
PR\1212011SL.docx PE653.727v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2019-2024

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

2020/2121(INI)

31.8.2020

OSNUTEK POROČILA
o vidiku enakosti spolov v obdobju krize zaradi COVID-19 in obdobju po krizi
(2020/2121(INI))

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Poročevalka: Frances Fitzgerald



PE653.727v02-00 2/14 PR\1212011SL.docx

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA..................................................3

OBRAZLOŽITEV ....................................................................................................................13



PR\1212011SL.docx 3/14 PE653.727v02-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vidiku enakosti spolov v obdobju krize zaradi COVID-19 in obdobju po krizi
(2020/2121(INI))

Evropski parlament,

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

– ob upoštevanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030, zlasti cilja št. 5, ki si prizadeva 
za enakost spolov in izboljšanje življenjskih pogojev žensk do leta 2030,

– 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 (EU) 2019/1158 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 Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija),

– 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 skupnega delovnega dokumenta služb Komisije z dne 
21. septembra 2015 o enakosti spolov in krepitvi vloge žensk: spreminjanje življenja 
deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020 (SWD(2015)0182),

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta z dne 4. marca 2016 o sklenitvi, s strani Evropske 

1 UL L 6, 10.1.1979, str. 24.
2 UL L 359, 19.12.1986, str. 56.
3 UL L 348, 28.11.1992, str. 1.
4 UL L 373, 21.12.2004, str. 37.
5 UL L 204, 26.7.2006, str. 23.
6 UL L 68, 18.3.2010, str. 13.
7 UL L 180, 15.7.2010, str. 1.
8 UL L 188, 12.7.2019, str. 79.
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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 svoje resolucije z dne 13. februarja 2020 o prednostnih nalogah EU za 
64. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. januarja 2020 o razliki med plačami moških in 
žensk10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. februarja 2019 o nazadovanju na področju 
pravic žensk in enakosti spolov v EU11,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. novembra 2019 o pristopu EU k Istanbulski 
konvenciji in drugih ukrepih za boj proti nasilju na podlagi spola12,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2018 o storitvah oskrbe v EU za 
večjo enakost spolov13,

– ob upoštevanju resolucije z dne 17. aprila 2018 o krepitvi vloge in položaja žensk in 
deklet prek digitalnega sektorja14,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2018 o ženskah, enakosti spolov in 
podnebni pravičnosti15,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. oktobra 2017 o krepitvi ekonomskega položaja 
žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU16,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. junija 2017 o potrebi po strategiji EU za 
odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma17,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2017 o enakosti žensk in moških v 
Evropski uniji v obdobju 2014–201518,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. aprila 2017 o ženskah in njihovi vlogi na 
podeželju19,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. februarja 2017 o spodbujanju enakosti spolov 

9 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0039.
10 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0025.
11 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0111.
12 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0080.
13 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0464.
14 UL C 390, 18.11.2019, str. 28.
15 UL C 458, 19.12.2018, str. 34.
16 UL C 346, 27.9.2018, str. 6.
17 UL C 331, 18.9.2018, str. 60.
18 UL C 263, 25.7.2018, str. 49.
19 UL C 298, 23.8.2018, str. 14.
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pri raziskavah o duševnem zdravju in kliničnih raziskavah20,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. marca 2016 o položaju begunk in prosilk za 
azil v EU21,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2016 o zunanjih dejavnikih, ki 
ovirajo podjetništvo med ženskami v Evropi22,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. septembra 2015 o poklicni poti žensk na 
znanstvenem in akademskem področju ter obstoječih steklenih stropih23,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. junija 2015 o strategiji EU za enakost žensk in 
moških po letu 201524,

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

– ob upoštevanju poročila Mednarodne organizacije dela z naslovom „COVID-19 and the 
world of work. Fourth edition“ (COVID-19 in svet dela. Četrta izdaja), objavljenega 
27. maja 2020,

– ob upoštevanju poročila Mednarodne organizacije dela z naslovom „Sectoral impact, 
responses and recommendations related to COVID-19“ (Sektorski učinek, odzivi in 
priporočila v zvezi s COVID-19),

