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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 členov 2 in 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter členov 6, 8, 10, 83, 
153 in 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju direktiv EU o različnih vidikih enakega obravnavanja žensk in moških, 
sprejetih od leta 1975 (Direktiva 79/7/EGS1, Direktiva 86/613/EGS2, Direktiva 
92/85/EGS3, Direktiva 2004/113/ES4, Direktiva 2006/54/ES5, Direktiva 2010/18/EU6 in 
Direktiva 2010/41/EU7),

– ob upoštevanju Direktive 2019/1158/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in 

1 Direktiva Sveta 79/7/EGS z dne 19. decembra 1978 o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja 
moških in žensk v zadevah socialne varnosti, UL L 6, 10.1.1979, str. 24.
2 Direktiva Sveta 86/613/EGS z dne 11. decembra 1986 o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, 
ki se ukvarjajo z dejavnostjo, vključno s kmetijstvom, ali pa so samozaposleni, ter o varstvu samozaposlenih 
žensk med nosečnostjo in materinstvom, UL L 359, 19.12.1986, str. 56.
3 Direktiva Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju 
varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, UL L 348, 28.11.1992, 
str. 1.
4 Direktiva 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 njimi, UL L 373, 21.12.2004, str. 37.
5 Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih 
možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu, UL L 204, 26.7.2006, 
str. 23.
6 Direktiva Sveta 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem 
dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi 
Direktive 96/34/ES, UL L 68, 18.3.2010, str. 13.
7 Direktiva 2010/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o uporabi načela enakega 
obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, in o razveljavitvi Direktive 
Sveta 86/613/EGS, UL L 180, 15.7.2010, str. 1.
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oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. decembra 2013 o spolnem in reproduktivnem 
zdravju ter pravicah9,

– ob upoštevanju evropskega stebra socialnih pravic, zlasti načel 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12 in 15,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

A. ker je enakost med ženskami in moškimi ena od temeljnih vrednot Evropske unije in 
horizontalno načelo, ki ga EU izvaja v vseh svojih dejavnostih;

B. ker so politike enakosti spolov gonilo pametne, trajnostne in vključujoče rasti ter 
osnovni pogoj za spodbujanje blaginje, konkurenčnosti in zaposlovanja, pa tudi 
vključevanja in socialne kohezije;

C. ker bi morala EU, ki mora v vseh svojih ukrepih spodbujati enakost med moškimi in 
ženskami, ukrepati na področjih, na katerih ima pristojnost v skladu s primarnima 
pogodbama, dobro prakso pa lahko pomaga spodbujati tudi med državami članicami na 
drugih področjih;

D. ker je enakost med moškimi in ženskami v EU v veliki meri že dosežena, a je treba 
vendarle rešiti še nekatera pomembna vprašanja, na primer razliko med spoloma v 
plačah in pokojninah, nasilje nad ženskami, prisilne poroke, pohabljanje ženskih spolnih 
organov, zastopanost žensk v javnem življenju in znanosti ter usklajevanje družinskega 
in poklicnega življenja; 

E. ker so za zagotavljanje socialnega napredka in gospodarske rasti, na primer z 
nacionalnimi strukturnimi reformami in preudarnimi fiskalnimi politikami, v prvi vrsti 
odgovorne države članice; ker pobude na ravni EU ne morejo in ne bi smele 
nadomeščati nacionalnih pristojnosti na tem področju;

F. ker ima EU sredstva za pomoč državam članicam pri izmenjavi dobre prakse glede 
pomoči tistim, ki jo potrebujejo, zlasti na področju enakosti in razlik med plačami;

G. ker je EU sprejela pomembno zakonodajo in dosegla tudi odločilen napredek pri 
enakosti spolov;

H. ker je vsaka tretja ženska v EU nad 15. letom že doživela katero od oblik fizičnega in/ali 
spolnega nasilja10, vsaka druga je doživela spolno nadlegovanje, vsaka deseta pa je bila 
izpostavljena spletnemu nadlegovanju;

I. ker je nasilje nad ženskami v vseh oblikah (fizično, spolno, psihološko, ekonomsko ali 
spletno nasilje) kršitev človekovih pravic in ena največjih ovir za doseganje enakosti 
žensk in moških; ker osnovni pogoj za enakost življenje brez nasilja;

