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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

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

– ob upoštevanju agende OZN za trajnostni razvoj do leta 2030 in ciljev trajnostnega 
razvoja, zlasti 1, 5, 8 in 10 ter njihovih podciljev in kazalnikov,

– ob upoštevanju konvencije Mednarodne organizacije dela (ILO) o enakem nagrajevanju 
iz leta 1951 ter konvencije ILO o nasilju in nadlegovanju iz leta 2019,

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 7. marca 2014 o krepitvi načela enakega 
plačila za ženske in moške s preglednostjo1,

– ob upoštevanju strateških prizadevanj Komisije za enakost spolov v obdobju 2016–
2019,

– ob upoštevanju akcijskega načrta Komisije za spoprijemanje z razliko v plačah med 
spoloma v EU v obdobju 2017–2019 (COM(2017)0678),

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

– ob upoštevanju Direktive 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 delu2 ter Direktive 2019/1158/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU3,

– ob upoštevanju indeksa enakosti spolov Evropskega inštituta za enakost spolov, zlasti 
poročila za leto 2019,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 13. junija 2019 o odpravljanju razlike v plačah med 
spoloma: ključne politike in ukrepi,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 10. decembra 2019 o gospodarstvih EU z 
zagotovljeno enakostjo spolov: nadaljnji ukrepi,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. maja 2016 o revščini: vidik spola4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2017 o evropskem stebru socialnih 
pravic5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. junija 2017 o potrebi po strategiji EU za 

1 UL L 69, 8.3.2014, str. 112.
2 UL L 204, 26.7.2006, str. 23.
3 UL L 188, 12.7.2019, str. 79.
4 UL C 76, 28,2.2018, str. 93.
5 UL C 242, 10,7.2018, str. 24.



PE646.871v02-00 4/18 AD\1209523SL.docx

SL

odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. oktobra 2017 o krepitvi ekonomskega položaja 
žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. novembra 2017 o boju proti neenakostim kot 
vzvodu za spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in rasti8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. januarja 2020 o razliki med plačami moških in 
žensk9,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 5. marca 2020 z naslovom Unija enakosti: 
strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025 (COM(2020)0152),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2020 o usklajenem ukrepanju EU za 
spoprijemanje s pandemijo covida-19 in njenimi posledicami10,

A. ker je enakost spolov ena od osnovnih vrednot Evropske unije ter eno njenih skupnih in 
temeljnih načel, ki je zapisano v členih 2 in 3(3) PEU, členih 8 in 19 PDEU ter členu 23 
Listine o temeljnih pravicah, odraža pa zavezo EU, da se vidik spola upošteva v vseh 
njenih politikah in dejavnostih; ker je v členu 157 PDEU izrecno navedeno, da morajo 
države članice skrbeti, da se bo uporabljalo načelo enakega plačila za enako delo ali 
delo enake vrednosti za moške in ženske;

B. ker so dohodki žensk po EU nesorazmerno nižji od dohodkov moških; ker po 
najnovejših podatkih Komisije razlika med spoloma v urnih postavkah znaša 15,7 %11, 
čeprav se med državami članicami zelo razlikuje; ker razlika v plačilu med spoloma 
zrase na 40 %12, če se upoštevajo stopnje zaposlenosti in splošna udeležba na trgu dela; 
ker je v EU za krajši delovni čas zaposlenih le 8 %13 moških in skoraj tretjina žensk 
(31 %)14, in sicer iz različnih razlogov, tudi zaradi stereotipov, strukturnih razlogov in 
družbenih pričakovanj; ker lahko preglednost plač bistveno prispeva k napredku pri 
odpravljanju razlike med plačami moških in žensk ter v boju proti neenakostim, in bi se 
tako lahko pokazalo tudi dosledno podcenjevanje in nezadostno spoštovanje dela žensk 
ter nezadostno plačilo zanj, kar je glavni vzrok za trajne razlike med plačami moških in 
žensk; ker se lahko s kolektivnim pogajanjem zmanjšajo razlike med plačami in 
spodbuja preglednost plač ter odpravijo nizke plače na splošno;

C. ker je medsektorski pristop, skupaj s kombinacijo identitet in prekrivanjem spola z 
drugimi socialnimi dejavniki, izjemno pomemben, če želimo razumeti različne oblike 

6 UL C 331, 18,9.2018, str. 60.
7 UL C 346, 27,9.2018, str. 6.
8 UL C 356, 4,10.2018, str. 89.
9 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0025.
10 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0054.
11 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij. Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025.
12 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. januarja 2020 o razliki med plačami moških in žensk.
13 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij. Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025.
14 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij. Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025.
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diskriminacije, ki povečujejo razliko med plačami moških in žensk, kot je invalidnost; 
ker več kot polovica delovno sposobnih invalidk ni ekonomsko aktivna; ker je v vseh 
državah članicah stopnja hudega materialnega pomanjkanja pri invalidkah višja kot pri 
neinvalidkah;

D. ker so kljub porastu udeležbe žensk na trgu dela še vedno razlike med spoloma, zaradi 
katerih se lahko ženske znajdejo v ranljivem ali negotovem položaju; ker razlike v 
zaposlenosti med spoloma v EU znašajo 11,6 %15; ker so ženske manj zastopane v 
dobro plačanih sektorjih in na odločevalskih položajih ter pogosteje zasedajo delovna 
mesta, za katera imajo previsoko izobrazbo, pri čemer je v najnižji plačni skupini v EU 
vsaka peta ženska, medtem ko je pri moških v tej skupini vsak deseti; ker sta posledici 
razlike med plačami moških in žensk tudi 37-odstotna razlika16 med spoloma v 
pokojninskih prihodkih, kar bo trajalo še desetletja, in neenaka stopnja ekonomske 
neodvisnosti med ženskami in moškimi; ker so za odpravo vseh teh razlik med spoloma 
potrebna velika prizadevanja;

E. ker se v nekaterih državah članicah stanje vidno poslabšuje tudi na področjih 
ekonomskega opolnomočenja žensk in ker obstaja tveganje, da bi enakost spolov lahko 
izgubila pomen na seznamu prednostnih nalog držav članic;

