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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o strategiji EU za enakost spolov
(2019/2169(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 2 in 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter členov 6 in 8 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

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

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

– 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 
oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU8,

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 14. novembra 2012 za direktivo Evropskega 
parlamenta in Sveta o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi 
direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih (direktiva o 
zastopanosti žensk v upravnih odborih) (COM(2012)0614),

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.
8 UL L 188, 12.7.2019, str. 79.
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– ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija),

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta z dne 4. marca 2016 o sklenitvi, s strani Evropske 
unije, Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v 
družini ter o boju proti njima, ki ga je podala Komisija (COM(2016)0109),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 6. marca 2019 z naslovom 
Poročilo o enakosti žensk in moških za leto 2019 (SWD(2019)0101),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. novembra 2019 o pristopu EU k Istanbulski 
konvenciji in drugih ukrepih za boj proti nasilju na podlagi spola9,

– ob upoštevanju indeksa enakosti spolov za leto 2019 Evropskega inštituta za enakost 
spolov (EIGE), objavljenega 15. oktobra 2019,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. februarja 2019 o nazadovanju na področju 
pravic žensk in enakosti spolov v EU10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2019 o enakosti spolov in davčnih 
politikah v EU11,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2018 o enakosti spolov v trgovinskih 
sporazumih EU12,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. oktobra 2017 o krepitvi ekonomskega položaja 
žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU13,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. junija 2017 o potrebi po strategiji EU za 
odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma14,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2017 o enakosti žensk in moških v 
Evropski uniji v obdobju 2014–201515,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. februarja 2017 o spodbujanju enakosti spolov 
pri raziskavah o duševnem zdravju in kliničnih raziskavah16,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2018 o ženskah, enakosti spolov in 
podnebni pravičnosti17,

9 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0080.
10 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0111.
11 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0014.
12 UL C 162, 10.5.2019, str. 9.
13 UL C 346, 27.9.2018, str. 6.
14 UL C 331, 18.9.2018, str. 60.
15 UL C 263, 25.7.2018, str. 49.
16 UL C 252, 18.7.2018, str. 99.
17 UL C 458, 19.12.2018, str. 34.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. aprila 2016 o enakosti spolov in krepitvi vloge 
žensk v digitalni dobi18,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. junija 2015 o strategiji EU za enakost žensk in 
moških po letu 201519,

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

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

– ob upoštevanju akcijskega načrta EU za enakost spolov II in skupnega delovnega 
dokumenta z naslovom Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenja 
deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020 (SWD(2015)0182),

– ob upoštevanju Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje ter deklaracij, sprejetih v 
okviru zasedanj OZN Peking +5, Peking +10, Peking +15 in Peking +20,

– ob upoštevanju raziskave Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) o nasilju 
nad ženskami: raziskava na ravni EU, objavljeni leta 2014,

– 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 člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov in mnenj Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za kulturo in izobraževanje in Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A9-0000/2020),

A. ker je pravica do enakega obravnavanja opredeljujoča temeljna pravica, priznana v 
pogodbah o Evropski uniji in Listini o temeljnih pravicah;

B. ker strukture in stereotipi po svetu ohranjajo neenakost in ker bo opustitev teh struktur 
in stereotipov izboljšala enakost spolov; ker je za spoštovanje demokratičnih vrednot, 
temeljnih pravic in zlasti pravic žensk potrebno močno gibanje za pravice žensk in ker 
ogrožanje pravic žensk hkrati ogroža tudi demokracijo;

C. ker je EU sprejela pomembno zakonodajo in zagotovila ključne spodbude za doseganje 
enakosti spolov; ker so se kljub temu v zadnjih letih ta prizadevanja upočasnila, razširila 
pa so se gibanja, ki nasprotujejo politikam enakosti spolov in pravicam žensk; ker 
poskušajo ta gibanja vplivati na nacionalne in evropske politike;

D. ker je nasilje nad ženskami vseh oblik kršitev človekovih pravic in ena 
najpomembnejših ovir za doseganje enakosti spolov; ker je življenje brez nasilja pogoj 
za enakost; ker se kampanje dezinformiranja o enakosti spolov osredotočajo tudi na 
vprašanje nasilja nad ženskami, kot je bilo vidno v povezavi z Istanbulsko konvencijo;

