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Maria Noichl

Poročilo A9-0234/2020
Maria Noichl
Strategija EU za enakost spolov
(2019/2169(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj pri vsaki 
reviziji spoštuje zaveze iz delovnega 
programa za leto 2020 in pravočasno 
pripravi predlog za zavezujoče ukrepe za 
preglednost plač, strategijo EU za pravice 
žrtev, okvir EU za strategije EU za 
enakost in vključevanje Romov za obdobje 
po letu 2020, novo strategijo EU za 
odpravo trgovine z ljudmi ter akcijski 
načrt EU za enakost spolov in krepitev 
vloge žensk v zunanjih odnosih za obdobje 
2021–2025;

6. poziva Komisijo, naj pri vsaki 
reviziji spoštuje zaveze iz delovnega 
programa za leto 2020 in pripravi predlog 
za zavezujoče ukrepe za preglednost plač, 
strategijo EU za pravice žrtev ter novo 
strategijo EU za odpravo trgovine z ljudmi; 
obžaluje, da predlog o zavezujočih 
ukrepih za preglednost plač v letu 2020 ni 
bil izveden v skladu z načrti;
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Predlog resolucije
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Predlog resolucije Predlog spremembe

29. je zaskrbljen, ker pravo EU ne 
vsebuje jasne prepovedi diskriminacije na 
podlagi spolne identitete ali spolnega 
izraza osebe; ugotavlja, da se osebe 
LGBTIQ+ še vedno srečujejo z 
diskriminacijo, nadlegovanjem in 
izključevanjem s trga dela; želi spomniti na 
svoji resoluciji z dne 14. februarja 2019 o 
prihodnosti seznama ukrepov za osebe 
LGBTI37 in z dne 18. decembra 2019 o 
javnem diskriminiranju oseb LGBTI in 
sovražnem govoru proti njim38; poziva 
Komisijo, naj na podlagi svojega seznama 
ukrepov za osebe LGBTIQ+ za obdobje 
2016–2019 čim prej sprejme strateški 
okvir za enakost oseb LGBTIQ+ ter naj 
vanj vključi posebne ukrepe za odpravo 
diskriminacije na podlagi spolne 
usmerjenosti, spolne identitete, spolnega 
izraza in spolnih značilnosti na delovnem 
mestu;

____________________

37 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0129.
38 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0101.

29. je zaskrbljen, ker pravo EU ne 
vsebuje jasne prepovedi diskriminacije na 
podlagi spolne identitete ali spolnega 
izraza osebe; ugotavlja, da se osebe 
LGBTIQ+ še vedno srečujejo z 
diskriminacijo, nadlegovanjem in 
izključevanjem s trga dela; želi spomniti na 
svoji resoluciji z dne 14. februarja 2019 o 
prihodnosti seznama ukrepov za osebe 
LGBTI37 in z dne 18. decembra 2019 o 
javnem diskriminiranju oseb LGBTI in 
sovražnem govoru proti njim38; pozdravlja 
sprejetje nasploh prve strategije LGBTI+ 
in poziva Komisijo, naj seznam ukrepov za 
osebe LGBTIQ+ za obdobje 2016–2019 
dopolni s posebnimi ukrepi za odpravo 
diskriminacije na podlagi spolne 
usmerjenosti, spolne identitete, spolnega 
izraza in spolnih značilnosti na delovnem 
mestu;

____________________

37 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0129.
38 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0101.
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Predlog resolucije Predlog spremembe

33. v zvezi s tem poziva Komisijo, naj 
pripravi direktivo o boju proti trgovini z 
ljudmi za namene spolnega izkoriščanja v 
EU, saj gre za najbolj razširjeno obliko 
trgovine z ljudmi;

