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Strategija EU za enakost spolov
(2019/2169(INI))

Predlog resolucije po členu 181(3) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 
resolucije A9-0234/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o strategiji EU za enakost spolov

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 6 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju členov 21 in 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju poročila Komisije za leto 2019 o enakosti žensk in moških v EU,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. februarja 2014 o spolnem izkoriščanju in 
prostituciji ter njunem vplivu na enakost spolov1,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

A. ker je izjemno pomembno zaščititi pravice žensk in moških, obenem pa jim zajamčiti 
spoštovanje enakovrednosti in edinstvenih značilnosti ter zagotoviti, da se bodo v svoji 
različnosti dopolnjevali;

B. ker je pravica do enakega obravnavanja opredeljujoča temeljna pravica, priznana v 
primarnih pogodbah in Listini o temeljnih pravicah, ki je bistvenega pomena za 
nadaljnji razvoj tega načela;

C. ker je nasilje nad ženskami in moškimi v vseh oblikah kršitev človekovih pravic; ker 
zakonodajni ukrepi in programi ozaveščanja ne bi smeli zaostrovati nasprotij med 
spoloma, temveč bi morali ustrezno obravnavati in odpravljati vse očitne kršitve ali 
neenakost;

D. ker je trgovina z ljudmi ena najhujših kršitev temeljnih pravic in človekovega 
dostojanstva; ker ženske in dekleta predstavljajo 80 % registriranih žrtev trgovine z 
ljudmi in 95 % registriranih žrtev trgovine z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja; 
ker je trgovina z ljudmi veja organiziranega kriminala, ki se širi, oblika suženjstva in 
kršitev človekovih pravic, njene žrtve pa so predvsem ženske in otroci, zlasti za namene 

1 UL C 285, 29.8.2017, str. 78.
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spolnega izkoriščanja; ker trg prostitucije in pornografije spodbuja trgovino z ženskami 
in otroki, zaradi njega pa je nasilje nad njimi še hujše; ker morajo države članice 
socialne in ekonomske politike oblikovati tako, da bodo ranljivim ženskam in dekletom 
pomagale opustiti prostitucijo, vključno z uvedbo posebnih socialnih in ekonomskih 
politik, oblikovanih za ta namen;

E. ker imata revščina in socialna izključenost strukturne vzroke, ki jih je treba odpraviti in 
obrniti, zlasti s politikami na področju zaposlovanja, stanovanj, mobilnosti in dostopa 
do javnih storitev; ker gre pri prostituciji in trgovini z ljudmi za spolno izkoriščanje, 
zlasti z ženskami in otroki, za obliko suženjstva in neposreden napad na osnovno 
človekovo dostojanstvo; ker je zaradi povečanja organiziranega kriminala in njegove 
donosnosti trgovina z ljudmi po vsem svetu vse pogostejša; 

F. ker bi bilo treba psihično in spolno nadlegovanje žensk in moških na delovnem mestu in 
doma odločno obsoditi;

G. ker bi morale imeti ženske pravico, da se posvetijo samo svoji materinski vlogi, kar je 
bistveno za prihodnjo generacijo; ker je demografski upad, zaznan v vseh državah 
članicah, vzrok za veliko zaskrbljenost in spodbuda za podporo materam in njihovim 
družinam; ker bi morale imeti nosečnice dostop do odlične zdravstvene oskrbe, podpore 
in informacij, da bi se lahko nosečnost uspešno končala; ker je stopnja rodnosti po vsej 
EU nevzdržno nizka, komaj 1,55 otroka na žensko;

H. ker so ženske uspešne na več področjih dela, na primer kot neformalne oskrbovalke, 
učiteljice, sodnice, zdravnice in medicinske sestre2 in ker ženske predstavljajo večino 
diplomantov na vseh področjih, razen v informacijski tehnologiji in inženirstvu3;

1. poziva države članice, naj zagotovijo pravično in enako obravnavanje žensk in moških 
in naj odpravijo diskriminacijo in vse oblike nasilja, hkrati pa spoštujejo tudi razlike 
zaradi značilnosti spola ali rase;