18 UL C 66, 21.2.2018, str. 44.
19 UL C 407, 4.11.2016, str. 2.
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E. ker tradicionalne spolne vloge in stereotipi še vedno vplivajo na razdelitev dela doma, v 
izobraževanju, na delovnem mestu in v družbi; ker neplačano oskrbovalno delo, ki ga 
pretežno opravijo ženske, prispeva k razlikam v plačah in pokojninah med spoloma; ker 
so ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, kot je direktiva o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, pomembni prvi koraki, ki pa jih je treba 
dopolniti z dodatnimi ukrepi, ki bodo v neplačano delo vključili več moških in 
spodbudili model, po katerem sta zaslužek in skrb za družino v enaki meri porazdeljena 
med moške in ženske;

F. ker udeležba žensk na trgu dela ne zagotovi enakopravnega sodelovanja pri odločanju, 
kar ženske omejuje pri njihovih možnostih spreminjanja gospodarskih, političnih, 
družbenih in kulturnih struktur;

G. ker revščina v Evropi nesorazmerno prizadene ženske, zlasti matere samohranilke in 
invalidke ter starejše ženske, migrantke in pripadnice narodnostnih manjšin;

H. ker imajo podnebne spremembe drugačen vpliv na ženske, ki so zaradi različnih 
razlogov bolj ranljive in se soočajo z večjimi tveganji in bremeni; ker je enakost spolov 
in vključenost žensk v postopke odločanja pogoj za trajnostni razvoj in učinkovito 
obvladovanje podnebnih izzivov; ker morajo vsi podnebni ukrepi vključevati vidik 
spola in presečni vidik;

I. ker je dostop do izčrpnih in starosti primernih informacij, spolne vzgoje ter do spolnega 
in reproduktivnega zdravstvenega varstva ključen za doseganje enakosti spolov;

J. ker indeks enakosti spolov za leto 2019 razkriva trajne neenakosti med moškimi in 
ženskami v digitalnem sektorju; ker sta odprava digitalnega razkoraka med spoloma in 
zagotavljanje ženske digitalne pravice izredno pomembna glede na pojav diskriminacije 
v zbirkah podatkov, modelih in algoritmih v umetni inteligenci; ker se morajo 
programerji na področju umetne inteligence zavedati nezavedne pristranskosti in 
stereotipov, da se lahko izognejo njihovemu ponavljanju in spodbujanju; ker lahko 
preobrazba in digitalizacija trga dela in gospodarstva povečata obstoječe ekonomske 
razlike in segregacijo na trgu dela;

K. ker so za doseganje enakosti spolov na vseh področjih politike EU pomembni 
vključevanje vidika spola, priprava proračunov ob upoštevanju vidika spola in 
opravljanje ocen učinka na enakost spolov;

Splošne opombe

1. pozdravlja sprejetje sporočila Komisije z naslovom „Unija enakosti:  strategija za 
enakost spolov za obdobje 2020–2025“, ki ga je nova Komisije pravočasno posredovala 
v prvih 100 dneh mandata in je jasen znak političnega delovanja na področju evropskih 
politik za enakost spolov ter predstavlja odločen, jasen in ambiciozen okvir politike za 
soočanje z napadi na pravice žensk in enakost spolov; poudarja pomen izbranega 
dvojnega pristopa, sestavljenega iz ciljno usmerjenih ukrepov ter dosledno uporabo 
vključevanja vidika spola in presečnosti, ki se uporabljata kot prečni načeli, in 
pozdravlja tesno povezavo med področji dela in odpravljanjem stereotipov, predsodkov 
na podlagi spola in diskriminacije;



PR\1202772SL.docx 7/11 PE650.408v01-00

SL

2. pozdravlja več napovedanih dopolnilnih strategij ter poziva k oblikovanju strateškega 
okvira, s katerim bodo povezane, in k vključitvi presečnega pristopa v vseh strategijah;

3. obžaluje, da je strategija še vedno nejasna glede rokov za izvedbo več zelo zaželenih 
ukrepov; zato poziva Komisijo, naj določi konkretne časovne okvire in dodatne ciljno 
usmerjene ukrepe ter smernice za učinkovito izvajanje presečnega pristopa;

Odprava nasilja nad ženskami

4. podpira načrt Komisije za nadaljnja prizadevanja za ratifikacijo Istanbulske konvencije 
v vsej EU; v zvezi s tem poudarja, da so potrebni posebni ukrepi za obravnavo 
obstoječih razlik med državami članicami; pri tem opozarja na dejstvo, da je spodletelo 
že več poskusov, da bi prepričali nenaklonjene države članice; zato toplo pozdravlja 
namen Komisije, da v letu 2021 predlaga ukrepe za uresničitev ciljev Istanbulske 
konvencije, če bo pristop EU h konvenciji še naprej blokiran; poziva k oblikovanju 
pripravljalnih ukrepov za začetek izvajanja dodatnih pravno zavezujočih ukrepov za 
odpravo nasilja nad ženskami; toplo pozdravlja predvideno razširitev opredelitev 
področij posebno hudih oblik kriminala v skladu s členom 83(1) PDEU in poziva, naj 
zajamejo tudi vse oblike nasilja na podlagi spola, da bi tako uporabili aktiven pristop in 
pripravili temelje za sprejetje direktive EU na tem področju;