črtano
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Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. pozdravlja, da se je Komisija 
zavezala, da bo do konca leta 2020 
predlagala zavezujoče ukrepe za 
preglednost plač, ki so lahko koristno 
orodje za odkrivanje vrzeli in 
diskriminacije v posameznem sektorju ter 
za odpravo razlik v plačah med spoloma; v 
zvezi s tem poudarja, kako pomembna sta 
polno sodelovanje in udeležba socialnih 
partnerjev in vseh deležnikov v skladu z 
nacionalno prakso in tradicijo; vseeno 
poudarja, da je treba vprašanje enakega 
plačila za enako delo ali delo enake 
vrednosti za moške in ženske v različnih 
poklicnih sektorjih še vedno obravnavati in 
izravnati razlike v plačilu za delo enake 
vrednosti na trgu dela, na katerem je še 
vedno prisotna segregacija po spolu, tako 
da so v sektorjih, v katerih so večinoma 
zaposlene ženske, kot so zdravstvena nega, 
oskrba, maloprodaja, prodaja in 
izobraževanje, nižje plače v primerjavi z na 
primer proizvodnim sektorjem ali 
tehničnimi poklici, kjer prevladujejo 
moški; toplo priporoča vključitev načela 
enakega plačila za enako delo in delo 
enake vrednosti za moške in ženske, ki bi 
ga lahko opredelili, kot sledi: „Delo je delo 
enake vrednosti, če je pri primerjavi dveh 
skupin delavcev, ki niso bile oblikovane 
samovoljno, opravljeno delo primerljivo. 
Pri tem se upoštevajo dejavniki kot so 
delovni pogoji, stopnja odgovornosti 

53. pozdravlja, da se je Komisija 
zavezala, da bo predlagala zavezujoče 
ukrepe za preglednost plač, ki so lahko 
koristno orodje za odkrivanje vrzeli in 
diskriminacije v posameznem sektorju ter 
za odpravo razlik v plačah med spoloma; 
vseeno obžaluje, da je prišlo pri objavi 
predloga do zamude, in poziva Komisijo, 
naj ga čim prej pripravi; v zvezi s tem 
poudarja, kako pomembna sta polno 
sodelovanje in udeležba socialnih 
partnerjev in vseh deležnikov v skladu z 
nacionalno prakso in tradicijo; vseeno 
poudarja, da je treba vprašanje enakega 
plačila za enako delo ali delo enake 
vrednosti za moške in ženske v različnih 
poklicnih sektorjih še vedno obravnavati in 
izravnati razlike v plačilu za delo enake 
vrednosti na trgu dela, na katerem je še 
vedno prisotna segregacija po spolu, tako 
da so v sektorjih, v katerih so večinoma 
zaposlene ženske, kot so zdravstvena nega, 
oskrba, maloprodaja, prodaja in 
izobraževanje, nižje plače v primerjavi z na 
primer proizvodnim sektorjem ali 
tehničnimi poklici, kjer prevladujejo 
moški; toplo priporoča vključitev načela 
enakega plačila za enako delo in delo 
enake vrednosti za moške in ženske, ki bi 
ga lahko opredelili, kot sledi: „Delo je delo 
enake vrednosti, če je pri primerjavi dveh 
skupin delavcev, ki niso bile oblikovane 
samovoljno, opravljeno delo primerljivo. 
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delavca ter telesna ali duševna zahtevnost 
dela“; poudarja, da je treba v ta namen 
oblikovati spolno nevtralna orodja za 
ocenjevanje delovnih mest in merila za 
razvrstitev;

Pri tem se upoštevajo dejavniki kot so 
delovni pogoji, stopnja odgovornosti 
delavca ter telesna ali duševna zahtevnost 
dela“; poudarja, da je treba v ta namen 
oblikovati spolno nevtralna orodja za 
ocenjevanje delovnih mest in merila za 
razvrstitev;
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Predlog resolucije Predlog spremembe

97. poudarja, da je mogoče odziv na 
epidemijo covida-19 izkoristiti za 
zagotovitev dodatnih proračunskih 
sredstev, ki bi jih države članice lahko 
uporabile za podporo žrtvam nasilja; 