– ob upoštevanju poročila OECD z naslovom „Women at the core of the fight against 
COVID-19„ (Ženske v središču boja proti COVID-19), objavljenega aprila 2020,

– 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 poročila Agencije OZN za ženske z naslovom „The Impact of COVID-
19 on Women“ (Vpliv COVID-19 na ženske), objavljenega 9. aprila 2020,

– ob upoštevanju poročila Sklada ON za prebivalstvo (UNFPA) z naslovom „Impact of 
the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, 
Female Genital Mutilation and Child Marriage“ (Vpliv pandemije COVID-19 na 
načrtovanje družine in odpravo nasilja na podlagi spola, pohabljanje ženskih spolovil in 
poroke otrok), objavljenega 27. aprila 2020,

– ob upoštevanju izjave UNFPA z naslovom „Millions more cases of violence, child 
marriage, female genital mutilation, unintended pregnancy expected due to the COVID-
19 pandemic“ (Pričakovanih na milijone več primerov nasilja, porok otrok, pohabljanja 
ženskih spolovil, nenamernih nosečnosti zaradi pandemije COVID-19), ki je bila 

20 UL C 252, 18.7.2018, str. 99.
21 UL C 50, 9.2.2018, str. 25.
22 UL C 11, 12.1.2018, str. 35.
23 UL C 316, 22.9.2017, str. 173.
24 UL C 407, 4.11.2016, str. 2.
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objavljena 28. aprila 2020,

– ob upoštevanju izjave, ki jo je 24. marca 2020 podala predsednica skupine 
strokovnjakov GREVIO, Marceline Naudi, o potrebi po spoštovanju standardov 
Istanbulske konvencije v času pandemije,

– ob upoštevanju poročila Skupnega raziskovalnega središča z naslovom „How will the 
COVID-19 crisis affect existing gender divides in Europe?“ (Kako bo kriza zaradi 
COVID-19 vplivala na obstoječe razlike med spoloma v Evropi?),

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

– ob upoštevanju poročila inštituta EIGE z naslovom „Tackling the gender pay gap: not 
without a better work-life balance“ (Boj proti razliki v plači med moškimi in ženskami: 
ne brez boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja“, objavljenega 
29. maja 2019,

– ob upoštevanju poročila inštituta EIGE z naslovom „Beijing +25: the fifth review of the 
implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States“ (Peking 
+25: peti pregled izvajanja pekinških izhodišč za ukrepanje v državah članicah EU), 
objavljenega 5. marca 2020,

– ob upoštevanju ankete Agencije Evropske unije za temeljne pravice z naslovom „A 
Long way to go for LGBTI equality“ (Dolga pot do enakosti oseb LGBTI), ki je bila 
objavljena 14. maja 2020,

– ob upoštevanju poročila Agencije za temeljne pravice z naslovom „A persisting 
concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion“ (Vztrajno vprašanje: 
anticiganizem kot ovira za vključevanje Romov), ki je bilo objavljeno 5. aprila 2018,

– ob upoštevanju raziskave Agencije za temeljne pravice z naslovom „Violence against 
women:“ an EU-wide survey“ (Nasilje nad ženskami: raziskava na ravni EU), 
objavljene 5. marca 2014,

– ob upoštevanju publikacije evropskega ženskega lobija z naslovom „Putting equality 
between women and men at the heart of the response to COVID-19 across Europe“ 
(Umestitev enakosti med ženskami in moškimi v središče odziva na COVID-19 po vsej 
Evropi),

– ob upoštevanju poročila evropskega ženskega lobija z naslovom „Women must not pay 
the price for COVID-19!“ (Ženske ne smejo plačati cene za COVID-19!),

– ob upoštevanju študije profesorice Sabine Oertelt-Prigione z naslovom „The impact of 
sex and gender in the COVID-19 pandemic“ (Vpliv spola v pandemiji COVID-19), ki je 
bila objavljena 27. maja 2020,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
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zadeve,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A9-0000/2020),

