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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

Načrt za enakost med ženskami in moškimi 2006–2010
(2006/2132(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije "Načrt za enakost med ženskami in moškimi 2006-
2010" (KOM(2006)0092)1,

– ob upoštevanju sklepa Sveta 2001/51/ES z dne 20. decembra 2000 o določitvi programa v 
zvezi z okvirno strategijo Skupnosti za enakost spolov (2001-2005)2, in svoje resolucije3,

– ob upoštevanju pravnih instrumentov Združenih narodov na področju človekovih pravic in 
zlasti pravic žensk, predvsem konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, ter 
drugih instrumentov OZN na področju nasilja nad ženskami, kot sta Dunajska deklaracija 
in akcijski program, ki ju je sprejela Svetovna konferenca o človekovih pravicah, resolucij 
generalne skupščine Združenih narodov 48/104 o odpravi nasilja nad ženskami z dne 20. 
decembra 1993, 58/147 o odpravi hišnega nasilja nad ženskami z dne 19. februarja 2004, 
57/179 o odpravi umora v imenu časti z dne 30. januarja 2003, 52/86 o ukrepih za 
preprečevanje kaznivih dejanj in kazenskem sodstvu za odpravo nasilja nad ženskami z 
dne 2. februarja 1998,

– ob upoštevanju akcijske platforme, sprejete na četrti svetovni konferenci o ženskah v 
Pekingu, 15. septembra 1996, in svoje resolucije z dne 18. maja 2000 o nadaljevanju 
akcijske platforme iz Pekinga4,

– ob upoštevanju končnega poročila 49. seje Komisije za status žensk pri generalni 
skupščini Združenih narodov, objavljenega v marcu 2005,

– ob upoštevanju mnenja posvetovalnega odbora Komisije za enakost spolov o pripravi 
proračuna po spolu ("gender budgeting") iz maja 2003,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Lizboni 23. in 24. marca 2000, v 
Stockholmu 23. in 24. marca 2001, v Barceloni 15. in 16. marca 2002, v Bruslju 20. in 21. 
marca 2003 in v Bruslju 25. in 26. marca 2004,

– ob upoštevanju sklepa Sveta 2005/600/ES z dne 12. julija 2005 o smernicah za politike 
zaposlovanja držav članic5,

– ob upoštevanju resolucije z dne 19. januarja 2006 o prihodnosti lizbonske strategije z 
vidika enakosti spolov6

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2004 o uskladitvi poklicnega, družinskega 
in zasebnega življenja7,

  
1 Še neobjavljeno v Uradnem listu.
2 UL L 17, 19. 1. 2001, str. 22.
3 UL C 223, 8. 8. 2001, str. 153.
4 UL C 59, 23. 2. 2001, str. 258.
5 UL L 205, 6. 8. 2005, str. 21.
6 Sprejeta besedila s tem datumom, P6_TA(2006)0029.
7 UL C 102 E, 28. 4. 2004, str. 492.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. februarja 2004 o določenih vidikih organizacije 
delovnega časa1,

– ob upoštevanju akcijskega načrta za enakost spolov 2005-2015, ki ga je sprejel 
Commonwealth,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov in mnenj Odbora za 
razvoj, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za industrijo, raziskave in 
energetiko ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
(A6-0000/2006),

A. ker Dunajska deklaracija, sprejeta 25 junija 1993 na svetovni konferenci OZN za 
človekove pravice, poudarja, da "so pravice žensk in deklet neodtujljiv, sestavni in 
neločljiv del splošnih človekovih pravic" in da je enakost med ženskami in moškimi 
temeljna vrednota Evropske unije, priznana v pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti 
in v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah,

B. ker je nasilje nad ženskami najpogostejša kršitev človekovih pravic, ki ne pozna 
zemljepisnih, gospodarskih in družbenih omejitev, in ker je število žensk, ki so žrtve 
nasilja, skrb vzbujajoče kljub naporom na nacionalni in mednarodni ravni ter na ravni 
Skupnosti2,

C. ker je nevarnost pojava revščine večje pri ženskah, vključno z zaposlenimi ženskami3, 
zaradi vztrajne diskriminacije in neenakosti pri izobraževanju, osebnih storitvah, dostopu 
do dela, družinskih odgovornostih, pokojninskih pravicah ter pri pravni zaščiti v primeru 
prenehanja življenjske skupnosti ali razveze, zlasti ko gre za ekonomsko odvisne ženske,