5. pozdravlja načrt za predložitev dodatnega priporočila o preprečevanju škodljivih praks 
in za vzpostavitev mreže EU za preprečevanje nasilja na podlagi spola in nasilja v 
družini; poziva k upoštevanju opredelitev in ciljev Istanbulske konvencije in rednemu 
vključevanju organizacij za pravice žensk in organizacij civilne družbe;

6. poudarja obseg in vpliv nasilja in nadlegovanja v delovnem okolju; izpostavlja 
pomanjkanje varstva zlasti pri neformalnih oskrbovalcih, delavcih v gospodinjstvu in na 
kmetijah in zato poziva države članice, naj sprejmejo konvenciji 190 in 189 
Mednarodne organizacije dela (ILO), da bi okrepili pravice delavcev in zlasti žensk v 
neformalnem gospodarstvu;

7. pozdravlja predlagane konkretne ukrepe za boj proti kibernetskemu nasilju; poziva k 
sprejetju zavezujočih zakonodajnih ukrepov za boj proti tem oblikam nasilja in k 
spodbujanju držav članic pri razvijanju programov usposabljanja za policijo, pravosodni 
sistem in sektor informacijske in komunikacijske tehnologije;

8. poziva Komisijo, naj predstavi dolgo pričakovano strategijo EU za odpravo trgovine z 
ljudmi, in poudarja, da se je pri tem treba jasno osredotočiti na spol, saj so pri tem 
največkrat prizadete ženske in dekleta, s katerimi se trguje za namene spolnega 
izkoriščanja; vztraja, da je treba vključiti ukrepe in strategije za zmanjšanje 
povpraševanja;

9. pozdravlja napoved nove raziskave na ravni EU o razširjenosti in dinamiki nasilja nad 
ženskami;

Ženske in gospodarstvo

10. podpira revizijo barcelonskih ciljev; poziva k finančni podpori za države članice, ki še 
niso dosegle teh ciljev, in k izmenjavi najboljših praks z njimi; prav tako pozdravlja 
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oblikovanje smernic za države članice za spopadanje z odvračilnimi finančnimi 
dejavniki v povezavi s socialno, ekonomsko in davčno politiko;

11. pozdravlja zavezo Komisije, da bo do konca leta 2020 predlagala zavezujoče ukrepe o 
preglednosti plačil; poudarja, da je treba še vedno obravnavati vprašanje načela enakega 
plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske v različnih poklicnih 
panogah; toplo priporoča, naj se vključi tudi načelo enakega plačila za enako delo ali 
delo enake vrednosti za moške in ženske, ki bi ga lahko opredelili kot: „Šteje se, da je 
delo enake vrednosti, če je pri primerjavi dveh skupin delavcev, ki niso bile oblikovane 
samovoljno, opravljeno delo primerljivo. Pri tem se upošteva dejavnike kot so delovni 
pogoji, stopnja odgovornosti, ki se jo prenese na delavca, ter telesne ali psihične zahteve 
dela“; poudarja, da je potrebno oblikovati orodja za ocenjevanje delovnih mest in merila 
za razvrstitev, ki bodo nepristranska z vidika spola;

12. poziva Komisijo, naj se zavzema za več žensk na vodilnih položajih v gospodarstvu s 
poudarjanjem njihovih prednosti za gospodarstvo in družbo ter za izmenjavo najboljših 
praks, da bi prekinili zastoj direktive o zastopanosti žensk v upravnih odborih;

13. pozdravlja podporo enakosti spolov v izvoljenih organih, kot je Evropski parlament, in 
poudarja, da mora biti na tem področju zgled drugim;

Digitalne politike za enakost spolov

14. obžaluje pomanjkljivo zastopanost žensk v sektorju za informacijske in komunikacijske 
tehnologije in opozarja, da to lahko pri programiranju umetne inteligence in drugih 
programov privede do spodbujanja in ponavljanja stereotipov in predsodkov na podlagi 
spola; poziva, naj se tehnologije in umetno inteligenco spremeni v orodja za boj za 
odpravo spolnih stereotipov in naj se opolnomoči dekleta in ženske, da bi lahko vstopile 
na področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike ter v sektorje za 
informacijske in komunikacijske tehnologije in tam nadaljevale kariere;