A. ker pandemija COVID-19 in njene posledice jasno vključujejo vidik spola;

B. ker COVID-19 na različne načine in v drugačnem obsegu prizadene različne skupine v 
družbi;

C. ker podatki o uradni umrljivosti kažejo, da je stopnja umrljivosti zaradi virusa pri 
moških večja, pri čemer so ženske bolj izpostavljene tveganju, da se z virusom okužijo, 
in sicer zaradi nesorazmerno visoke zastopanosti žensk med delavci v zdravstvu in na 
terenu;

D. ker je zaradi odpovedi ali odložitve „nebistvenih“ zdravstvenih storitev prišlo do 
zamude pri dostopu do pomembne oskrbe za nujne težave;

E. ker poročila iz držav članic kažejo, da se je v obdobju trajanja ukrepov omejitve gibanja 
nasilje v družini zaskrbljujoče povečalo;

F. ker je večina zdravstvenih delavcev in delavcev na terenu v sedanji krizi žensk, 
vključno s 76 % zdravstvenih delavcev (zdravnikov, medicinskih sester, babic, 
zaposlenih v domovih za oskrbo), 82 % blagajnikov, 93 % vzgojiteljev in učiteljev, 
95 % gospodinjskih čistilcev in pomočnikov ter 86 % negovalcev25 v EU;

G. ker je v mnogih bistvenih sektorjih delo, ki ga opravljajo ženske, slabo plačano; ker je 
horizontalna in vertikalna segregacija na trgu dela v EU še vedno močna, pri čemer so 
ženske nesorazmerno zastopane v manj dobičkonosnih sektorjih;

H. ker je bolj verjetno, da so ženske zaposlene za določen čas, s krajšim delovnim časom in 
s prekarno zaposlitvijo kot moški (26,5 % v primerjavi s 15,1 % moških26), zaradi česar 
sta nanje znatno vplivala izguba delovnih mest in napotitev delavcev na čakanje;

I. ker je COVID-19 izpostavil dolgotrajno težavo pri zagotavljanju oskrbe v EU;

J. ker je zapiranje šol in delovnih mest povečalo neplačano delo žensk doma; ker ženske 
običajno vsak teden porabijo 13 ur več kot moški za neplačano nego in gospodinjsko 
delo27; ker je bila pandemija COVID-19 priložnost za to, da bi se moški bolj vključili v 
obveznosti oskrbe;

K. ker je bilo enostarševskim družinam naloženo nesorazmerno veliko breme;

L. ker so nekateri segmenti družbe, kot so starejše ženske, invalidke, Rominje, ženske 
LGBTQI + ter begunke in migrantke, še posebej izpostavljeni virusu ali njegovim 
posledicam;

25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers 
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender 
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/frontline-workers
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender
https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/unpaid-care-and-housework
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M. ker je COVID-19 globalna pandemija, ki vpliva na vse države po svetu;

N. ker morajo proračuni in dodelitve sredstev upoštevati različne potrebe in okoliščine 
moških in žensk;

O. ker bi bilo treba v fazi okrevanja upoštevati tudi ženske in bi v tej fazi morale imeti 
dejavno vlogo;

P. ker bodo tukaj opredeljeni bistveni ukrepi povečali odpornost in pripravljenost na 
prihodnje krize;

Splošne pripombe

1. poudarja, da je pri vseh vidikih odzivanja na krizo zaradi izbruha COVID-19 potreben 
pristop, ki upošteva vidik spola;

2. poudarja, da je treba uporabiti spoznanja iz te krize pri pripravi in izvajanju politike v 
prihodnje ter pri pripravi odzivov za vse faze kriz v prihodnje; poziva Komisijo, naj 
pospeši vzpostavljanje stalnega omrežja za izmenjavo najboljših praks med državami 
članicami o obravnavi s spolom povezanih vidikov pri pandemiji COVID-19;

3. poziva Komisijo, naj preuči razširjenost virusa med najbolj izpostavljenimi delavci, 
zlasti ženskami in etničnimi manjšinami, glede na njihovo nesorazmerno visoko 
zastopanost med najbolj izpostavljenimi delavci; poziva Komisijo in države članice, naj 
se odzovejo z ustreznimi ukrepi, da bi povečale njihovo varnost pri delu, vključno z 
Okvirno direktivo 89/391/EGS28 in Direktivo 92/85/EGS29;