D. ker so kulturne in družbene vrednote Evropske unije in držav članic, kot so človekovo 
dostojanstvo, svoboda, enakost, dialog in sodelovanje dediščina vseh državljanov in 
prebivalcev Evropske unije, katerih osvojitev je prednostna naloga Unije in razlog za 
emancipacijo in integracijo, zlasti žensk, ki živijo v osami zaradi jezikovnih, kulturnih ali 
verskih ovir,

E. ker je proračun po spolu ("gender budgeting") nujno potreben za učinkovito izvajanje 
politike enakosti spolov in ker spoznanja in izkušnje na tem področju na evropski, 
nacionalni ali regionalni ravni omogočajo, da se ga brez nadaljnjega odlašanja vključi v 
proračun in v programe Skupnosti na stopnji izdelave, izvedbe in ocene4,

F. ker člen 3(2) in člena 13 in 152 Pogodbe o ES določajo vlogo Skupnosti pri 
uresničevanju načela enakosti spolov v politiki za varovanje človekovega zdravja,

G. ker so za dosego lizbonskih ciljev na področju zaposlovanja žensk potrebna nadaljnja 

  
1 UL C 97 E, 22. 4. 2004, str. 566.
2 Po podatkih UNIFEM (Razvojni sklad ZN za ženske) je najmanj vsaka tretja ženska bila enkrat v življenju 

žrtev nasilja.
3 Upoštevajoč tudi dejstvo, da je v 85 % primerov enostarševskih družin poglavar družine ženska.
4 Glej med drugim dela OECD, UNIFEM, Svetovne banke, sekretariata Commonwealtha za enakost spolov ter 

študije in projekte Sveta Evrope, Nordijskega ministrskega sveta ali nizozemskega Ministrstva za delo in 
socialne zadeve.
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dejanja v okviru odprte usklajevalne metode, ki bodo temeljila na obstoječih dobrih 
praksah na nacionalni ali regionalni ravni in ki bodo upoštevala zlasti medsebojno 
odvisnost med izobraževalno politiko in dostopom do dela, politikami usklajevanja, 
storitev in spodbujanja sodelovanja žensk pri postopkih odločanja,

H. ker mora politika usklajevanja družinskega in poklicnega življenja biti namenjena tako 
ženskam kot moškim in ker potrebuje zato celosten pristop, ki naj upošteva 
diskriminacijo žensk in naj gleda na nove generacije kot na pridobitev za celotno družbo,

I. ker predstavljajo ženske 52 % evropskega prebivalstva, vendar se ta odstotek ne odraža v 
centrih moči, ne ko gre za dostop do njih, ne ko gre za sodelovanje z njimi; ker je 
dejanska slika celotne družbe dejavnik, ki omogoča boljše vodenje in krepi skladnost 
politike s pričakovanji državljanov; ker obstaja več možnih rešitev na nacionalni ravni 
(zakoni, sporazumi ali politične pobude) za uresničevanje sodelovanja žensk v centrih 
odločanja,

J. ker želi strateški okvir "i2010" (evropska informacijska družba 2010), ki ga je predlagala 
Komisija v sporočilu (KOM(2005)0229), med drugim izboljšati kakovost življenja s 
sodelovanjem vseh v informacijski družbi,

1. ugotavlja, da želi Komisija nadaljevati s strategijo na področju enakosti spolov v okviru 
večletne perspektive;

2. poziva Komisijo, naj izdela celostno oceno politike in programov za podporo enakosti 
spolov; zlasti zahteva natančno oceno Okvirne strategije Skupnosti za enakost spolov 
2000-2005 (KOM(2000)0335) ter analizo izvajanja direktiv o enakosti spolov, zlasti 
direktiv 86/378/ES1, 86/613/ES2, 89/391/ES3, 92/85/ES4, 2002/73/ES5, 2003/41/ES6, zato 
da se temu načrtu določi dosledno planiranje, izvajanje, nadzorovanje in ocenjevanje; 
zato meni, da je treba za stalni nadzor nad napredkom izvajanja tega načrta ustanoviti 
Evropski institut za enakost spolov;