8 UL L 188, 12.7.2019, str. 79.
9 UL C 468, 4.11.2016, str. 66.
10 Raziskava agencije FRA iz leta 2014, ki je najcelovitejša na ravni EU na tem področju in temelji na podatkih iz 
28 držav članic.
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J. ker je ena najbolj očitnih kršitev temeljnih pravic in človekovega dostojanstva trgovina 
z ljudmi; ker ženske in dekleta tvorijo 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 spolnega 
izkoriščanja; ker trg prostitucije spodbuja trgovino z ženskami in otroki, zaradi njega pa 
je nasilje nad njimi še hujše; ker morajo države članice svojo socialno in ekonomsko 
politiko oblikovati tako, da bodo ranljivim ženskam in dekletom pomagale opustiti 
prostitucijo, vključno z uvedbo posebnih socialnih in ekonomskih politik, oblikovanih 
prav za ta namen;

K. ker je prostitucija, trgovina z ljudmi za spolno izkoriščanje, zlasti z ženskami in otroki, 
oblika suženjstva in nezdružljiva s človekovim dostojanstvom, zlasti v državah, kjer je 
spolna industrija legalizirana; ker je zaradi povečevanja organiziranega kriminala in 
njegove donosnosti trgovina z ljudmi po vsem svetu vse pogostejša;

L. ker je nadomestno materinstvo sodobna oblika suženjstva, trgovine z ljudmi, trgovine z 
dojenčki in komercialno izkoriščanje žensk, ki lahko privede do čustvenih stisk in 
pravnih problemov glede starševstva in skrbniških pravic;

M. ker po ocenah v Evropi živi vsaj 500.000 žensk, po svetu pa 200 milijonov žensk, ki vse 
življenje trpijo fizične in psihološkimi posledice pohabljanja ženskih spolnih organov; 

N. ker je po podatkih OZN skoraj 35 % žensk na svetu doživelo psihološko ali spolno 
nadlegovanje na delovnem mestu ali nadlegovanje z resnimi posledicami za osebne in 
poklicne težnje, kar škodi samospoštovanju žensk in njihovemu pogajalskemu položaju 
za pravičnejše plačilo; ker sta pošteno plačilo in ekonomska neodvisnost bistveni pogoj, 
da lahko ženske izstopijo iz odnosa, v katerem vladajo zlorabe in nasilje;

O. ker je mogoče enakost med moškimi in ženskami doseči le z zagotavljanjem enakosti 
pred zakonom ter enakih možnosti pri dostopu do izobraževanja, usposabljanja in 
zaposlitve;

P. ker je razlika med plačami moških in žensk opredeljena kot razlika med povprečno 
bruto urno postavko moških in žensk, izraženo kot odstotek povprečne bruto urne 
postavke moških; ker približno dveh tretjin razlike v plačilu med spoloma ni mogoče 
pojasniti z razlikami med spoloma na trgu dela, kot so starost, izkušnje in izobrazba, 
poklicna kategorija ali delovni čas in drugimi značilnostmi, kar kaže na očitno 
diskriminacijo, pri čemer se diskriminacija na podlagi spola prekriva z več drugimi 
oblikami diskriminacije; ker je izredno pomemben medsektorski pristop, če želimo 
razumeti različne oblike diskriminacije, ki skupaj s kombinacijo identitet in 
prekrivanjem spola z drugimi socialnimi dejavniki povečujejo razliko med plačami 
moških in žensk;

Q. ker neplačano oskrbo in gospodinjska dela pretežno opravijo ženske, kar vpliva na 
njihovo zaposlitev in poklicno napredovanje ter dodatno prispeva k razlikam med 
spoloma v plačah in v pokojninah;

R. ker po ocenah 80 % vse oskrbe v EU zagotovijo neformalni oskrbovalci, ki so večinoma 
ženske (75 %), kar pomeni, da razlike med ženskami in moškimi pri oskrbi močno 
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vplivajo na razlike med spoloma v pokojninah; ker več kot 50 % oskrbovalcev oziroma 
oskrbovalk, mlajših od 65 let, oskrbo združuje z zaposlitvijo, kar jim otežuje 
usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja; ker se lahko oskrbovalke pogosto 
zaposlijo na slabo plačanih delovnih mestih, ki zahtevajo nizko usposobljenost, da lahko 
delo prilagajajo urniku oskrbe, poleg tega pa utegnejo biti prisiljene v skrajšanje 
delovnega časa ali popolno opustitev plačanega dela; ker si 7 % do 21 % neformalnih 
oskrbovalk skrajša delovni čas, 3 % do 18 % pa se jih umakne s trga dela;