97. poudarja, da je treba odziv na 
epidemijo covida-19 izkoristiti za 
zagotovitev dodatnih proračunskih 
sredstev, ki bi jih države članice lahko 
uporabile za podporo žrtvam nasilja; 

Or. en
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100. poudarja, da je treba v naslednjem 
večletnem finančnem okviru povečati 
sredstva za programe EU, namenjene 
spodbujanju enakosti spolov in pravic 
žensk, zlasti za načrt za oživitev 
gospodarstva NextGenerationEU, in 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo 
revidirani predlog naslednjega večletnega 
finančnega okvira vseboval klavzulo o 
vključevanju načela enakosti spolov; 
poziva Komisijo, naj si bolj prizadeva, da 
bo upoštevanje načela enakosti spolov pri 
pripravi proračuna postalo sestavni del 
proračunskega postopka v vseh fazah in v 
vseh proračunskih vrsticah, ter naj vključi 
neodvisne proračunske vrstice za ciljno 
usmerjene ukrepe; poudarja, da bi bilo 
treba za vsak nov ukrep, mehanizem ali 
strategijo opraviti oceno učinka z vidika 
spola; v zvezi s tem poziva Komisijo in 
Svet, naj vlagata v skrbstveno ekonomijo 
in naj sprejmeta dogovor o oskrbi za 
Evropo, ki bo dopolnil evropski zeleni 
dogovor;

100. poudarja, da je treba v naslednjem 
večletnem finančnem okviru povečati 
sredstva za programe EU, namenjene 
spodbujanju enakosti spolov in pravic 
žensk; poziva Komisijo, naj si bolj 
prizadeva, da bo upoštevanje načela 
enakosti spolov pri pripravi proračuna 
postalo sestavni del proračunskega 
postopka v vseh fazah in v vseh 
proračunskih vrsticah, ter naj vključi 
neodvisne proračunske vrstice za ciljno 
usmerjene ukrepe; poudarja, da bi bilo 
treba za vsak nov ukrep, mehanizem ali 
strategijo opraviti oceno učinka z vidika 
spola; v zvezi s tem poziva Komisijo in 
Svet, naj vlagata v skrbstveno ekonomijo 
in naj sprejmeta dogovor o oskrbi za 
Evropo, ki bo dopolnil evropski zeleni 
dogovor; pozdravlja dejstvo, da bo 
vključevanje načela enakosti spolov prvič 
horizontalna prednostna naloga v 
večletnem finančnem okviru in da bosta 
nanj vezana temeljita ocena učinka na 
enakost spolov in spremljanje programov;
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117. želi spomniti na svojo resolucijo z 
dne 12. februarja 2019 o potrebi po 
okrepljenem strateškem okviru EU za 
nacionalne strategije vključevanja Romov 
po letu 202042, v kateri je navedeno, da v 
večini držav članic ni opaziti napredka 
glede dostopa do zaposlitve, da obstajajo 
resni pomisleki glede stanovanjskega 
vprašanja in da je bilo na področju revščine 
doseženega le malo napredka ter da je v 
okviru EU potrebno močno načelo enakosti 
spolov; je zaskrbljen zaradi sovražnega 
govora proti Romom v času pandemije 
covida-19 in dodatnih omejitev, ki so jih 
uvedle nekatere države članice, da bi 
romske skupnosti spravile v karanteno, in 
se boji negativnih posledic za najbolj 
ranljive skupine med Romi, kot so dekleta, 
mlade ženske, starejše ženske, invalidi ali 
osebe LGBTIQ+; poziva Komisijo, naj čim 
prej sprejme strateški okvir EU za enakost 
in vključevanje Romov, naj preuči vpliv 
koronavirusa na Romske skupnosti in naj 
sprejme ukrepe za preprečitev napadov 
nanje;

____________________

42 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0075.