F. ker kriza zaradi covida-19 na socialno-gospodarskem področju nesorazmerno bolj 
vpliva na ženske in se bodo s to krizo še povečale neenakosti in diskriminacija med 
moškimi in ženskami na trgu dela, saj imajo ženske nižje plače, manj prihrankov in 
nižje pokojnine, medtem ko so pri njih stopnje nestandardnih in prekarnih oblik dela in 
revščine višje, nimajo enakega dostopa do socialne zaščite, so bolj izpostavljene 
tveganju odpuščanja ali skrajšanega delovnega časa zaradi krize ter se v primeru 
omejitve gibanja srečujejo z večjimi in specifičnimi obremenitvami, kot so delo na 
daljavo v stresnih pogojih, preobremenitve in neenaka delitev neplačanega dela v 
gospodinjstvu ali na področju oskrbe; ker je večina najbolj izpostavljenih delavcev 
žensk, ki so v nekaterih sektorjih neupravičeno premalo plačane in premalo cenjene;

G. ker imajo ženske glavno vlogo pri oskrbi in podpori za zaščito družbe med sedanjo 
krizo zaradi covida-19 in so hkrati bolj izpostavljene tveganju okužbe, saj je v ključnih 
in bolj izpostavljenih poklicih17, na primer med medicinskimi sestrami in drugimi 
zdravstvenimi delavci, farmacevti, blagajničarji, oskrbovalci starejših in čistilci, zaradi 
spolne segregacije na trgu dela več žensk;

H. ker sta boljši ekonomski položaj žensk in enak dostop do finančnih sredstev ključna za 
doseganje enakosti spolov ter boj proti revščini in socialni izključenosti; ker neenako 
plačevanje žensk omejuje tudi njihovo zmožnost za ekonomsko in s tem osebno 
neodvisnost; ker bi se lahko stopnja revščine med zaposlenimi ženskami znižala z 8,0 % 
na 3,8 %, če bi bile plačane enako kot moški18; ker bi se od 5,6 milijona otrok, ki zdaj 
živijo v revščini, 2,5 milijona otrok izkopalo iz nje, če bi se odpravila razlika med 

15 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij. Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025.
16 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. januarja 2020 o razliki med plačami moških in žensk.
17 Po podatkih Eurostata je 78 % vseh zdravstvenih delavcev, vključno s 4,1 milijona slabo plačanih in močno 
izpostavljenih oskrbovalcev na domu, žensk: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-
20200409-2 
18 Po navedbah Inštituta za raziskave politike žensk.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
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plačami žensk in moških; ker je bila razlika med plačami moških in žensk pri bruto 
mesečnih plačah med zaposlenimi v starosti od 15 do 24 let (7 %) več kot petkrat 
manjša kot pri zaposlenih, starejših od 65 let (razlika med spoloma je znašala 38 %), pri 
čemer se danes tudi kaže, da so ženske pri plačah na slabšem tudi zaradi materinstva, da 
so razlike med plačami žensk, ki imajo odvisne otroke ali ne, ter razlike med materami 
in očeti; ker se tveganje revščine s staranjem močno povečuje, kar kaže na učinek 
kopičenja plačne neenakosti, in ker je revščina pri osebah nad 74. letom starosti 
vseskozi pogostejša med ženskami, večinoma zaradi vpliva na spol vezane neplačane 
oskrbe in krajše delovne dobe žensk in/ali nižjih prihodkov na njihovi poklicni poti ter 
posledično nižjih pokojnin; ker je revščina najpogostejša v družinah, v katerih so ženske 
edina oseba z dohodki, pri čemer je leta 2017 revščina grozila 35 % mater samohranilk 
v EU v primerjavi z 28 % očetov samohranilcev19;

I. ker sta strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025 in krepitev politik, pri katerih 
se upošteva različnost spolov, na ravni EU bistvena, da se po krizi zaradi covida-19 ne 
bodo povečale razlike med spoloma in da bodo odzivi prispevali k zmanjševanju 
diskriminacije žensk;

J. ker je po podatkih Združenih narodov 35 % žensk po svetu doživelo duševno ali spolno 
nadlegovanje na delovnem mestu ali nadlegovanje z resnimi posledicami v smislu 
osebnih in poklicnih teženj, 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;

K. ker je vsaka tretja ženska v EU po dopolnjenem petnajstem letu starosti doživela fizično 
in/ali spolno nasilje;

1. je seznanjen s podlago za posredovanje EU, kot je opisano v časovnem načrtu Evropske 
komisije za strategijo za enakost spolov; poudarja pomen strategije za enakost spolov, 
ki podpira, usklajuje in dopolnjuje ukrepe držav članic na področju enakosti spolov;

2. opozarja, da v delovnem okolju še vedno obstajajo neenakosti pri dohodkih, poklicnih 
možnostih, t. i. ženskih sektorjih, dostopu do socialne zaščite ter izobraževanju in 
usposabljanju; opozarja, da je treba za vzpostavitev enakosti spolov obravnavati vse te 
razsežnosti;

3. pozdravlja oceno obstoječega okvira za enako plačilo za enako delo ali delo enake 
vrednosti, ki jo je izvedla Komisija, začetek postopka posvetovanja o tem, kako 
izboljšati enakost spolov v delovnem okolju, prihodnje poročilo o ustreznosti pokojnin 
in preučitev možnosti uvedbe pokojninskih dobropisov za prekinitve poklicne poti 
zaradi oskrbe v pokojninskih načrtih pokojninskega zavarovanja;

4. je zaskrbljen zaradi omejene socialne mobilnosti, ki ovira mobilnost delovne sile med 
ženskami; poudarja, da je treba izboljšati priložnosti za mobilnost delovne sile v EU;

5. poziva Komisijo, naj na podlagi svoje nedavne ocene delovanja in izvajanja zakonov 