S. ker imajo različne države članice pomanjkljivosti pri usklajevanju sistemov otroškega 
varstva s potrebami staršev, vključno s starši samohranilci (predvsem materami 
samohranilkami), in ker je še vedno precej težav pri usklajevanju družinskega, 
zasebnega in poklicnega življenja, zlasti za ženske; ker ženske, starejše od 45 let, 
pogosto veljajo za podzaposlene in so zaposlene pod veliko slabšimi pogoji kot moški, 
zlasti kadar se vrnejo na delo po porodniškem ali starševskem dopustu ali so prisiljene 
uskladiti delo z oskrbo vzdrževanih oseb;

T. ker je zaščita materinstva pravica, ki jo je treba v celoti zagotoviti;

U. ker pravica do enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti, tudi če je 
določena z zakonom, ni vedno zagotovljena; ker je razlika med urno postavko žensk in 
moških v EU 14,1 %, čeprav se razmerje med državami članicami precej razlikuje11; ker 
je ena od posledic razlike v plačilu med spoloma tudi 37-odstotna razlika med spoloma 
v pokojninskih prihodkih12;

V. ker revščina in socialna izključenost v Evropi ženske nesorazmerno veliko prizadeneta, 
zlasti matere samohranilke, invalidke, starejše ženske ter ženske s podeželskih in 
oddaljenih območij; ker 15 % gospodinjstev z otroki v EU tvorijo enostarševska 
gospodinjstva; ker v povprečju 85 % teh gospodinjstev vodijo matere samohranilke, 
47 % enostarševskih gospodinjstev pa je leta 2017 grozila revščina ali socialna 
izključenost; ker narašča problem brezdomstva med ženskami;

W. ker se ženske na podeželju spoprijemajo s številnimi izzivi, vključno z nižjim 
življenjskim standardom, bolj omejenimi zaposlitvenimi možnostmi, relativno 
izoliranostjo od trgov, omejenim dostopom do infrastrukture, tudi do podeželske 
infrastrukture, bolj omejenimi javnimi storitvami in zdravstvenim varstvom, dostopom 
do izobraževanja in informacij o možnostih izobraževanja, ter so premalo zastopane 
tam, kjer se odloča; ker lahko opravljajo „nevidno“ delo na kmetijah, saj ne obstaja 
formalni status pomagajočega zakonca, zaradi česar pride do težav pri priznavanju 
njihovega dela v nacionalnih sistemih;

X. ker v Evropski uniji živi 46 milijonov invalidnih žensk in deklet; ker je to skoraj 60 % 
vsega invalidnega prebivalstva; ker je večina primerov invalidnosti pogojena s starostjo;

Y. ker več kot polovica delovno zmožnih invalidk ni ekonomsko aktivna; ker je v vseh 

11 Gl. podatke o razliki med spoloma v plačah za leto 2018 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
12 Podatki o razliki med spoloma v pokojninah so bili javno dostopni v podatkovni zbirki Eurostata, gl. „Gender 
pension gap by age group – EU-SILC survey“ na naslovu 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pnp13&lang=en%20
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državah članicah stopnja hudega materialnega pomanjkanja pri invalidkah višja kot pri 
neinvalidkah;

Z. ker je delež moških, ki delajo v digitalnem sektorju, trikrat večji od deleža žensk; ker je 
spodbujanje zaposlovanja več žensk v digitalnem sektorju in drugih sektorjih 
prihodnosti ključnega pomena za boj proti razlikam med spoloma v plačah in 
pokojninah ter za zagotovitev njihove ekonomske neodvisnosti, pa tudi za ustvarjanje 
novih priložnosti za zaposlitev, na primer za skupine, ki so običajno izključene s trga 
dela; ker je pri tem bistveno spodbujati udeležbo žensk v digitalnem podjetništvu ter 
izobraževanju in zaposlovanju na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike ter informacijsko-komunikacijske tehnologije; ker bi lahko z boljšim 
vključevanjem žensk na trg digitalnih delovnih mest povečali BDP evropskega 
gospodarstva za 16 milijard EUR;