3. poziva Komisijo, da pristopi k politiki enakosti spolov ne samo zato, ker je to prednostna 
naloga Evropske unije, ampak zlasti zato, ker je neizogiben sestavni del spoštovanja 
človekovih pravic; pristop naj bo viden v naporih za uskladitev in okrepitev nacionalnih 
ukrepov za pravno varnost žensk in otrok, zlasti: 

− v primeru suženjskih odnosov, nasilja, pohabljanja ženskih spolnih organov, izsiljenih 
porok, poligamije, odvzema istovetnosti (npr. zapoved burke, nikaba ali maske), kjer 

  
1 Direktiva Sveta 86/378/EGS z dne 24. julija 1986 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v 

poklicnih sistemih socialne varnosti.
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.

3 Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o predstavitvi ukrepov za vzpodbujanje izboljšav za varnost 
in zdravje delavcev pri delu.

4 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.

5 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/73/ES z dne 23. septembra 2002 o spremembi Direktive Sveta 
76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, 
poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev.

6 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/41/ES z dne 3. junija 2003 o dejavnostih in nadzoru institucij 
za poklicno pokojninsko zavarovanje.
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naj ne bo nikakršne tolerance;

− v primeru razveze ali prenehanja življenjske skupnosti, ko naj se obvezna preživnina, 
ki jo je določilo sodišče, vzame neposredno od plače;

4. poziva Komisijo, naj spodbudi sprejetje Evropske listine o pravicah žensk, ki naj vsebuje 
načela s področja pravic in enakosti spolov, ki izhajajo iz mednarodnih obveznosti držav 
članic, evropske zakonodaje in posameznih držav, ter naj določi institucije in referenčne 
organe na nacionalni in mednarodni ravni ter na ravni Skupnosti, na katere se lahko 
obrnejo ženske, državljanke ali prebivalke Evropske unije, v primeru kršenja njihovih 
pravic;

5. poziva države članice, ki tega še niso storile, naj brez nadaljnjega odlašanja ratificirajo 
dodatni protokol o trgovini z ljudmi ("Palermski protokol") h konvenciji Združenih 
narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu;

6. meni, da je spoštovanje pravic žensk, skupaj z drugimi človekovimi pravicami, temeljni 
dejavnik pri pogajanjih za pristop držav kandidatk; zato poziva Komisijo, da spremlja in 
sporoča Evropskemu parlamentu in Svetu podatke o diskriminaciji in nasilju nad 
ženskami v teh državah ter dejavno spodbuja sodelovanje držav pristopnic pri programih 
Skupnosti PROGRESS in DAPHNE;

7. poziva Komisijo, naj sprejme dejanske pobude za emancipacijo in vključevanje, zlasti 
priseljenih žensk, v skupni okvirni program za vključevanje državljanov tretjih držav, ter 
dejavnosti za učenje jezika, seznanjanje s pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo iz načel in 
zakonov v državah, ki sprejmejo priseljence (med drugim prepoved poligamije pri 
združitvi družine), in s temeljnimi vrednotami Evropske unije; to naj bi bili obvezni 
pogoji za pridobitev državljanstva države članice;

8. poziva Komisijo, naj prične s prvimi poskusnimi projekti za vključitev vidika enakosti 
spolov v splošni proračun Evropske unije in v programe Skupnosti, zlasti v strukturne 
sklade, v sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene 
dejavnosti (2007-2013), v akcijski program za zdravje in varstvo potrošnikov (2007-
2013) in v akcijski program na področju javnega zdravja (2003-2008); ti poskusni 
projekti bi morali predvideti vpliv splošnega proračuna Evropske unije na enakost spolov 
(transverzalni pristop), učinkovitost ženskih kvot ali posebnih rezerv za ženske ali 
predlogov, ki jih vlagajo ženske, ter analizo težav, na katere so naletele ženske, ki so 
želele sodelovati v teh programih (specifični pristop);

9. poziva države članice, naj okrepijo nacionalne akcijske načrte za zaposlovanje in socialno 
integracijo ali naj vanje vključijo ukrepe za omogočanje enakovrednega dostopa žensk do 
trga dela in za spodbujanje ženskega podjetništva ter za ugotavljanje in spodbujanje 
novih delovnih možnosti, zlasti na socialnem in zdravstvenem področju, osebnih in 
družinskih storitvah, kjer prevladuje ženska delovna sila; tem delom naj bo dana prava 
družbena vrednost in pravni okvir, ki naj zagotavlja kakovost storitev in dostojanstvo 
delavcev;