4. poziva države članice in Evropski inštitut za enakost spolov, naj redno zbirajo podatke o 
pandemiji COVID-19 in socialno-ekonomskih posledicah virusa, podatki pa naj bodo 
razčlenjeni glede na spol in starost; poudarja, da morajo biti podatki, razčlenjeni po 
spolu, podlaga ukrepov za okrevanje;

5. poudarja, da morajo biti ženske vključene v postopek odločanja pri uvedbi in odpravi 
ukrepov v krizah, pa tudi v snovanje, sprejemanje in izvajanje načrtov za okrevanje, da 
se v celoti in ustrezno upoštevajo njihove posebne potrebe in okoliščine;

6. poziva Komisijo, naj kot vprašanje demokracije in temeljnih pravic spremlja in se 
odziva na dezinformacije ali nazadujoče pobude v državah članicah glede pravic žensk 
in enakosti spolov med pandemijo COVID-19 in po njej;

Zdravstveni vidiki pandemije COVID-19 in učinek na enakost spolov

7. izraža zaskrbljenost zaradi visoke stopnje umrljivosti zaradi COVID-19 med moškimi; 
poziva Svetovno zdravstveno organizacijo in ustrezne agencije EU, naj to preučijo; 
poziva Komisijo, naj še naprej spremlja razmere, da bi razumeli dolgoročne učinke 
virusa na zdravje žensk in moških; poudarja, da morajo klinične raziskave virusa 

28 UL L 183, 29.6.1989, str. 1.
29 UL L 348, 28.11.1992, str. 1.
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vključevati uravnoteženo zastopanost spolov, da se oceni, kako lahko virus in morebitno 
cepivo ali zdravljenje različno vplivajo na ženske in moške;

8. poziva države članice, naj zagotovijo dostop do bistvenih vidikov zdravstvenega varstva 
za ženske in moške, ki niso povezani s COVID-19; poziva države članice, naj delujejo v 
skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije za ta področja;

9. poudarja, da morajo države članice zaščititi dostop do spolnega in reproduktivnega 
zdravja in pravic; poudarja, da je pomembno zaščititi dobavno verigo proizvodov, ki so 
nujno potrebni na tem področju;

10. poziva Komisijo, naj pri svojih odzivih na področju zdravja, tudi pri programu EU za 
zdravje in evropskem načrtu za boj proti raku, upošteva izredne okoliščine, kot je izbruh 
COVID-19;

11. poziva države članice, naj okrepijo pobude za podporo duševnemu zdravju med to krizo 
in po njej glede na stres, zaskrbljenost in osamljenost zaradi karantene ter ekonomska 
vprašanja in nasilje v družini, pri čemer naj upoštevajo različen učinek na ženske in 
moške; 

Nasilje med pandemijo COVID-19

12. poziva države članice, naj preučijo porast nasilja v družini zaradi izbruha COVID-19 ter 
to upoštevajo v načrtih za odzivanje ter z ozirom na izredne razmere v prihodnje, 
posebno pozornost pa naj namenijo izjemam pri pravilih za omejitev gibanja, 
ohranjanju varnega dostopa do zavetišč ali alternativne nastanitve z ustreznimi 
zmogljivostmi, policiji in pravosodnim službam, preiskovalnim sodnikom za izdajo 
ustrezne prepovedi približevanja in/ali ukrepov za zagotovitev varnosti, spletnim 
storitvam ter nujnemu financiranju za podporne storitve, nevladne organizacije in 
organizacije civilne družbe; poziva države članice, naj si izmenjujejo nacionalne 
inovacije v boju proti nasilju v družini;

13. poziva Komisijo, naj spodbuja kampanje za ozaveščanje, obveščanje in zagovorništvo, 
ki obravnavajo nasilje v družini in nasilje na podlagi spola, zlasti v zvezi z novimi 
preventivnimi ukrepi in prožnimi sistemi opozarjanja v izrednih razmerah, da bi 
spodbudili poročanje;