1. pozdravlja strategijo za enakost spolov za obdobje 2020–2025, ki jo je sprejela 
Komisija; z zaskrbljenostjo pa ugotavlja, da nekateri deli strategije posegajo na 
področja, za katera so pristojne države članice;

2. poudarja, da so EU in države članice v veliki meri dosegle enakost med ženskami in 
moškimi; vseeno poudarja, da je treba v nekaterih ključnih pobudah doseči večji 
napredek, kar zadeva odpravljanje razlik med spoloma v plačah in pokojninah, 
usklajevanje družinskega in poklicnega življenja (na kar je močno vplivala pandemija 
koronavirusa) ter zastopanost žensk v javnem življenju;

3. poziva države članice, naj si redno izmenjujejo zglede dobre prakse;

4. želi izpostaviti dejstvo, da čeprav vse države kaznujejo nasilje nad ženskami, statistični 
podatki nedvoumno kažejo, da nasilje v več državah članicah narašča; poziva vse 
države članice, naj okrepijo prizadevanja za odpravo nasilja nad ženskami, s posebnim 
poudarkom na spolnem nasilju, pohabljanju ženskih spolnih organov in prisilnih 
porokah mladih deklet;

5. podpira zavzemanje Komisije za boj proti nasilju nad ženskami, za podporo in zaščito 
žrtev teh kaznivih dejanj ter zagotavljanje, da bodo krivci za svoja kazniva dejanja 
odgovarjali; poziva EU in nacionalne pristojne, naj odpravijo najhujše kršitve pravic 
žensk, kot so pohabljanje ženskih spolnih organov, prisilni splavi, sterilizacije in 
poroke, spolno izkoriščanje, trgovina z ljudmi, kibernetsko nasilje, objave pornografije 
iz maščevanja in spletni sovražni govor proti ženskam;

6. meni, da je treba mladoletnice, ki so pripadnice manjšin ali imajo zdravstvene težave ali 
so invalidke, zaščititi pred različnimi oblikami nasilja; podpira, da namerava Komisija 
pripraviti in financirati ukrepe za boj proti morebitnim zlorabam in izkoriščanju teh 
posebno ranljivih skupin in proti nasilju nad njimi;

7. poziva Komisijo in države članice, naj zaščitijo vključujočo enakost invalidk na vseh 
področjih življenja in jim zagotovijo zaščito pred nasiljem v družini in pred nasiljem 
izvajalcev oskrbe in podpore ter naj v ta namen začnejo programe za ozaveščanje in 
povečanje zmogljivosti za zaposlene na področju zdravstvenega varstva, socialnih 
storitev in storitev oskrbe, izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja ter na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in pravosodja;
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8. opozarja na obseg in učinek nasilja in nadlegovanja na delovnem mestu ter poudarja, da 
za reševanje te problematike in boj proti psihološkemu in spolnemu nadlegovanju 
potrebujemo konkretne ukrepe na ravni EU;

9. poziva države članice, naj pri oblikovanju svojih zdravstvenih politik in strategij vedno 
upoštevajo najboljši interes in posebne potrebe žensk; poziva EU, naj podpre države 
članice pri usklajevanju zdravstvenih politik, da bi dosegli čim boljše rezultate za 
ženske, zlasti v okviru načrta EU za boj proti raku;

10. pozdravlja predlagane posebne ukrepe za boj proti kibernetskemu nasilju, ki 
nesorazmerno bolj prizadene ženske in dekleta (vključno s spletnim nadlegovanjem, 
kibernetskim ustrahovanjem in seksističnim sovražnim govorom), zlasti aktivistke, 
političarke in druge javne osebnosti, ki so dejavne v javni razpravi; v zvezi s tem 
pozdravlja napoved, da bo ta pojav obravnavan v aktu o digitalnih storitvah in da se v 
novem okviru sodelovanja predvideva sodelovanje s tehnološkimi platformami in 
informacijsko-komunikacijskim sektorjem, da bodo lahko slednji to vprašanje rešili z 
ustreznimi tehničnimi ukrepi, kot so tehnike preprečevanja in mehanizmi za odzivanje 
na škodljive vsebine;

11. pozdravlja nedavno sprejeto prvo strategijo EU o pravicah žrtev (2020–2025), zlasti 
posebni pristop k psihološkemu nasilju nad ženskami in njegovem dolgoročnem vplivu 
na duševno zdravje žrtev; poudarja, da morajo imeti vse žrtve dejanski dostop do 
pravnega varstva z izvajanjem direktive o pravicah žrtev;