10. poziva države članice, naj imenujejo odgovorne ljudi na nacionalni ravni za zagotavljanje 
enakosti spolov v okviru uresničevanja lizbonske strategije ("gospa Lizbona"), ki naj 
sodelujejo pri izdelavi in reviziji nacionalnih načrtov ter pri nadzorovanju njihovega 
izvajanja ter tako prispevajo k vključitvi vidika enakosti spolov v politiko in cilje, ki so 
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določeni v teh načrtih;

11. poziva Komisijo, naj čim prej ponovno pregleda direktivo Sveta 75/117/EGS z dne 10. 
februarja 1975 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z uporabo načela enakega 
plačila za moške in ženske1, zlasti dejavnike, ki zadevajo inšpektorate za delo in možnosti 
za pritožbe v primeru diskriminacije;

12. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami in socialnimi partnerji začne 
revizijo politike za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja:

− tako da stroški porodniškega dopusta niso v breme delodajalca, temveč družbe, da bi 
se tako izkoreninilo diskriminacijo v podjetjih in spodbudilo demografsko rast;

− z izboljšanjem dostopa in fleksibilnosti varstva in pomoči za nesamostojne osebe 
(otroci, invalidi, starejše osebe) z določitvijo minimalnega števila struktur, odprtih 
tudi ponoči, da bi se lahko zadostilo delovnim obveznostim in potrebam življenja v 
paru;

− tako da določi kot obvezen 30 dnevni starševski dopust za očete v okviru pričakovane 
revizije direktive Sveta 96/34/ES z dne 3. junija 1996 o okvirnem sporazumu o 
starševskem dopustu, sklenjenem med UNICE, CEEP in ETUC2;

13. poziva Komisijo, naj ob upoštevanju dela Evropskega instituta za enakost spolov in na 
temelju napredkov, ki jih je zabeležila banka podatkov o sprejemanju odločitev3, preuči 
obstoječe dobre prakse na mednarodni, nacionalni in regionalni ravni, ki omogočajo 
sodelovanje žensk pri odločitvenih procesih, ter naj omogoči njihovo širjenje in 
sprejemanje;

14. meni, da je poročanje sredstev obveščanja o pozitivnih primerih vloge žensk v družbi in 
sodelovanja moških pri uresničevanju načela enakosti spolov in pri usklajevanju 
družinskega in poklicnega življenja učinkovito sredstvo za boj proti stereotipom; zahteva 
zato od Komisije, naj pripravi pobude tudi v sklopu programa Media 2007 za osveščanje 
sredstev obveščanja o predvajanih stereotipih ter za spodbujanje načela enakosti spolov;

15. poziva Komisijo, naj redno seznanja pristojni/e odbor/e Evropskega parlamenta o 
spremljanju napredkov tega načrta;

16. naroča predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij ter izvršnim in volilnim organom, 
pristojnim za izvrševanje načela enakosti spolov na lokalni, regionalni in nacionalni 
ravni.

  
1 UL L 45, 19. 2. 1975, str. 19.
2 UL L 145, 19. 6. 1996, str. 4.
3 Projekt DG za zaposlovanje in socialne zadeve Komisije, ki zbira in analizira podatke o sodelovanju žensk v 
odločitvenih procesih (politične institucije, javna uprava, socialni partnerji in največje nevladne organizacije).

Naslov: http://ec.europa.eu/employment_social/women_men_stats/index_en.htm
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OBRAZLOŽITEV

A. NAČRT

Načrt za enakost med ženskami in moškimi 2006–2010, ki ga predlaga Komisija1, določa šest 
prednostnih področij delovanja, ki so razdeljena na vrsto ključnih dejavnosti, in ga sestavljata 
dve prilogi o kazalnikih, ki jih je treba razviti za spremljanje napredkov, ter o službah in 
odborih Komisije, pristojnih za enakost spolov.  