14. poziva Svet, naj nujno zaključi postopek ratifikacije Istanbulske konvencije s strani EU 
na podlagi širokega pristopa brez omejitev ter se zavzame za njeno ratifikacijo v vseh 
državah članicah;

15. poziva Komisijo, naj nasilje nad ženskami doda na seznam kaznivih dejanj v EU in 
predlaga direktivo za odpravo nasilja na podlagi spola, da se vzpostavi trden pravni 
okvir, uskladi izmenjava najboljših praks med državami članicami, spodbudi zbiranje 
točnih podatkov, oceni vpliv izbruha COVID-19 na zagotavljanje ključnih storitev za 
žrtve ter da se zagotovijo zadostna sredstva za doseganje posebnega cilja programa 
DAPHNE in drugih povezanih programov, pri čemer se upoštevajo trenutne potrebe;

16. poziva države članice, naj zagotovijo učinkovito, cenovno dostopno in kakovostno 
zdravstveno in psihološko podporo za žrtve nasilja na podlagi spola, zlasti v času krize, 
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ko bi morala biti taka podpora bistvenega pomena;

Pandemija COVID-19, gospodarstvo, okrevanje in vpliv na enakost spolov

17. poziva Komisijo, Parlament in Svet, naj natančno preučijo potrebe in udeležbo žensk na 
trgu dela, pa tudi horizontalno in vertikalno segregacijo na trgu dela, pri čemer naj 
oblikujejo programe v naslednjem večletnem finančnem okviru in načrtu za okrevanje 
EU Naslednja generacija;

18. poudarja, da je treba ponovno preučiti naravo in kraj dela po krizi; poudarja, da delo od 
doma ni nadomestilo za otroško varstvo; poudarja, da prožno delo, dogovorjeno z 
delodajalci, ženskam in moškim omogoča, da delajo od doma ali v lokalnih sodelovnih 
prostorih, s čimer lažje usklajujejo obveznosti za oskrbo in preživijo več kakovostnega 
časa z družino;

19. poziva Komisijo, naj za evropsko strategijo o oskrbovalcih zbere podatke o različnih 
vrstah oskrbe in jih vključi študijo o vrzelih v oskrbi; ugotavlja, da mora strategija 
spoštovati pristojnosti držav članic, njen cilj pa naj bo izboljšati sodelovanje in 
usklajevanje ter koristi za neformalne in formalne oskrbovalce in oskrbovance; 
poudarja, da lahko sodelovanje na evropski ravni skupaj z učinkovito uporabo sredstev 
EU prispeva k razvoju kakovostnih, dostopnih in cenovno ugodnih storitev oskrbe;

20. spodbuja države članice, naj moške spodbujajo h koriščenju prožnih ureditev dela, saj 
take dogovore običajno izkoristi nesorazmerno število žensk; poziva države članice, naj 
v celoti prenesejo in izvajajo direktivo o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, 
Komisijo pa poziva, naj jo učinkovito spremlja;

21. priznava izjemno zahtevne okoliščine, s katerimi se soočajo starši samohranilci v času 
pandemije in v obdobju po njej zaradi številnih bremen, vključno z nenehno oskrbo, 
vprašanji glede ureditve varstva in vzgoje ter morebitnimi ekonomskimi težavami in 
osamljenostjo; poziva Komisijo in države članice, naj preučijo njihove posebne 
okoliščine in dodatne obremenitve glede dela, šolanja in oskrbe, dostopa do odvetnikov 
in izvajanja dogovorov o varstvu in vzgoji;

22. poudarja, da mora biti enako plačilo za enako delo moških in žensk glavno vodilo 
Komisije, Parlamenta in vseh držav članic pri pripravi ukrepov za odzivanje na krizo 
zaradi COVID-19; pozdravlja zavezo Komisije, da do konca leta 2020 predstavi 
zavezujoče ukrepe za preglednost plač, da bi učinkovito obravnavala razlike v plačah in 
pokojninah moških in žensk;

23. opozarja na stalno premajhno zastopanost žensk pri odločanju v času krize; poziva k 
napredku pri direktivi o zastopanosti žensk v upravnih odborih;

