih, ki ohranijo zaposlitev, je pogosto manj kvalificirano glede na 

                                               
1 Mednarodni urad za delo, Poročilo o mednarodnih trendih zaposlovanja v letu 2012, str. 20.
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pridobljeno izobrazbo in stopnjo diplome, tako da se zaposlitev ohrani za ceno priznanja nižje 
kvalifikacije. Poleg tega gre pri ponujenih zaposlitvah pogosteje za pogodbe za določen čas 
ali za delo s krajšim delovnim časom kot za pogodbe za nedoločen čas.

Leta 2011 je s krajšim delovnim časom delalo 31,6 % žensk. Pojav ima take razsežnosti, da 
Evropska komisija ne govori več o delu s krajšim delovnim časom, temveč o brezposelnosti s 
krajšim delovnim časom1. 

Strategije, ki jih mlade ženske uporabljajo za izogibanje brezposelnosti, pogosto vključujejo 
daljši študij in/ali daljše usposabljanje, da bi preložile vstop na trg dela, ali pa se celo 
popolnoma odpovejo iskanju zaposlitve.

Za tiste, ki ohranijo zaposlitev, se postavlja vprašanje usklajevanja poklicnega in zasebnega 
življenja, saj morajo delo združevati z gospodinjskimi opravili, ki jih večinoma opravljajo 
prav one, pogosto pa tudi s pomočjo vzdrževanim osebam (otrokom, staršem, bolnikom ali 
invalidom). 

Različna znižanja socialnih prejemkov in zmanjševanja proračunskih sredstev za socialne 
infrastrukture, šolstvo, varstvo otrok, zdravstvo in oskrbo vzdrževanih oseb povzročajo, da se 
ta odgovornost prenaša na gospodinjstva, najpogosteje na ženske, zaradi česar opustijo 
plačano zaposlitev ali skrajšajo delovni čas, da bi zagotavljale storitve, ki jih država ne 
zagotavlja več ali ki si jih ne morejo več privoščiti.

Neformalno delo je rešitev za nekatere ženske, bodisi ker se ne morejo več spopadati s težo 
teh različnih bremen, bodisi ker višina plačila za zaposlitev, ki jo imajo, ne zadostuje več za 
poravnavo obveznosti, nastalih zaradi zvišanja davkov in znižanja socialnih prejemkov. Torej 
raje zapustijo trg dela in postanejo del neformalnega gospodarstva. Kombinacija teh različnih 
dejavnikov prispeva k nadaljevanju neenakosti med spoloma. 

Priporočila za izhod iz krize

Vidik enakosti žensk in moških je treba nujno vključiti v rešitve, ki jih bodo javni organi 
poiskali za krizo.

Med prvimi vzvodi delovanja sta izobraževanje in usposabljanje, tako začetno kot 
vseživljenjsko, da bi se lahko prilagodili spremembam na trgu dela. Zaposlitvene možnosti za 
prihodnja leta kažejo, da bo izginilo 15 % delovnih mest z nižjimi kvalifikacijami, medtem ko 
bo 15 % novoustvarjenih delovnih mest zahtevalo visoke kvalifikacije2. Zato je treba nujno 
premisliti o vseh izobraževalnih politikah in pri tem upoštevati posebno mesto žensk.

V teh razmerah je treba uporabiti Evropski socialni sklad in tudi vse druge evropske 
programe, da bi omogočili večje socialno vključevanje z vstopanjem na trg dela.

Pomembno je poudariti, kako negativne posledice so imele omejitve proračunskih sredstev za 

                                               
1 Evropska komisija, poročilo o enakosti žensk in moških v Evropski uniji v letu 2010.
2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. oktobra 2011 o programu za nova znanja in spretnosti ter delovna 

mesta, P7_TA(2011)0466.
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usklajevanje poklicnega in družinskega življenja ter da to prizadene predvsem samohranilce, 
najpogosteje ženske. Boljše zagotavljanje načinov varstva otrok z razvojem jasli v podjetjih in 
med podjetji bo pripomoglo k zadrževanju žensk na trgu dela. Te rezultate je mogoče doseči 
predvsem s kolektivnimi pogajanji s socialnimi partnerji.

Kriza je bila dejavnik, ki je še poslabšal nasilje nad ženskami (nadlegovanje, nasilje na 
delovnem mestu in nasilje med zakoncema). Zmanjševanja proračunskih sredstev ne smejo 
ogroziti financiranja programov in društev za boj proti nasilju. 

Treba je poudariti, kako pomembna je vloga žensk pri izhodu iz krize ter da so predlogi 
Evropske komisije o uravnoteženi zastopanosti spolov v vodstvih podjetij korak v pravo smer. 
Poleg tega je treba sprejeti sveženj ukrepov za izboljšanje položaja žensk v družbi, da bi bile 
bolj vključene v sprejemanje političnih in gospodarskih odločitev.

Nazadnje, vloga Evropske komisije je bistvena za zagotovitev, da bodo politike zaposlovanja 
v Evropski uniji in gospodarske politike upoštevale cilje in zaveze glede enakosti žensk in 
moških. Komisija mora izkoristiti tudi načrte za oživitev gospodarstva, da bi okrepila pravice 
žensk, enakost spolov pa vključila v vse vidike večletnega finančnega okvira za obdobje 
2014–2020.