Komisija je opravila oceno vpliva načrta2, ki ugotavlja nastalo stanje v Evropi na področju 
enakosti spolov v povezavi s prednostnimi področji, ki jih je zarisal načrt.

Dokument Komisije predvideva izboljšanje vodenja tako, da se okrepi notranje strukture 
Komisije in ustanovi Evropski institut za enakost spolov, da bi se spodbudilo vključevanje 
načela enakosti spolov v vse politike Skupnosti.

1. Prednostna področja:

1. Doseganje enake ekonomske neodvisnosti za ženske in moške;

a) uresničitev lizbonskih ciljev 
b) spodbujanje žensk k podjetništvu 
c) enakost spolov v socialnem varstvu in boju proti revščini 
d) upoštevanje vidika spolov v zdravstvu 
e) boj proti večstranski diskriminaciji, zlasti priseljenk in žensk iz etničnih manjšin.

2. Boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja;

a)  prožnost delovnih urnikov za ženske in moške
b) povečanje storitev varstva
c) izboljšanje politike usklajevanja za ženske in moške

3. Spodbujanje enakega sodelovanja žensk in moških pri postopkih odločanja;

a) sodelovanje žensk v politiki
b) ženske pri odločanju v gospodarstvu
c) ženske na področju znanosti in tehnologije

4. Izkoreninjenje nasilja, ki temelji na spolu, in trgovine z ljudmi;

a) izkoreninjenje nasilja na podlagi spola
b) odprava trgovine z ljudmi

5. Odprava družbenih stereotipov o spolih;

  
1 KOM(2006)0092
2 SEC(2006)0275
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a) odprava stereotipov o spolih pri izobraževanju, usposabljanja in v kulturi 
b) odprava stereotipov o spolih na trgu dela
c) odprava stereotipov o spolih v sredstvih obveščanja.

6. Spodbujanje enakosti med spoloma zunaj EU

a) uveljavljanje zakonodaje EU v državah pristopnicah, kandidatkah in 
potencialnih kandidatkah1

b) spodbujanje enakosti med spoloma v evropski sosedski politiki, zunanji in 
razvojni politiki.

2. Ocena vpliva

V oceni vpliva, ki jo je sestavila, Evropska komisija odkrito priznava, da je nemogoče vnaprej 
oceniti vpliv predlaganih dejavnosti, in se je zato samo omejila na to, da je v enotnem 
besedilu zbrala potrebno gradivo za sestavo načrta.

B. PREDHODNA OKVIRNA STRATEGIJA

Tudi strategija Skupnosti na področju enakosti spolov za obdobje 2001-2005 določa 
prednostna področja in ključne dejavnosti. Svet je v postopku posvetovanja s Parlamentom 
sprejel program finančne podpore tej strategiji. 

1. Prednostni cilji:

- spodbujanje enakosti na gospodarskem področju

- spodbujanje sodelovanja in zastopanja v enakih pogojih 

- spodbujanje enakosti spolov pri dostopanju in uživanju socialnih pravic 

- spodbujanje enakosti v vsakdanjem življenju

- spodbujanje razvoja vlog moškega in ženske ter premagovanje stereotipov

2. Ocena:

Komisija je ocenila program podpore okvirni strategiji2 na polovici njegovega izvajanja.  Ta 
ocena vsebuje samo naštevanje dejavnosti, opravljenih v okviru programa v letu 2004. 

Analiza, na kateri sloni ocena vpliva (ki so jo opravili zunanji izvedenci3 Komisije), navaja 
vrsto priporočil: izboljšati jasnost in pristojnost programa okvirne strategije, izboljšati 
sinergijo različnih prednostnih nalog, izboljšati širjenje pozitivnih rezultatov in dobrih praks.

Priporočila jasno kažejo, da je treba izboljšati načrtovalni ciklus, izvedbo in ocenjevanje v 
Komisiji. Poročevalka meni, da je tovrstno izboljšanje prednostna naloga.

  
1 Albanija, Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna gora, vključno s Kosovom. Glej tudi KOM(2005)561.
2 SEC(2004)0147
3 http://ec.europa.eu/employment_social/evaluation/gender01_en.html
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C. PREDNOSTNE TEME POROČILA

Pristop: začnimo ponovno pri pravicah!