Vključevanje vidika spola v vse politike EU in financiranje politike o enakosti spolov

15. ponovno poudarja pomen vključevanja vidika spola kot sistematični pristop za 
doseganje enakosti spolov; zato pozdravlja nedavno ustanovljeno projektno skupno 
Komisije za enakost; poudarja pomen preglednosti in vključevanja organizacij za 
pravice žensk in organizacij civilne družbe; poziva Komisijo k vpeljavi določb, v skladu 
s katerimi bodo morali generalni direktorati obvezno obravnavati prispevke projektne 
skupine;

16. poziva k vključevanju vidika spola v politike EU na področju okolja in podnebnih 
sprememb, kot je zeleni dogovor, naj se zagotovi finančno in institucionalno podporo, 
strokovno znanje o enakosti spolov in močne politične ukrepe, da bi podprli 
enakopravno udeležbo žensk v organih odločanja ter pri podnebni politiki in podnebnih 
ukrepih na nacionalni in lokalni ravni, in naj se prizna in podpre vloga žensk in deklet 
pri spodbujanju sprememb;

17. ugotavlja, da davčne politike različno vplivajo na različne vrste gospodinjstev; 
poudarja, da je individualna obdavčitev ključna za doseganje davčne pravičnosti za 
ženske;
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Soočanje z nazadovanjem na področju enakosti spolov

18. znova poudarja, da je potrebna redna izmenjava mnenj med državami članicami in 
Komisijo o spolnih vidikih zdravja, vključno s smernicami za celovito spolno vzgojo, za 
odzive na epidemije, ki upoštevajo spol, in za spolno in reproduktivno zdravje in 
pravice; poziva Komisijo, naj vključi spolno in reproduktivno zdravje in pravice v svojo 
naslednjo strategijo EU o zdravju in podpre države članice pri zagotavljanju 
kakovostnih in enostavno dostopnih zdravstvenih storitev;

19. zahteva, da se podpre zagovornike pravic žensk in organizacije za pravice žensk v EU 
in drugod po svetu; poziva, naj se v vseh državah članicah redno spremljajo razmere na 
področju pravic žensk in dezinformacije glede politik o enakosti spolov ter vzpostavi 
sistem, ki bo opozoril na nazadovanje; poziva Komisijo, naj podpre raziskave, ki 
preučujejo vpliv napadov in kampanj dezinformiranja na pravice žensk in enakost 
spolov, ter jo poziva, naj preuči njihove temeljne vzroke in oblikuje načine preverjanja 
dejstev in diskurze za spoprijemanje z njimi;

Enakost spolov v zunanjih odnosih

20. poziva k skladnosti in medsebojni krepitvi notranjih in zunanjih politik EU na področju 
načel vključevanja vidika spola in enakosti spolov, in da se preko zunanjih odnosov 
nastopi proti spolnim stereotipom in normam, škodljivim praksam in diskriminatornim 
zakonom;

21. pozdravlja zavezo Komisije, da bo zagotovila vključitev konkretnega poglavja o 
trgovini in enakosti spolov v posodobljeni pridružitveni sporazum s Čilom in da bo 
spodbujala in podpirala vključitev teh poglavij v vse nadaljnje trgovinske in naložbene 
sporazume EU;

°

° °

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

Ob 25. obletnici sprejetja ciljev iz pekinških izhodišč bodo letos po vsem svetu potekala 
različna ocenjevanja, da bi ugotovili, kakšen je bil napredek pri doseganju enakosti spolov. Te 
ocene bodo ponovno zelo jasno pokazale, da resnična enakost spolov, ki sega na vsa področja 
življenja, napreduje le počasi, neenakost med spoloma pa je kljub našim prizadevanjem še 
vedno prisotna.

Nasilje nad ženskami in celo feminicidi so še vedno del vsakdana, ekonomska neodvisnost 
žensk še kar ni zagotovljena zaradi močne segregacije v izobraževanju in na trgu dela, 
neenakega plačila in neplačanega dela pri negi, ki večinoma obremenjuje ženske. Poleg tega 
so ženske še naprej izključene iz položajev odločanja. Položaji v politiki, gospodarstvu in 
kulturi, na katerih bi bilo moč narediti razliko, vključno z možnostjo spremembe teh 
(strukturnih) neenakosti, niso enakopravno porazdeljeni med spola.

Indeks enakosti med spoloma v EU, ki ga pripravlja Evropski inštitut za enakost spolov in v 
katerem EU v povprečju doseže 67,4 točke od možnih 100, kaže, da je EU komaj več kot pol 
poti do popolne enakosti in torej podpira navedene domneve.