12. opozarja Komisijo in države članice na izjemno hud položaj otrok, ki so zaradi nasilja 
na podlagi spola osiroteli, ali otrok, ki morajo trpeti nasilje v družini, ter jih poziva, naj 
pri reševanju problema nasilja v družini upoštevajo njihov položaj;

13. poziva Komisijo, naj predstavi že dolgo pričakovano strategijo EU za odpravo trgovine 
z ljudmi, in poudarja, da je treba izrecno priznati, da so žrtve največkrat ženske in 
dekleta; 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; zato poziva, naj se v 
strategiji podrobno preuči položaj žensk v prostituciji, pri čemer naj se posebna 
pozornost nameni povezavi med prostitucijo in trgovino z ženskami in mladoletniki v 
EU in po svetu, ter tudi vse pogostejšo uporabo interneta za namene izkoriščanja; 
poudarja pomembno vlogo in delo koordinatorja EU za boj proti trgovini z ljudmi ter 
poziva Komisijo, naj nemudoma imenuje novega koordinatorja, da bo pozorno 
spremljal, kako države članice izvajajo direktivo o preprečevanju trgovine z ljudmi; 
vztraja, da je treba vključiti ukrepe in strategije za zmanjšanje povpraševanja;

14. izrecno opozarja na problem stereotipov in seksualizirane podobe žensk, ki bi ga morale 
obravnavati vse pristojne institucije, tudi prek izobraževalnih programov držav članic;

15. poziva, naj se večja pozornost in podpora nameni sirotišnicam in domovom za žrtve 
nasilja, ki so se med pandemijo covida-19 zaprli ali se je njihova zmogljivost močno 
zmanjšala, zaradi česar so morale zlorabljene ženske ali dekleta in otroci karanteno 
preživeti z nasilnežem;

16. pozdravlja napoved priporočila o preprečevanju škodljivih praks skupaj z morebitno 
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zakonodajo za boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov, prisilni sterilizaciji, 
zgodnjim in prisilnim porokam ter tako imenovanemu nasilju zaradi časti, ki prizadene 
zlasti otroke in dekleta;

17. poziva države članice, naj poskrbijo za ustrezne naložbe v storitve oskrbe in dolgotrajne 
oskrbe, vključno z razpoložljivimi sredstvi EU, pa tudi za cenovno sprejemljivo, 
dostopno in visokokakovostno otroško varstvo, vključno s predšolsko vzgojo, ki zlasti 
mladim materam omogoča delo oziroma študij, ter v zvezi s tem opozarja na 11. načelo 
evropskega stebra socialnih pravic; poziva k finančni podpori za države članice, ki še 
niso dosegle teh ciljev, in k izmenjavi zgledov dobre prakse;

18. poziva Komisijo, naj predlaga strategijo o oskrbi za Evropo, ki bo določala minimalne 
standarde in smernice za kakovost oskrbe, tako za otroke in starejše kot tudi osebe z 
dolgotrajnimi potrebami; poziva Komisijo in države članice, naj si prizadevajo za 
prožne oblike dela, ki ne bodo šle na škodo ali na račun delavčeve plače ali dostopa do 
socialnih in delavskih pravic in nadomestil ter pri katerih bo spoštovana delavčeva 
pravica, da se odklopi;

19. meni, da je treba prednostno sprejeti ukrepe za podporo družinam, vključno z 
zagotavljanjem ustreznega in cenovno dostopnega otroškega varstva, kar bo pozitivno 
prispevalo k udeležbi žensk na trgu dela in njihovim možnostim za upokojitev ter tudi k 
demografskim trendom;

20. pozdravlja, da se je Komisija zavezala, da bo predlagala ukrepe in smernice, ki bodo 
lahko koristno orodje za odkrivanje vrzeli in diskriminacije znotraj sektorjev ter za 
odpravo razlik med spoloma v plačah; v zvezi s tem poudarja, kako pomembna sta 
polno sodelovanje in udeležba socialnih partnerjev in vseh deležnikov v skladu z 
nacionalno prakso in tradicijo;