24. pozdravlja naložbeno pobudo v odziv na koronavirus in sveženj naložbene pobude v 
odziv na koronavirus plus, da bi podprli najbolj izpostavljene sektorje; poudarja pomen 
instrumenta Komisije za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (SURE), ki zagotavlja dohodkovno podporo za brezposelne in 
delavce na čakanju; poudarja, da je treba oceniti učinek teh inštrumentov na položaj 
žensk in moških na trgu dela EU; poudarja, da je treba pri programih prekvalifikacije in 
izpopolnjevanja za ženske upoštevati spremembe na trgu dela;
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25. poziva Komisijo, naj podpre podjetnice, ki si prizadevajo za razvoj in nadgradnjo znanj 
in spretnosti ali interesov, pridobljenih med pandemijo COVID-19, ter naj izboljša 
poznavanje in dostopnost posojil, lastniškega financiranja in mikrofinanciranja prek 
programov in skladov EU, tako da se bo kriza spremenila v priložnost za napredek s 
prilagajanjem in preoblikovanjem;

26. spodbuja Komisijo in države članice, naj okrevanje izkoristijo za povečanje prisotnosti 
in prispevka žensk v sektorjih umetne inteligence, digitalnih tehnologij ter naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike in v zelenem gospodarstvu;

27. opozarja na izzive za kmetijstvo in preskrbo s hrano v Evropi ter na poseben položaj 
žensk na podeželju; poziva, naj se s pomočjo strateških načrtov skupne kmetijske 
politike vzpostavi tematski podprogram za ženske na podeželju;

COVID-19 in presečnost

28. poudarja, da presečne pomanjkljivosti ustvarjajo dodatne ovire za posebne skupine 
žensk, zato je treba varnost in zaščito vseh zagotoviti z upoštevanjem presečnega 
pristopa;

29. poudarja, da starejše ženske zaradi daljše življenjske dobe in večje verjetnosti 
zdravstvenih težav pogosto predstavljajo večino oskrbovancev v ustanovah za 
dolgotrajno nego30, ki so v številnih državah postale žarišča virusnih okužb; poziva 
države članice, naj preučijo oskrbovanje starejših v različnih okoljih;

30. obžaluje, da veliko invalidnih žensk, ki so pri vsakdanji negi ali podpori odvisne od 
drugih, ni imelo dostopa do običajnih podpornih omrežij ali niso mogle ohranjati 
varnostne razdalje; poziva države članice, naj poskrbijo, da bodo ta podporna omrežja 
še vedno dostopna in ustrezno prilagojena okoliščinam;

31. poziva države članice, naj še naprej podpirajo migrantke in migrante pri dostopu do 
nujnega zdravstvenega varstva med krizo; opozarja, da morajo begunski in sprejemni 
centri ustrezno upoštevati potrebe žensk in deklic pri znanih izzivih glede omejevanja 
socialnih stikov in vzdrževanja higiene ter njihovo izpostavljenost nasilju na podlagi 
spola;

32. opozarja na dodatne potrebe manjšin, kot so Rominje, za katere je izziv ohranjati 
higieno in spoštovati ukrepe za omejitev gibanja, saj nimajo dostopa do osnovne 
infrastrukture, storitev in informacij;

33. opozarja, da so za osebe LGBTQI+ bistvenega pomena podporne storitve, vključno s 
podporo za duševno zdravje, skupinami za vzajemno podporo in podpornimi storitvami 
za nasilje na podlagi spola;

34. obžaluje primere ksenofobne in rasne diskriminacije ter poziva Komisijo in države 
članice, naj v svojih odzivih sprejmejo presečni pristop;

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/gender-impacts-health
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Zunanje delovanje

35. poudarja, da je zaradi globalne narave pandemije COVID-19 potreben globalni odziv; 
opozarja na ranljiv položaj žensk in deklic v številnih delih sveta zaradi pandemije 
COVID-19, kot so dostop do zdravstvenega varstva, vključno s spolnim in 
reproduktivnim zdravjem in pravicami, izpostavljenost nasilju, vključno s pohabljanjem 
ženskih spolovil in otroškimi porokami, zaposlitev, dostop do izobraževanja ter skrajna 
revščina in lakota; poudarja, da je treba podpirati zagovornike pravic žensk in 
organizacije za pravice žensk;