Uresničitev enakosti spolov ovirajo ukrepi in učinki gospodarske krize ter pomanjkanje 
politične volje, da bi to kljub vsemu postalo prednostna naloga v zadnjem desetletju. Danes se 
mora soočati z načrtnimi napadi in zavračanjem, ki se organizira v več državah članicah ter je 
usmerjeno v varovanje obstoječega stanja, ne pa v napredek. Zahvaljujoč močnim gibanjem 
državljanov v nekaterih državah članicah, v kar številnih državah nismo bili priča strašljivi 
regresiji (vsaj ne na papirju). Zahtev po popolni enakosti in dodatnih ukrepih ni bilo mogoče 
utišati in to bi moralo veljati tudi za našo politično voljo. Neenakost spolov in strukturna 
diskriminacija pa se vseeno še vedno krepita z različnimi družbenimi izzivi, kot je bilo moč 
ugotoviti nedavno med krizo zaradi pandemije COVID-19. Medtem ko je delo žensk v 
pomembnih sektorjih, kot sta zdravstvena oskrba in preskrba s hrano, bistvenega pomena za 
delovanje družbe, je nujen dostop žensk do storitev na področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja ter podpornih struktur, kot so telefonske številke za pomoč in zatočišča v primeru 
nasilja, v teh časih pogosto omejen.

Ta trend je treba obrniti zdaj in oblikovati skupen in ambiciozen okvir za naslednjih pet let, da 
bi zagotovili učinkovite in usklajene ukrepe za boj proti vsem oblikam diskriminacije žensk in 
moških. Storiti moramo vse, da bi odpravili diskriminacijo na podlagi narodnosti, spolne 
usmerjenosti, spolne identitete, invalidnosti, verskega prepričanja, razreda, državljanstva ali 
starosti. Za enakost spolov je kot tudi v vseh drugih evropskih politikah torej potreben 
medsektorski pristop.

Poleg tega poročevalka meni, da lahko gospodarske in socialne cilje ter cilje na področju 
zaposlovanja v Evropi dosežemo le, če bomo v celoti uveljavili načelo enakosti spolov. Zato 
je treba to vprašanje obravnavati kot strateško pomemben univerzalni cilj. Zato mora delo 
institucij EU in držav članic v jedru prežemati vključevanje načela enakosti spolov, 
vključevati mora ocene učinka na enakost spolov in pripravo proračunov ob upoštevanju 
vidika spola.

Predlog Komisije o novi strategiji EU za enakost spolov, ki ga je predstavila v prvih 100 dneh 
svojega mandata, lahko razumemo kot jasen politični signal v podporo vsem prizadevanjem 
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za uresničitev enakosti spolov. V predlogu so opredeljeni skupni cilji in potrebni ukrepi na 
področju pravic žensk in enakosti spolov v EU, da bi izkoreninili nasilje na podlagi spola in 
stereotipe, zagotovili enakopravno udeležbo in enake možnosti na trgu dela, vključno s 
preglednostjo plačil za zagotovitev enakega plačila za delo enake vrednosti, ter končno 
dosegli ravnovesje med spoloma na vodilnih položajih. Poleg tega sledi zamisli, da se spola v 
enaki posvečata oskrbi in prejemata enakopravne dohodke, pri čemer predlaga ukrepe, ki 
ženskam in moškim omogočajo, da si enakopravno delijo plačano in neplačano delo.

Poročevalka zlasti pozdravlja prizadevanja za boj proti predsodkom in stereotipom na podlagi 
spola, ki so med glavnimi razlogi za diskriminacijo, in uporabo medsektorskega pristopa 
povsod, pri čemer so prizadevanja osredotočena na ženske in moške v vsej njihovi 
raznolikosti. Gre za zelo potreben pristop, s katerim bo mogoče ustvariti resnično razliko za 
vse ženske in moške v EU.

Ker je bila strategija Komisije zasnovana tako, da bi omogočala stalne spremembe, bo 
Evropski parlament redno spremljal strategijo ter predlagal dodatne dejavnosti in ukrepe. 
Pričujoče poročilo je bilo pripravljeno kot prvo v nizu več poročil in izpostavlja načrtovane 
pozitivne ukrepe, hkrati pa poudarja tudi dodatne cilje, dejavnosti in ukrepe, ki so potrebni za 
celovito in skladno oblikovanje politik na ravni EU, da bi končno dosegli, da bosta EU in svet 
pravična z vidika enakosti spolov.