19 Izračun Evropskega inštituta za enakost spolov, EU-SILC (statistični podatki Evropske unije o dohodkih in 
življenjskih pogojih).
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EU o enakem plačilu in v skladu s sodno prakso Sodišča pripravi v naslednjem letu 
pregled Direktive 2006/54/ES; meni, da bi moral ta pregled vključevati opredelitev 
„dela enake vrednosti“ v vseh poklicnih panogah, ki bo zajemala vidik spola, navedbo 
različnih oblik diskriminacije in dodatne ukrepe, ki bodo zagotavljali izvršljivost 
direktive; 

6. opozarja, da člen 21 Listine o temeljnih pravicah določa načelo prepovedi 
diskriminacije tudi na podlagi spola;

7. opozarja na svojo resolucijo z dne 30. januarja 2020 o razliki med plačami moških in 
žensk; poziva k takojšnjemu pregledu akcijskega načrta in ambiciozni posodobitvi 
akcijskega načrta za odpravo razlik med plačami moških in žensk do konca leta 2020, s 
katero bi določili jasen cilj za države članice, da morajo v naslednjih petih letih razliko 
zmanjšati, ter upoštevali ta cilj v priporočilih za posamezne države; poudarja zlasti, da 
je treba v novi akcijski načrt vključiti presečni vidik; poziva Komisijo in države članice, 
naj v oblikovanje novih politik za zmanjšanje razlik med plačami moških in žensk ter za 
izboljšanje in nadaljnji razvoj statističnih podatkov, raziskav in analiz vključijo socialne 
partnerje in organizacije civilne družbe, da bi bolje merili in spremljali napredek pri 
odpravljanju razlike med plačami moških in žensk, pri čemer naj posebno pozornost 
namenijo skupinam, ki so žrtve večplastnih in presečnih oblik diskriminacij; poziva 
Komisijo, naj nameni posebno pozornost dejavnikom, ki vodijo v razlike v pokojninah, 
in podpre države članice pri ukrepih za njihovo zmanjšanje z določitvijo kazalnika 
razlik v pokojninah med spoloma za oceno nakopičenih neenakosti, ki so jim ženske 
izpostavljene skozi vse življenje;

8. poziva Komisijo in države članice, naj horizontalno in vertikalno segregacijo pri 
zaposlovanju ter diskriminacijo obravnavajo v sklepih o zaposlovanju in napredovanju, 
tudi s politikami, ki spodbujajo vključevanje žensk iz marginalnih skupin na trg dela; 
opozarja, da je treba vlagati v izobraževanje in usposabljanje ter upoštevati različnost 
spolov pri zaposlovanju in izbirnih postopkih v javnem in zasebnem sektorju ter zlasti v 
sektorjih prihodnosti, kot je področje naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike, ter digitalnem sektorju, kjer so ženske premalo zastopane; poudarja, da 
diskriminacija na podlagi spola ne škoduje le posameznikom, ampak družbi kot celoti;

9. ponovno poziva Komisijo, naj čim prej20, najkasneje pa do konca leta 2020, pripravi 
zakonodajo o preglednosti plač moških in žensk; poleg tega poudarja, da je to nujno 
zaradi sedanje krize, ki bo povzročila še večje razlike med spoloma in diskriminacijo na 
trgu dela; poziva Komisijo, naj preuči, ali je treba uvesti konkretne ukrepe, ki bodo 
veljali za javni in zasebni sektor, pri tem pa primerno upošteva posebnosti malih in 
srednjih podjetij ter se opre na svoja priporočila iz leta 2014, kot so: (a) jasna 
opredelitev meril za oceno vrednosti dela, (b) sistemi spolno nevtralnega ocenjevanja in 
razvrstitve delovnih mest, (c) revizije plač na podlagi spola in poročila o zagotavljanju 
enakih plač, (d) pravica delavcev, da zahtevajo popolne informacije o plačah, in pravica 
do pritožbe ter (e) jasni cilji glede zagotavljanja enakopravnosti za podjetja; poziva tudi 
k boljšemu dostopu do pravnega varstva in uvedbi strožjih postopkovnih pravic za 
odpravo diskriminacije pri plačah; poziva Komisijo, naj v prihodnji zakonodaji o 
preglednosti plač spodbuja vlogo socialnih partnerjev in kolektivnih pogajanj na vseh 

20 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 30. januarja 2020 o razliki med plačami moških in žensk.
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ravneh (nacionalni, sektorski in lokalni ravni ter na ravni podjetij); poziva Komisijo, naj 
določi stroge izvršilne ukrepe za vse, ki pravil ne bodo upoštevali;

10. poudarja, da so zaposlene ženske še vedno premalo zastopane na vodstvenih položajih; 
opozarja, da je bilo po podatkih, ki jih je leta 2019 objavil Eurostat, med člani upravnih 
odborov družb, ki so kotirale na borzi, le 28 % žensk in med višjimi vodstvenimi 
delavci le 18 %, v največjih podjetjih EU pa je bilo samo 8 % izvršnih direktorjev 
žensk; poziva države članice, naj ne blokirajo več direktive o ženskah v upravnih 
odborih, ter hitro sprejmejo stališče Sveta, da se odpravi znatno neravnovesje med 
ženskami in moškimi pri sprejemanju odločitev na najvišji ravni; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo institucije EU dajale zgled in zagotavljale najmanj 50-odstotno 
zastopanost žensk na najvišjih vodstvenih položajih; poleg tega poziva države članice, 
naj vzpostavijo preglednost pri poročanju podjetij o deležu žensk na najvišjih 
vodstvenih položajih in zagotavljanju podatkov o višini plač; obžaluje, da je 
horizontalna direktiva o boju proti diskriminaciji blokirana v Svetu, in poziva Komisijo, 
naj predlaga novo protidiskriminacijsko zakonodajo;

11. opozarja, da slaba zastopanost žensk v javnem in političnem življenju slabo vpliva na 
pravilno delovanje demokratičnih institucij in postopkov; zato poziva države članice, 
naj spodbujajo in podpirajo ukrepe, ki omogočajo uravnoteženo sodelovanje moških in 
žensk pri sprejemanju odločitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni;

12. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ukrepe za boj proti pojavu steklenega 
stropa, kot so daljši starševski dopust, dostop do visokokakovostnega in cenovno 
dostopnega varstva otrok ter odprava vseh oblik neposredne in posredne diskriminacije, 
povezane z napredovanjem na trgu dela;

13. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo enako udeležbo in enake možnosti na 
trgu dela za moške in ženske ter obravnavajo vse oblike feminizacije revščine, tudi v 
starosti; pri čemer naj vidik spola upoštevajo zlasti pri razpoložljivosti in dostopu do 
pokojninskih pravic, da bodo odpravile razlike v pokojninah med spoloma, ter naj 
izboljšajo delovne pogoje v t. i. ženskih sektorjih in poklicih, na primer na področju 
gostinstva, turizma, čistilnih storitev in v sektorju oskrbe; poudarja, da je treba odpraviti 
kulturno podcenjevanje delovnih mest, na katerih prevladujejo ženske, ter se boriti proti 
stereotipom in preveliki zastopanosti žensk pri nestandardnih oblikah dela; poziva 
države članice, naj skrbijo za enako obravnavno migrantk (tudi s pregledom sistema 
priznavanja poklicnih kvalifikacij) ter drugih posebej ranljivih skupin žensk; poziva 
Komisijo in države članice, naj razširijo pokritost kolektivnih pogajanj na sektorski 
ravni in povečajo udeležbo socialnih partnerjev pri oblikovanju politik, da bi spodbudili 
stalne in kakovostne zaposlitve; poudarja, da so potrebne strategije za spodbujanje in 
podpiranje podjetniških pobud žensk;

14. opozarja, da ima rastoče gospodarstvo priložnostnih del posledice za delavce, ki nimajo 
zadostne podpore sindikatov in pri katerih obstaja tveganje prekarnosti zaposlitve zaradi 
dejavnikov, kot so nereden delovni čas in neredni dohodki, nepokritost pravic iz 
delovnega razmerja, negotovost, kar zadeva socialno in pokojninsko varnost, ali 
pomanjkanje dostopa do poklicnega razvoja in prekvalifikacije; izraža zaskrbljenost, da 
s tem povezani negotovost in prekarnost, ki sta se zaradi obvezne omejitve gibanja med 
sedanjo krizo še okrepili, škodujeta posebej ženskam, ki še vedno nosijo breme oskrbe 
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na zelo spolno segregiranem trgu dela, zlasti če se srečujejo s prepletajočimi se 
oblikami diskriminacije; poziva države članice k izvajanju ciljno usmerjenih ukrepov 
socialne zaščite za ženske, ki opravljajo samostojno dejavnost, in ženske, ki opravljajo 
priložnostna dela; poziva Komisijo, naj skrbno spremlja izvajanje Direktive 
2010/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o uporabi načela 
enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost21;

15. poudarja, da morajo države članice predstaviti dobro zasnovane politike in reforme trga 
dela, ki bodo temeljile na dokazih ter dejansko izboljšale delovne pogoje žensk in 
povečale število kakovostnih zaposlitev;

16. poudarja, da se lahko z enakimi možnostmi in večjo udeležbo žensk na trgu dela 
povečajo zaposlenost, gospodarska blaginja in konkurenčnost v Evropi; 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; poudarja, da bi moralo biti delo s polnim delovnim časom pravilo;

17. poziva države članice, naj zmanjšajo regulativno breme za podjetja in visoko 
obdavčitev dela ter s tem spodbudijo ustvarjanje delovnih mest in udeležbo žensk na 
trgu dela;

18. poziva Komisijo, naj pripravi dogovor o oskrbi za Evropo s celovitim pristopom, ki bo 
zajemal vse potrebe in storitve oskrbe ter določal minimalne standarde in smernice o 
kakovosti oskrbe v celotnem življenju, tudi za otroke, starejše in osebe z dolgotrajnimi 
potrebami; poziva Komisijo in države članice, naj zberejo po spolih razčlenjene podatke 
o opravljanju storitev oskrbe; poziva države članice, naj ratificirajo konvencijo št. 189 
Mednarodne organizacije dela o delavcih v gospodinjstvu in jo v celoti izvajajo ter 
presežejo barcelonske cilje o oskrbi, s tem ko zagotovijo kritje teh potreb z naložbami v 
kakovostne, dostopne in cenovno sprejemljive univerzalne javne storitve oskrbe, ter naj 
jih posodobijo, da ženskam ne bo treba izbirati med družino in udeležbo na trgu dela; 
poziva države članice, naj hitro in v celoti izvajajo direktivo o usklajevanju poklicnega 
in zasebnega življenja22 in naj presežejo minimalne standarde, ki jih ta direktiva določa, 
tako da uvedejo ukrepe, kot so plačan dopust, spodbujanje enakovredne vloge moških 
kot skrbnikov, s tem pa odprava stereotipov o spolih pri uveljavljanju 
očetovskega/materinskega dopusta, priznavanje vloge neformalnega oskrbovalca, tako 
da se mu omogočijo dostop do socialne varnosti in pokojninske pravice, podpora za 
storitve, ki so prilagojene posebnim izzivom in potrebam staršev in/ali družinskih 
članov, ki skrbijo za invalida, osebo z dolgotrajno boleznijo ali starejšo osebo, ter 
prožne oblike dela, ki niso v škodo in ne gredo na račun plače delavca ali njegovega 
dostopa do socialnih in delavskih pravic in nadomestil ter spoštujejo njegovo pravico, 
da se odklopi; poziva Komisijo, naj letno natančno in dosledno spremlja države članice 
pri izvajanju direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja;

19. ponavlja svoj poziv Komisiji in državam članicam v zvezi s svojo resolucijo z dne 
28. aprila 2016 o delavkah v gospodinjstvu in negovalkah v EU23; poziva Komisijo, naj 
uvede okvir za profesionalizacijo dela v gospodinjstvu in oskrbe, kar bi privedlo do 