36. pozdravlja sveženj Ekipa Evropa, ki ga je predlagala Komisija, ter poudarja, da je treba 
pri dodeljevanju sredstev uporabiti pristop, ki upošteva vidik spola;

Spol in okrevanje 

37. poziva Komisijo in države članice, naj temeljito ocenijo potrebe, nastale zaradi krize in 
njenih socialno-ekonomskih posledic, ter dodelijo ustrezna proračunska sredstva za 
njihovo reševanje ter spremljanje porabe v skladu z zavezami iz strategije za enakost 
spolov; poudarja, da so glede kriz v prihodnje pripravljalni ukrepi najboljši način za 
krepitev odpornosti na vseh področjih;

°

° °

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

Pandemija COVID-19 je zatresla same temelje življenja v Evropi in po svetu. Ločila je 
družine in prijatelje, prekinila vsakodnevno rutino in celo ogrozila demokracijo. Vplivala je 
na prav vse vidike evropskega načina življenja, vendar je niso vsi v naših družbah občutili 
enako. Dohodkovna neenakost, zemljepisne značilnosti, starost in zlasti spol so posamično, 
pa tudi skupaj, odločili, kako ta kriza vpliva in bo še naprej vplivala na državljane.

Spolna pripadnost je prevladujoč dejavnik pri kliničnih vidikih pandemije COVID-19, pa tudi 
pri odzivu nanje. Nujna in pereča vprašanja, kot so nasilje v družini in zaskrbljujoče visoka 
stopnja umrljivosti moških, do bolj strukturnih in temeljnih vprašanj o domnevni vrednosti 
različnih vlog v družbi, so pokazala, da je vidik spola odločujoč pri tem virusu in krizi, ki ga 
spremlja.

Namen tega poročila je preučiti, kaj se je dogajalo od začetka pandemije in med takojšnjim 
odzivom, v prihodnjih letih pa bo treba dodatno analizirati in preučiti naš odziv v obdobju po 
njej.

Pandemija COVID-19 je bila katastrofa in tragedija za našo družbo, gospodarstva, in tudi 
osebno za mnoge evropske prebivalce, vendar hkrati pomeni tudi priložnost za spremembo v 
našem dojemanju in delovanju evropskega načina življenja. Vse spremembe pa morajo 
temeljiti na pristopu na podlagi pravic, katerih cilj so ohranitev in napredek pravic žensk, 
vključno z njihovo ekonomsko neodvisnostjo, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 
ter spolno in reproduktivno zdravje in pravice. 

O samem virusu še vedno vemo zelo malo, zlasti o razlikah pri tem, kako vpliva na ženske in 
moške. Iz uradnih podatkov je razvidno, da več moških umre zaradi virusa kot žensk, vendar 
vzrok še ni znan. Temu ja tako je kljub temu, da je verjetneje, da se bodo ženske okužile z 
virusom, saj pogosteje opravljajo najbolj izpostavljene poklice v zdravstvu ali delajo kot 
čistilke, blagajničarke in oskrbovalke. Oboje bo treba preučiti, pri tem pa upoštevati razlike v 
vedenju med spoloma. Pri prihodnjih kliničnih preizkusih in raziskavah bo treba tudi 
upoštevati spolne razlike ter v celoti obravnavati občutljivost na spremljevalne bolezni.

Med prednostnimi političnimi nalogami morata biti poleg takojšnjega boja proti virusu tudi 
boj proti nasilju v družini in boj proti nasilju na podlagi spola. Postati mora nesprejemljivo, 
da žensko doma ubije intimni partner ali sorodnik. EU in države članice morajo tesno 
sodelovati pri sprejemanju ukrepov, in sicer s takojšnjo ratifikacijo Istanbulske konvencije, 
spodbujanjem direktive o boju proti nasilju na podlagi spola, vključitvijo nasilja nad 
ženskami na seznam evropskih kaznivih dejanj in izmenjavo dobrih nacionalnih praks glede 
najučinkovitejše obravnave tega okrutnega kaznivega dejanja. Zelo pomembno je, da se 
ohranijo podpora in sredstva za uradnike in nevladne organizacije, ki delajo na terenu z 
žrtvami in družinskimi člani.