21. poudarja, da je 70 % svetovne delovne sile na zdravstvenem in socialnem področju 
žensk, ki pogosto prejemajo le minimalno plačo in delajo pod prekarnimi pogoji, ter 
poziva k izravnavi plač in delovnih pogojev v sektorjih, kjer močno prevladujejo 
ženske, kot so oskrba, zdravstvo in trgovina na drobno;

22. poziva Komisijo, naj spremeni Direktivo Sveta 92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o 
uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu 
nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, in zagotovi, da bodo lahko 
ženske po vsej Evropi enako kot moški uveljavljale pravico do prostega gibanja 
delavcev13;

23. poudarja, da se lahko z enakimi možnostmi in večjo udeležbo žensk na trgu dela v 
Evropi poveča število delovnih mest, gospodarska blaginja in konkurenčnost; poziva 
Komisijo in države članice, naj določijo cilje za zmanjšanje števila prekarnih zaposlitev 
in neprostovoljnega dela s krajšim delovnim časom, da bi se izboljšal položaj žensk na 
trgu dela;

24. se zaveda, da so matere samohranilke ekonomsko še posebej ranljive, saj pogosto 

13 Direktiva 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ukrepih za lažje uresničevanje 
pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev (UL L 128, 30.4.2014, str. 8).
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zaslužijo manj kot moški in po rojstvu otroka pogosteje izgubijo zaposlitev; poziva 
Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z državami članicami opredeli praktične probleme, 
povezane z izterjavo preživnine v čezmejnih primerih, ter naj zasnuje orodja za 
učinkovito izvrševanje plačilnih obveznosti;

25. pozdravlja, da se je Komisija zavezala za sprejetje akcijskega načrta za izvajanje 
evropskega stebra socialnih pravic;

26. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ukrepe za boj proti „steklenemu 
stropu“, na primer daljši starševski dopust, dostop do visokokakovostnega in cenovno 
dostopnega varstva otrok, ter naj odpravijo vse oblike neposredne in posredne 
diskriminacije, povezane z napredovanjem na trgu dela;

27. poziva, naj se tudi ženskam na podeželskih in obrobnih območjih omogoči 
uresničevanje življenjskih načrtov; poudarja, da mora biti za to na voljo potrebna 
infrastruktura, razviti se morajo nova poslovna področja, olajšati je treba vrnitev na delo 
in spodbujati sodelovanje številnih partnerjev, da bi podprli, spodbudili, olajšali in 
okrepili dostop teh žensk do trga dela, zagotovili enake možnosti in povečali socialno 
kohezijo v vaseh;

28. poudarja aktivno in ključno vlogo žensk v podeželskem gospodarstvu in obžaluje, da še 
vedno vladajo velike razlike med spoloma pri zaposlovanju v kmetijstvu ter glede 
dostopa do socialne varnosti, usposabljanja, materinskega dopusta in pokojninskih 
pravic; poziva Komisijo, države članice ter regionalne in lokalne organe, naj podprejo 
prav ženskam namenjene projekte za ustvarjanje inovativnih kmetijskih dejavnosti na 
podeželskih in neposeljenih območjih, da bi izboljšali njihov položaj na kmetijskem 
trgu, kar je lahko vir novih delovnih mest; Komisijo tudi poziva, naj opredeli možnosti 
financiranja v okviru drugega stebra skupne kmetijske politike, da bi ženske lažje 
dostopale do zemljišč in da bi se izboljšali njihovi delovni pogoji na podeželju, zlasti za 
sezonske delavke;

29. obžaluje prenizko zastopanost žensk v digitalnem gospodarstvu, sektorju umetne 
inteligence, informacijskih in komunikacijskih tehnologijah ter na področjih 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike ter opozarja, da lahko privede do 
spodbujanja in ponavljanja stereotipov; opozarja na potencialne koristi in priložnosti, pa 
tudi izzive digitalizacije za ženske in dekleta, ter poziva Komisijo, naj se z njimi 
spoprime tako, da poskrbi za sprejetje konkretnih ukrepov pri izvajanju strategije za 
enotni trg;

30. poudarja pomen dostopa do digitalnih znanj in spretnosti ter njihovega razvoja za 
starejše ženske, ženske na podeželju ter ženske in dekleta v slabšem položaju z 
omejenim dostopom do novih tehnologij, da se ohrani povezava z aktivnim življenjem 
in da se jim olajša stik s prijatelji in sorodniki;