21 UL L 180, 15.7.2010, str. 1.
22 UL L 188, 12.7.2019, str. 79.
23 UL C 66, 21,2.2018, str. 30.
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priznanja in standardizacije teh poklicev in spretnosti ter nove poklicne poti, naj 
spodbuja države članice k vzpostavitvi sistema za profesionalizacijo, usposabljanje, 
stalen razvoj spretnosti ter priznavanje kvalifikacij delavk v gospodinjstvu in 
oskrbovalk ter naj ustanovi javne agencije za zaposlovanje za večjo profesionalizacijo 
teh poklicev;

20. ugotavlja, da se ob dogodkih, kot je sedanja pandemija koronavirusa, povečujejo vloga 
dela na domu in dela na daljavo ter možnosti zanju; poziva Komisijo, naj vlogo dela na 
domu in dela na daljavo vključi v strategijo kot pomemben dejavnik pri usklajevanju 
poklicnega in zasebnega življenja;

21. poziva Komisijo in države članice, naj v posvetovanju s socialnimi partnerji oblikujejo 
smernice za zdravje in varnost pri delu, ki bodo upoštevale različnost spolov in bodo 
namenjene posebej najbolj izpostavljenim poklicem, da bi ob prihodnjih epidemijah 
zaščitili delavce, ki te poklice opravljajo; poudarja, da lahko spremembe delovnih 
pogojev, kot je delo na daljavo, ki nudi možnost za prožnejšo ureditev dela in boljše 
ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, vplivajo tudi na zmožnost odklopa 
in povečevanje intenzivnosti dela, pri čemer so ženske zaradi prevladujoče ali še vedno 
tradicionalne vloge oskrbovalk doma in družine veliko bolj prizadete kot moški; zato 
poziva Komisijo, naj pripravi zakonodajni predlog o pravici do odklopa, pri katerem se 
bo upoštevala različnost spolov, in direktivo o dobrem psihičnem počutju na delovnem 
mestu, katere cilj bo priznanje anksioznosti, depresije in izgorelosti kot poklicnih 
bolezni, ter naj vzpostavi mehanizme za preprečevanje in ponovno vključevanje 
obolelih zaposlenih na trg dela; 

22. opozarja na neupoštevanje vidika spola na področju zdravja in varnosti pri delu; 
poudarja, da bi bilo treba vidik spola upoštevati pri oblikovanju politik na področju 
varnosti in zdravja pri delu ter strategij preprečevanja v vseh sektorjih, tudi pri 
prihodnjem pregledu strateškega okvira za varnost in zdravje pri delu po letu 2020, ki 
ga bo pripravila Komisija; poziva Komisijo, države članice in socialne partnerje, naj 
med poklicne in z delom povezane bolezni vključijo tiste, ki še niso priznane kot take in 
prevladujejo v t. i. ženskih poklicih, ter bolezni, ki prizadenejo posebej ženske, naj vidik 
enakosti spolov upoštevajo pri zdravju in varnosti v poklicih, v katerih prevladujejo 
moški in kjer je še veliko vrzeli, tudi v zvezi s sanitarnimi napravami, delovno opremo 
ali opremo za osebno zaščito, zagotovijo varstvo in varnost materinstva na delovnem 
mestu in ukrepe za vrnitev na delo po materinskem dopustu ter ocenijo tveganja pri delu 
v t. i. ženskih sektorjih, tudi pri delu doma, če se tam izvajajo dela v gospodinjstvu in 
oskrba;

23. poziva Komisijo, naj pregleda 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, da bi lahko ženske po vsej 
Evropi enako kot moški uveljavljale pravico do prostega gibanja delavcev24;

24. je zelo zaskrbljen zaradi vrste, obsega in resnosti nasilja in nadlegovanja v delovnem 
okolju ter vpliva vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti v njem; v zvezi s tem 
pozdravlja nedavno sprejeto konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 190 o nasilju 

24 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.
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in nadlegovanju na delovnem mestu ter poziva države članice, naj jo nemudoma 
ratificirajo in izvajajo; poziva Komisijo in države članice, naj uvedejo učinkovite in 
zavezujoče ukrepe za opredelitev in prepoved nasilja in nadlegovanja v delovnem 
okolju, vključno z učinkovitim dostopom do varnih in učinkovitih mehanizmov za 
obravnavanje pritožb in reševanje sporov, usposabljanja in kampanj za ozaveščanje, 
podpornih storitev in pravnih sredstev, pri katerih se bo upošteval vidik spola; poziva 
Svet, naj hitro sklene, da bo EU ratificirala Istanbulsko konvencijo, ki se nanaša tudi na 
sprejetje ukrepov za pomoč žrtvam pri iskanju zaposlitve, in poziva države članice, ki je 
še niso ratificirale, naj to čim prej storijo in jo izvajajo; poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo s celovitim pristopom k preprečevanju in odpravi vseh oblik nasilja nad 
ženskami ter izboljša veljavno zakonodajo EU za preprečevanje spolnega nadlegovanja 
ob upoštevanju določb konvencije Mednarodne organizacije dela št. 190 in Istanbulske 
konvencije; ponavlja, da sta spolna vzgoja in usposabljanje o enakosti spolov ključno 
orodje za boj proti nasilju na podlagi spola;

25. poudarja, da se je zaradi socialne osamitve in omejitve izhoda zaradi pandemije covida-
19 v Evropi bistveno povečalo nasilje na podlagi spola; zato meni, da morajo vse države 
članice okrepiti ukrepe za zaščito žensk med krizo in po njej; želi spomniti, da je eden 
od ključnih dejavnikov pri odpravi nasilja na podlagi spola ekonomska neodvisnost, in v 
zvezi s tem predlaga pripravo posebnega programa socialnega vključevanja in 
vključevanja na trg dela za žrtve nasilja na podlagi spola v Evropi, namenjenega 
dejavnemu spodbujanju njihove zaposljivosti;

26. meni, da bi morale biti delavke, ki so žrtve nasilja na podlagi spola, upravičene do 
skrajšanja ali reorganizacije delovnega časa in spremembe delovnega mesta; meni, da bi 
moralo biti nasilje na podlagi spola vključeno v ocene tveganja na delovnem mestu;