117. želi spomniti na svojo resolucijo z 
dne 12. februarja 2019 o potrebi po 
okrepljenem strateškem okviru EU za 
nacionalne strategije vključevanja Romov 
po letu 202042, v kateri je navedeno, da v 
večini držav članic ni opaziti napredka 
glede dostopa do zaposlitve, da obstajajo 
resni pomisleki glede stanovanjskega 
vprašanja in da je bilo na področju revščine 
doseženega le malo napredka ter da je v 
okviru EU potrebno močno načelo enakosti 
spolov; je zaskrbljen zaradi sovražnega 
govora proti Romom v času pandemije 
covida-19 in dodatnih omejitev, ki so jih 
uvedle nekatere države članice, da bi 
romske skupnosti spravile v karanteno, in 
se boji negativnih posledic za najbolj 
ranljive skupine med Romi, kot so dekleta, 
mlade ženske, starejše ženske, invalidi ali 
osebe LGBTIQ+; pozdravlja sprejetje 
strateškega okvira EU za enakost in 
vključevanje Romov, zaradi česar je 
mogoče preučiti vpliv koronavirusa na 
Romske skupnosti in sprejeti ukrepe za 
preprečitev napadov nanje;

____________________

42 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0075.

Or. en
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Predlog resolucije Predlog spremembe

122. poziva Komisijo, naj hitro sprejme 
nov akcijski načrt za enakost spolov III 
(GAP III), ki bo temeljil na sedanjem 
GAP II, da se bo lahko začel izvajati v letu 
2021 kot ključni instrument za spodbujanje 
enakosti spolov ter krepitev vloge žensk in 
deklet v zunanjih odnosih; poudarja, da 
mora biti ta dokument v obliki sporočila, 
spremljati pa ga morajo jasni, merljivi in 
časovno opredeljeni kazalniki, vključno z 
dodelitvijo vlog in odgovornosti različnim 
akterjem; poziva, naj se v novem 
akcijskem načrtu ohrani cilj, da mora 85 % 
vseh novih programov prispevati k 
enakosti spolov, določi pa naj se tudi nov 
cilj, da naj bo enakost spolov pri 20 % 
programov glavni cilj; zahteva, da se v 
vseh geografskih in tematskih programih v 
okviru novega instrumenta za sosedstvo ter 
razvojno in mednarodno sodelovanje 
prednostno obravnavajo enakost spolov in 
pravice žensk v skladu s temi cilji; 
pozdravlja premik v institucionalni kulturi 
služb Komisije in Evropske službe za 
zunanje delovanje v smeri učinkovitejšega 
uresničevanja zavez EU v zvezi s 
pravicami žensk in enakostjo spolov;

122. pozdravlja novi akcijski načrt za 
enakost spolov III (GAP III), saj gre za 
ključni instrument za spodbujanje enakosti 
spolov ter krepitev vloge žensk in deklet v 
zunanjih odnosih; poudarja, da morajo ta 
dokument spremljati jasni, merljivi in 
časovno opredeljeni kazalniki, vključno z 
dodelitvijo vlog in odgovornosti različnim 
akterjem; pozdravlja dejstvo, da je v 
novem akcijskem načrtu ohranjen cilj, da 
mora 85 % vseh novih programov 
prispevati k enakosti spolov, obžaluje pa, 
da ni bilo določeno, da mora biti enakost 
spolov pri 20 % programov glavni cilj; 
zahteva, da se v vseh geografskih in 
tematskih programih v okviru novega 
instrumenta za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje prednostno 
obravnavajo enakost spolov in pravice 
žensk v skladu s temi cilji; pozdravlja 
premik v institucionalni kulturi služb 
Komisije in Evropske službe za zunanje 
delovanje v smeri učinkovitejšega 
uresničevanja zavez EU v zvezi s 
pravicami žensk in enakostjo spolov;

Or. en