31. pozdravlja zavezo Komisije, da bo program Obzorje Evropa uporabila za krepitev 
razumevanja in iskanje rešitev za odpravo morebitne pristranskosti na podlagi spola v 
umetni inteligenci; vendar poziva, naj se vsa razpoložljiva sredstva uporabijo za 
podporo projektom, ki dekleta in ženske spodbujajo k izboljšanju digitalnih znanj in 
spretnosti ter jih seznanjajo z naravoslovjem, tehnologijo, inženirstvom in matematiko;
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32. ugotavlja, da se ob dogodkih, kot je sedanja pandemija koronavirusa, povečuje vloga 
dela od doma in dela na daljavo ter možnosti zanj; poziva Komisijo, naj vlogo dela od 
doma in dela na daljavo vključi v strategijo kot pomemben dejavnik pri usklajevanju 
poklicnega in zasebnega življenja;

33. želi poudariti dokazane koristi človeškega mleka za novorojenčke, zaradi česar je treba 
podpirati dojenje, zlasti pri novorojenčkih, in podpreti politike, ki povečujejo uporabo 
človeškega mleka pri nedonošenčkih, tako z dojenjem kot z darovanim mlekom, ter 
spodbujati čezmejno uporabo bank mleka, da bi ženskam v obmejnih regijah zagotovili, 
da bodo lahko po potrebi izkoristile to podporo;

34. poziva, naj se v vse splošne pobude za enakost spolov, ki se spodbujajo v Evropski 
uniji, vključi vidik invalidnosti; poziva, naj se zagotovi zaščita invalidnim žrtvam 
nasilja, ki so v skrbništvu države ali v kateri drugi shemi omejene pravne sposobnosti, 
in v ta namen zahteva učinkovit dostop do pravnega varstva za to skupino oseb, 
delavcem v posebnih službah, udeleženih v teh postopkih (kot so kazensko pravosodje 
ali zdravstveni delavci), pa naj se zagotovi usposabljanje in krepitev zmogljivosti; 
poziva k oblikovanju dostopnega izobraževalnega sistema brez stereotipov, ki bo 
invalidnim dekletom in ženskam omogočal, da področje študija in dela izberejo glede na 
svoje želje in nadarjenost, ne da bi jih omejevali nedostopnost, predsodki in stereotipi; 
podpira vključevanje invalidk kot zgledov sprememb;

35. v skladu s členom 8 PDEU, v katerem je navedeno, da bi si morala EU v vseh svojih 
dejavnostih prizadevati za odpravo neenakosti in spodbujati enakost med moškimi in 
ženskami, poziva k skladnosti in vzajemni krepitvi notranjih in zunanjih politik EU, 
posebej pozorno glede škodljivih praks in diskriminatornih zakonov, ter v zunanjih 
odnosih spodbujati pravico žensk do enakega uživanja vseh človekovih pravic; v zvezi s 
tem zlasti poudarja trgovinske politike EU, razvojno sodelovanje in politike na področju 
človekovih pravic; opozarja na pomen izobraževanja za krepitev vloge žensk in deklet 
tako v EU kot v partnerskih državah; poudarja, da izobraževanje ni le pravica, temveč 
tudi ključno orodje za boj proti zgodnjim in prisilnim porokam ter najstniškim 
nosečnostim; vztraja, da mora zunanja politika EU prednostno prispevati k temu, da 
dekleta v partnerskih državah ostanejo v šolah in nadaljujejo izobraževanje;

36. obsoja prakso nadomestnega materinstva, ki spodkopava človekovo dostojanstvo žensk, 
saj se njihova telesa in reproduktivne funkcije uporabljajo kot blago; meni, da je treba 
prakso gestacijskega nadomestnega materinstva, ki vključuje reproduktivno izkoriščanje 
in uporabo človekovega telesa, zlasti telesa ranljivih žensk v državah v razvoju, za 
finančni dobiček ali druge koristi, prepovedati in obravnavati kot nujno zadevo v 
instrumentih na področju človekovih pravic;

37. ugotavlja, da se mora Komisija lotiti konkretnega vprašanja zaščite žensk pred nasiljem 
v sprejemnih centrih za migrante in prosilce za azil, ter poziva k zagotovitvi prilagojene 
infrastrukture za ženske in dekleta in po potrebi k ustreznemu usposabljanju osebja v 
teh centrih;

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

Or. en
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