27. obžaluje, da se pri trgovini z ljudmi za namene izkoriščanja delavcev premalo upošteva 
razsežnost spola, zlasti v primeru delavk v gospodinjstvu, zaradi omejitev, povezanih z 
domom kot delovnim mestom, kar zadeva možnosti inšpekcijskih pregledov in 
spremljanja delovne dejavnosti; opozarja na svojo resolucijo z dne 28. aprila 2016 o 
delavkah v gospodinjstvu in negovalkah v EU ter poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo preiskave na tem področju, da bi izboljšale mehanizme identifikacije in 
varstva žrtev, ter v postopek odkrivanja vključijo nevladne organizacije, sindikate, javne 
organe in vse državljane;

28. poziva Komisijo, naj predstavi evropsko strategijo za socialno zaščito za obravnavanje 
prostega pretoka delavcev in zlasti feminizacije revščine, s posebnim poudarkom na 
gospodinjstvih mater samohranilk;

29. obžaluje, da v strategiji za enakost spolov za obdobje 2020–2025 ni omenjena zaščita 
žensk in deklet, ki so izpostavljene tveganju revščine, socialne izključenosti in 
brezdomstva, ter poziva Komisijo, naj obravnava ta vprašanja v prihodnjem akcijskem 
načrtu za integracijo in vključevanje, da te ženske ne bi bile izključene iz socialnih in 
ekonomskih politik ter da se krog revščine ne bi še povečal;

30. pozdravlja, da se je Komisija zavezala, da bo sprejela akcijski načrt za izvajanje 
evropskega stebra socialnih pravic; poudarja, da je treba z medsektorskim pristopom v 
skladu z načeloma št. 2 in 3 tega stebra upoštevati vidik spola; poziva Komisijo, naj 
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spremlja, kako makroekonomske politike ter zeleni in digitalni prehod vplivajo na 
enakost spolov; poziva, naj se v strategijo, ki bo nasledila strategijo Evropa 2020, 
vključita steber za enakost spolov in krovni cilj enakosti spolov;

31. opozarja, da je v politikah financiranja in obdavčevanja pomemben vidik spola; 
pozdravlja zavezanost Komisije upoštevanju načela enakosti spolov v večletnem 
finančnem okviru in zlasti Evropskem socialnem skladu plus, da bi spodbujali udeležbo 
žensk na trgu dela, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter ženskega 
podjetništva, vendar obžaluje, da se pri pripravi proračuna za novi večletni finančni 
okvir in strukturne sklade ni upoštevalo načelo enakosti spolov; poziva Komisijo, naj 
nadalje spodbuja in izboljša upoštevanje načela enakosti spolov pri pripravi proračuna, 
države članice pa, naj vidik spola vključijo v politike obdavčevanja, vključno z 
revizijami fiskalnih politik glede na enakost spolov, da bi odpravile z davki povezano 
spolno pristranskost;

32. ponovno poziva Komisijo in države članice k nadaljnjemu razvoju in izboljševanju 
zbiranja po spolu razčlenjenih podatkov25, statističnih podatkov, raziskav in analiz ter k 
podpori in ukrepom za izboljšanje zbiranja podatkov in analize za gradnjo zmogljivosti 
institucij in organizacij civilne družbe, zlasti v zvezi z udeležbo žensk na trgu dela in na 
področjih, kot so neformalno zaposlovanje, podjetništvo, dostop do financiranja in 
zdravstvenih storitev, neplačano delo, revščina in vpliv sistemov socialne zaščite; poleg 
tega poziva Evropski inštitut za enakost spolov in vse druge ustrezne institucije in 
agencije EU, naj pripravijo in vključujejo nove kazalnike, kot so revščina zaposlenih, 
časovna revščina, razlike v izkoriščanju časa, vrednost dela, povezanega z oskrbo 
(plačano/neplačano), in stopnje izrabe starševskega dopusta pri ženskah in moških, tudi 
v odnosu do direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja; poziva 
Komisijo, naj te podatke uporabi za učinkovito izvajanje ocen učinka njenih politik in 
programov ter politik in programov drugih agencij in institucij EU na enakost spolov;

33. poudarja, kako pomembno je obravnavati vidike enakosti spolov, povezane s 
prihodnjim delovnim okoljem, vključno z ekologizacijo in digitalizacijo gospodarstva; 
poziva k močnejši povezavi med novo strategijo EU za enakost spolov in evropskim 
zelenim dogovorom; poziva Komisijo, naj v prihodnjih predlogih okrepi povezavo med 
politikami na področju podnebnih sprememb in enakostjo spolov; izrecno poziva 
Komisijo, naj z upoštevanjem vidika enakosti spolov v Skladu za pravični prehod in 
ustreznih podnebnih ukrepov in politikah novega zelenega dogovora izvaja sistematične 
ocene učinka na enakost spolov in dodeljuje posebna sredstva za enakost spolov;

34. opozarja, da se je treba boriti proti večplastni diskriminaciji, zlasti ranljivih skupin, kot 
so invalidke, temnopolte ženske, migrantke, pripadnice etničnih manjšin, Romke, 
starejše ženske, matere samohranilke, in osebe LGBTIQ+ in brezdomke, ter poudarja, 
da je treba zagotoviti, da bodo imele vse korist od ciljev in ukrepov strategije EU za 
enakost spolov za obdobje 2020–2025; poziva Komisijo, naj določi jasne smernice za 
izvajanje medsektorskega okvira, ki bi morale dajati prednost udeležbi skupin, na katere 
vplivajo prepletajoče se oblike diskriminacije, da bi se ocenil različen vpliv politik in 
ukrepov za prilagoditev odzivov na vseh področjih, ki bodo temeljili na načelu 
nediskriminacije;