2. poziva, naj se spodbuja družba, ki bo temeljila na nagrajevanju zaslužnosti, ne pa bi 
vsiljevala kvote kot edino orodje za uravnoteženje spolov v poklicu, na vodstvenih 
mestih, v domačem življenju in izobraževanju; priznava, da se spola med seboj 
dopolnjujeta, sta enakovredna in imata vsak svoje sposobnosti in močne točke, ki se 
med seboj dopolnjujejo;

3. poziva države članice, naj promovirajo temeljno vlogo družine s spodbujanjem in 
podpiranjem vloge mater v času, ko nevarno nizke stopnje rodnosti po vsej EU ogrožajo 
preživetje naših narodov; spodbuja države članice, naj izboljšajo ukrepe za porodniški 
dopust in upoštevajo neplačano gospodinjsko delo, ki ga opravljajo ženske;

4. spodbuja države članice, naj se spopadejo z izzivi, kot so visoka stopnja samomorov, 
umorov in brezdomstva med moškimi;

2 Svetovna zdravstvena organizacija, delovni dokument za zdravstvenih delavcev št. 1, Gender equity in the 
health workforce: Analysis of 104 countries (Enakost spolov med zdravstvenim osebje: analiza 104 držav), 
marec 2019.
3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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5. spodbuja države članice, naj se borijo proti vsem oblikam organiziranega kriminala, 
zlasti proti trgovini z ljudmi, prostituciji in pornografiji, kjer se zlorabljajo in ponižujejo 
žrtve, ki so večinoma ženske in otroci; poziva države članice, naj podprejo pregon 
kupcev spolnih zlorab ter podprejo in zaščitijo žrtve;

6. meni, da je spolno izkoriščanje za nadomestno materinstvo in reproduktivne namene ali 
namene, kot so prisilne poroke, prostitucija in pornografija, nesprejemljivo ter pomeni 
kršitev človekovega dostojanstva in človekovih pravic;

7. poziva k spoštovanju suverenosti držav članic in nacionalnih pristojnosti na področju 
pravic žensk, vključno z zakonodajo o splavu in s spolno vzgojo, kjer ne obstajajo 
pravno zavezujoče mednarodne pravice; ostro obsoja vse ideologije, ki podpirajo 
pohabljanje ženskih spolnih organov, prisilno sterilizacijo, tako imenovano nasilje iz 
časti in prisilne poroke; poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo evropski 
način življenja s pregonom vseh, ki izvajajo te ponižujoče prakse; zato obsoja množične 
migracije in posledične poskuse islamizacije Evrope kot grožnjo naši varnosti in napad 
na naše verske svoboščine in pravice žensk;

8. poudarja, da je nasilje nad ženskami eden od glavnih vzrokov, da ženske ostanejo brez 
strehe nad glavo; zato poziva Komisijo, naj sprejme potrebne ukrepe za preprečevanje 
nasilja nad ženskami, ki povzroča ali podaljšuje njihovo brezdomstvo;

9. poziva države članice, naj zagotovijo podporo za žrtve zlorab, zlasti ranljive ženske in 
otroke, in naj jim ponudijo zatočišče, psihološko podporo in drugo praktično pomoč;

10. prosi države članice, naj glede na dokazane koristi materinega mleka za novorojenčke 
spodbujajo dojenje, zlasti pri nedonošenčkih; poziva države članice, naj podprejo 
politike, ki povečujejo uporabo človeškega mleka za nedonošenčke, vključno z 
dojenjem in darovanim mlekom, ter naj spodbujajo čezmejno uporabo bank mleka, da 
bi se ženskam v obmejnih regijah zagotovila ta podpora, če bi jo potrebovale;

11. spodbuja države članice, naj podpirajo ženske in moške pri njihovih socialnih, 
psiholoških in zdravstvenih izzivih in pri tem upoštevajo, da imajo različne probleme, 
vključno s tistimi, ki prizadenejo moške, kot so višja stopnja samomorilnosti, odrekanje 
starševskih pravic po razpadu zakonske zveze in visok delež brezdomstva;

12. ponavlja, da morajo imeti ženske možnost dostopati do enakih zaposlitvenih položajev 
in enako visokih plač za enako delo in enake sposobnosti kot moški;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.

Or. en