Pandemija COVID-19 pa mora tudi privesti do ponovne širše družbene introspekcije in 
preučitve bistvenih in dragocenih temeljev naše družbe. Pandemija koronavirusa je najbolj 
prizadela ženske, ki so vseskozi opravljale veliko večino najbolj izpostavljenih zdravstvenih 
nalog, hkrati pa tudi zagotavljale nesorazmerno veliko oskrbe in šolanja na domu. Potreben je 
ponoven razmislek o nekaterih temeljnih vidikih, med drugim kako ustrezno uravnotežiti 
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poklicno in družinsko življenje, zmanjšati potrebo po dolgi poti do službe ter doseči bolj 
uravnotežen pristop k obveznosti oskrbe. Pri tem je treba biti posebno pozoren na potrebe 
družine kot celote in upoštevati posebne okoliščine enostarševskih družin. Upoštevati je treba 
evropsko strategijo o oskrbovalcih, pravočasen prenos in učinkovito izvajanje direktive o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter temeljito preučiti, kako bi z načini dela 
omogočili stvarnost družinskega življenja.

Pri usklajevanju in izvajanju načrtov za odzivanje na pandemijo in oživitev gospodarstva pa 
se je treba tudi zavedati, da ženske nikakor niso homogena skupina. Razviti je treba različne 
pristope, ki bodo upoštevali potrebe različnih žensk in različne življenjske razmere. Poiskati 
je treba ustrezne odzive za različne okoliščine, v katerih bivajo starejše ženske v domovih za 
oskrbo, za podeželske ženske in pogosto pomanjkanje osnovne infrastrukture, romske ženske, 
pripadnice skupnosti LGBTQI+, invalidke, ki so zaradi izrednih razmer morda ostale brez 
podpore, in migrantke, ki nimajo dostopa do osnovne podpore in infrastrukture.

Evropa mora zaradi svojega položaja v svetu prevzeti vodilno vlogo pri vseh vidikih odziva 
na to pandemijo, od boja proti nasilju v družini, ohranjanja dostopa do spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic ter boja proti skrajni revščini in lakoti, da bi ženskam 
zagotovili koristi od okrevanja po pandemiji in da jih ne bo nesorazmerno prizadela.

Okrevanje po pandemiji COVID-19 je tudi velika priložnost za napredovanje žensk, saj si 
prizadevamo za drugačno ponovno vzpostavitev naših gospodarstev in družb. Okrevanje bo 
zares uspešno le, če si bomo prizadevali za okolju prijaznejšo in pravičnejšo Evropo, v kateri 
bo bolje zagotovljena enakost spolov. Ključni skladi za okrevanje morajo torej upoštevati 
vidik spola, da bodo lahko ženske v celoti izkoristile njihove prednosti na področju 
zaposlovanja, pa tudi podjetništva. Poleg tega lahko izkoristimo to priložnost in zagotovimo 
večjo udeležbo žensk v sektorjih, v katerih so tradicionalno premalo zastopane, na primer na 
področju digitalnih tehnologij, umetne inteligence, IKT ter naravoslovja, tehnologije, 
inženirstva in matematike.

V tej krizi je spol je eden od ključnih kazalnikov tega, ali si bo oseba opomogla brez posledic 
ali pa bo kriza hudo prizadela več vidikov njenega življenja. Kot oblikovalci politik in 
politiki smo dolžni in odgovorni zagotoviti, da se bodo v odzivu na pandemijo COVID-19 
upoštevale in zadovoljevale različne, vendar medsebojno povezane potrebe ljudi ne glede na 
spol. S sprejetjem ukrepov za reševanje vprašanj, poudarjenih v tem poročilu, bomo lahko 
bolje pripravljeni na naslednjo krizo ter oblikovali odpornejšo, produktivnejšo in pravičnejšo 
družbo.