25 Glej Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 30. januarja 2020 o razliki med plačami moških in žensk.
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35. opozarja na svojo resolucijo z dne 29. novembra 2018 o položaju invalidnih žensk26; 
poziva Komisijo, naj v okviru evropske strategije o invalidnosti po letu 2020 pripravi 
konsolidiran predlog, ki bo vključeval razvoj pozitivnih ukrepov za invalidke, da se bo 
zagotovila njihova polna in dejanska udeležba na trgu dela ter preprečila diskriminacija 
in predsodki, s katerimi se soočajo, tudi z ukrepi za spodbujanje zaposlovanja, 
usposabljanja, posredovanja zaposlitev, enakih poklicnih poti, enakega plačila, 
dostopnosti in ustreznih prilagoditev na delovnem mestu in nadaljnjega izobraževanja, 
pri čemer je treba posebno pozornost nameniti digitalnemu vključevanju ter potrebi po 
zaščiti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; prav tako poziva k ukrepom v 
zvezi z razlikami v plačah, pokojninah in oskrbi med spoloma, pri katerih bi se izrecno 
obravnavale potrebe staršev in oskrbovalcev invalidnih otrok, zlasti ženske in 
enostarševska gospodinjstva; ugotavlja, da je treba zagotoviti pravice invalidov, in sicer 
s posebnimi ukrepi, ki bodo obravnavali potrebe invalidk, ter okrepiti jamstvo za mlade;

36. poziva Komisijo in države članice, naj zaščitijo vključujočo enakost invalidnih žensk in 
deklet na vseh področjih življenja, da se zagotovijo njihove spolne in reproduktivne 
pravice, njihova zaščita pred nasiljem v družini ter nasiljem ponudnikov storitev oskrbe 
in podpore ter vzpostavijo programi za senzibilizacijo in krepitev zmogljivosti v ta 
namen za strokovnjake na področju zdravstvenega varstva, socialnih storitev in storitev 
oskrbe, storitev izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja, kazenskega pregona in 
pravosodja;

37. poudarja aktivno in ključno vlogo žensk v gospodarstvu podeželskih območij, in 
obžaluje, da pri zaposlovanju v kmetijstvu ter glede dostopa do socialne varnosti, 
usposabljanja, materinskega dopusta in pokojninskih pravicah ostajajo velike razlike 
med spoloma;  poziva Komisijo, države članice ter regionalne in lokalne organe, naj 
podprejo posebej 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 obravnavali njihove delovne pogoje na 
podeželju, zlasti za sezonske delavke;

38. želi spomniti na svojo resolucijo z dne 12. februarja 2019 o potrebi po okrepljenem 
strateškem okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov po letu 202027, v 
kateri je navedeno, da v večini držav članic ni bilo 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, da se bo preučil vpliv koronavirusa na Rome, in naj sprejme 
ukrepe za preprečitev negativnih posledic;

39. je zaskrbljen, ker pravo EU ne vsebuje jasne prepovedi diskriminacije na podlagi spolne 

26 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0484.
27 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0075.
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identitete ali spolne usmerjenosti 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 201928 o prihodnosti seznama ukrepov za osebe 
LGBTI in z dne 18. decembra 2019 o javnem diskriminiranju oseb LGBTI in 
sovražnem govoru proti njim29; poziva Komisijo, naj čim prej sprejme strateški okvir za 
enakost oseb LGBTIQ+ za spremljanje svojega seznama ukrepov za osebe LGBTI za 
obdobje 2016–2019 ter naj vključi posebne ukrepe za odpravo diskriminacije na 
delovnem mestu na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolnega izražanja in 
spolnih značilnosti;

40. pozdravlja predlog Komisije o uporabi Sklada za azil in migracije za spodbujanje 
ukrepov držav članic za podpiranje vključevanja žensk, vendar obžaluje, da se ne 
razmišlja o nobenih drugih konkretnih ukrepih za odpravo nizke stopnje zaposlenosti v 
EU za državljanke tretjih držav in posebno ranljive ženske in dekleta, ki so begunke, 
prosilke za azil ali so brez dokumentov; poziva Komisijo, naj obravnava položaj vseh 
žensk in deklet migrantk tako, da bi dala prednost cilju sklada glede vključevanja žensk 
v naslednjem večletnem finančnem okviru z upoštevanjem načela enakosti spolov pri 
pripravi proračuna, dodeli več sredstev za izpopolnjevanje, prekvalificiranje za prehod 
na kakovostno zaposlovanje in kakovostne delovne pogoje ter poveča njihovo udeležbo 
na trgu dela in sprejme tudi konkretnejše ukrepe za odpravo ovir, s katerimi se srečujejo 
migrantke;

41. poziva Komisijo, in države članice, naj se na socialno in gospodarsko krizo zaradi 
covida-19 odzovejo z upoštevanjem različnosti spolov, da bi zmanjšale nesorazmerni in 
dolgotrajni vpliv na pravice, prihodke in socialno zaščito žensk med krizo in po njej ter 
preprečile še večji porast neenakosti; meni, da bi moralo okrevanje, ki bi upoštevalo 
različnost spolov, vključevati posebne ukrepe za obravnavo enakega dostopa do trga 
dela za ženske ter preprečevanje neenakosti in diskriminacije pri usklajevanju 
družinskih in delovnih obveznosti, tudi morebitne izzive obveznega dela na daljavo; 
poziva k posebnim ukrepom za obravnavo potreb mladih žensk, ker so stopnje 
brezposelnosti in negotovosti zaposlitve med mladimi eksponentno višje kot v drugih 
starostnih skupinah; meni, da lahko strategija enakosti spolov prispeva k poštenemu in 
učinkovitejšemu izvajanju načrta okrevanja EU;

42. pozdravlja instrument za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (instrument SURE); poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bo instrument SURE obravnaval tudi izgubo dohodka za ženske;

43. pozdravlja odločitev Sveta, da bo uveljavil „splošno odstopno klavzulo“, in poziva 
države članice, naj vlagajo v javne storitve, vključno z brezplačnima otroškim varstvom 
in zdravstveno oskrbo za ustvarjanje novih kakovostnih delovnih mest in zmanjšanje 
socialno-gospodarskega vpliva krize; meni, da bodo imeli varčevalni ukrepi dolgoročne 
škodljive posledice, zlasti za ženske, in da jih po krizi zaradi covida-19 ne bi smeli 
izvajati;

44. izpostavlja neutrudno in občudovanja vredno delo najbolj izpostavljenih delavcev, ki se 
borijo proti pandemiji covida-19, pa tudi ključnih delavcev, ki se trudijo ohranjati javno 

28 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0129.
29 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0101.
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življenje in storitve ter dostop do osnovnih dobrin; poudarja, da je na svetovni ravni 
70 % zaposlenih na področju zdravstva in socialnega varstva žensk in da za nekatere 
poklice v teh sektorjih pogosto prejemajo le minimalno plačo in delajo v negotovih 
delovnih pogojih; zato poziva Komisijo, naj do konca leta 2020 pripravi izčrpno oceno 
uvedbe evropskega pravnega instrumenta za zagotovitev dostojnih delovnih pogojev za 
vse delavce in naj jih v večjem številu zajame v kolektivne pogodbe;

45. poudarja, da je več kot 70 % delavcev v sektorju zdravstva in socialnega dela po vsem 
svetu žensk, poleg tega pa so tudi med zaposlenimi v maloprodaji in na področju 
čiščenja večinoma ženske, ki pogosto prejemajo le minimalno plačo; želi spomniti, da 
bodo ženske, tako kot v prejšnji krizi, ekonomsko močno prizadete, tudi v obdobju po 
krizi; zato vztraja, da je za takojšnje in dolgoročne ukrepe na nacionalni ravni in ravni 
EU potreben postopen pristop, pri katerem se bo upoštevala različnost spolov in ki bo 
temeljil na kakovostnih podatkih, razčlenjenih po spolu; v zvezi s tem predlaga, da bi 
bilo treba v načrtu okrevanja upoštevati poklicno segregacijo trgov, da bi preprečili, da 
se ponovijo napake iz prejšnjih kriz, ko je bilo spodbujanje zaposlovanja osredotočeno 
na moške sektorje, medtem ko so bili t. i. ženski sektorji zapostavljeni, ali potrebo po 
prekinitvi dinamike poklicne segregacije;

46. opozarja, da je bilo leta 2018 na Svetovnem gospodarskem forumu poudarjeno, da bo 
do leta 2022 na svetovni ravni 58 milijonov novih delovnih mest povezanih z umetno 
inteligenco, vendar je le 24,9 % žensk, vključenih v terciarno izobraževanje, 
diplomiralo na področjih, povezanih z novimi tehnologijami; poudarja, da je pomembno 
zagotoviti pravično zastopanost žensk v znanosti in tehnologiji; poudarja, da bi se lahko 
s povečanjem števila žensk, zaposlenih na področju novih tehnologij, v Evropi ustvarilo 
do 16 milijard EUR;

47. poziva države članice, naj spodbujajo in olajšajo udeležbo žensk v sektorju IKT ter 
okrepijo njihovo vlogo, da bodo postale vlagateljice in podjetnice;

48. ugotavlja, da študije kažejo, da je razlika med plačami moških in žensk v veliki meri 
posledica dejstva, da ženske in moški delajo v različnih poklicih z različnimi ravnmi 
plač; poudarja, da se po spolu razdeljen trg dela začne z izbiro izobraževanja, zato so za 
boj proti razlikam med spoloma na trgu dela potrebne spremembe pri izbiri 
izobraževanja; poziva države članice, naj zagotovijo boljše svetovanje glede 
izobraževanja in izbire poklica, da bodo vsi učenci seznanjeni z možnostmi, ki jih 
ponuja trg dela, in posledicami različnih odločitev glede izobraževanja;

49. ugotavlja, da je stopnja udeležbe žensk na trgu dela nižja od stopnje udeležbe moških; 
poudarja, da je pomembno znižati davek od dohodkov pri spodbujanju udeležbe na trgu 
dela; 

50. poziva Komisijo, naj okrepi svoja prizadevanja za povečanje stopnje zaposlenosti žensk 
v Evropi in jim olajša tudi dostop do trga dela, tako da se na primer bolj zavzame za 
spodbujanje podjetništva žensk;

51. obžaluje, da ženske ne ustanavljajo in vodijo podjetij v enakem obsegu kot moški; 
poziva države članice, naj uvedejo podjetjem prijazne reforme za spodbujanje enakosti 
in povečanje števila podjetnic;
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52. poziva Komisijo in države članice, naj izvajajo socialne vidike iz priporočil za 
posamezne države, pri tem pa naj upoštevajo načelo subsidiarnosti in nacionalne 
pristojnosti;

53. pozdravlja zavezanost Komisije spodbujanju udeležbe žensk kot volivk in kandidatk na 
volitvah v Evropski parlament leta 2024; v zvezi s tem poudarja, da je treba pregledati 
akt o volitvah, da bi omogočili začasno nadomestitev poslancev Evropskega 
parlamenta, ki uveljavljajo pravico do materinskega, očetovskega ali starševskega 
dopusta; poziva Komisijo, naj ustrezno pregleda akt o evropskih volitvah, in Svet, naj ta 
pregled odobri;

54. priznava ključno vlogo nevladnih organizacij in organizacij za pravice žensk, ki se 
borijo proti razlikam med spoloma, diskriminaciji in nasilju nad ženskami; poziva 
Komisijo, naj zagotovi in okrepi zaščito, udeležbo in dejavno sodelovanje organizacij 
civilne družbe z zavzemanjem za instrumente, s katerimi bi zagotovili sredstva za 
zagovornike človekovih pravic in organizacije civilne družbe, ki se borijo proti 
negativnim posledicam za enakost spolov in nazadovanju na tem področju ter si 
prizadevajo za izboljšanje spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic žensk v EU in 
po svetu;

55. poziva države članice, naj vzpostavijo uradno sestavo Sveta za enakost spolov, ki bo 
ministrom in državnim sekretarjem, pristojnim za enakost spolov, zagotovila namenski 
forum za razprave, in naj še dodatno olajšajo upoštevanje načela spolov v vseh politikah 
EU, vključno z zaposlitveno in socialno politiko;

56. poziva Komisijo, naj dodatno okrepi vlogo EU kot spodbujevalke enakosti spolov po 
svetu.
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