Poročevalka predlaga, da se "duh" načrta osredotoči na temeljne pravice žensk, da bi tako pri 
evropskih državljanih spodbudili osvojitev pojma enakosti spolov. Politike Skupnosti za 
enakost spolov niso samo plod pristojnosti, ki jih je določila pogodba, ampak so predvsem 
odziv na potrebo po spoštovanju človekovih pravic žensk. Tak pristop želi ponovno 
spodbuditi politično voljo Unije in držav članic ter jasno opredeliti načelo enakih možnosti 
oziroma določiti metodologijo, ki bo pripomogla k spoštovanju temeljnih pravic.

V tej perspektivi postaja načrt aktivni in namenski instrument za dosego "dejanske" enakosti
spolov in ima svoje temelje v spoštovanju človekovih pravic. 

Prvi korak v tej smeri je ocena izvedbe direktiv, ki so naštete v predlogu, s pomočjo katere je 
treba začrtati pravo "podobo" pojava diskriminacije, njegove razsežnosti, meje ter podatke in 
različne rešitve, ki so jih nakazale države članice. 

Pozornost je osredotočena zlasti na priseljenke, ki so pogosto izpostavljene najhujšim oblikam 
diskriminacije in se tako še težje vključijo v družbo in dostopajo do življenjsko pomembnih 
storitev, kot so zdravstvo in izobraževanje. Poročevalka predlaga, da se napori osredotočijo na 
izobraževanje kot instrument za emancipacijo. Izobrazba, ki naj bo obvezna in naj 
priseljenkam omogoči vsaj zavedanje o svojih neodtujljivih pravicah in poznavanje jezika.

Proračun po spolu ("gender budgeting")

"Proračun po spolu" je najbolj učinkovito in najmanj uporabljeno sredstvo za vključitev 
načela enakosti spolov v javno politiko, ključni element za izvajanje načela enakih možnosti 
na evropski ravni. S tega vidika se načrt ne sme omejiti zgolj na načrtovanje izvedbenih 
študij, ki jih je že izdelal tudi posvetovalni odbor za enakost spolov, ampak mora resnično 
začeti s poskusnimi projekti, zagotoviti enotno "režijo" pobud za "proračun po spolu", ki naj 
omogoči skladno širjenje najboljših praks.

Lizbonska strategija in usklajevanje družinskega in poklicnega življenja

Rast zaposlovanja žensk je temeljnega pomena za dosego lizbonskih ciljev, vendar je za vstop 
in stalnost žensk na trgu dela treba odstraniti oblike diskriminacije, ki še vedno obstajajo: 
neenakost plačila, neenakost v sistemu zdravstvenega in socialnega zavarovanja, nezadostno 
sodelovanje moških pri družinskih odgovornostih.

Poročevalka predlaga celosten pristop, ki naj z vidika načel lizbonske strategije predvidi vse 
stopnje, na katerih lahko pride do diskriminacije, od izobraževanja do upokojitve. Dejanja, 
kot so ponovna preučitev direktive o enakih plačah, starševskem dopustu, ter določanje novih 
ciljev, kot so storitve varstva in pomoč nesamostojnim osebam, so sredstva, ki lahko 
spodbudijo dostop do zaposlitve in obenem s pomočjo usklajevanja zagotovijo obstanek na 
trgu dela.

Tudi zato poročevalka predlaga, naj vsaka država članica imenuje odgovorno osebo na 
nacionalni ravni za vprašanja enakosti spolov, "gospo Lizbono", ki naj v okviru izvajanja in 
prenove strategije zagotavlja resnično izvajanje načela enakosti spolov v izvedbenih politikah 
in naj stalno usmerja pozornost politike na enakost spolov.
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Sodelovanje in stereotipi

Pobuda DG Komisije za zaposlovanje in socialne zadeve, da ustanovi banko podatkov o 
sodelovanju žensk pri odločitvenih procesih, je dejanski prvi korak k spodbujanju tovrstnih 
pobud na ravni Skupnosti in na nacionalni ravni.

Podatki, ki so sedaj na voljo, kažejo na zelo raznoliko stanje, na različne odstotke v različnih 
državah v in različnih sektorjih. Zato poročevalka poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za 
spodbujanje izmenjave najboljših praks med državami članicami, ter naj vzpostavi dialog tudi 
z neevropskimi sogovorniki, ki so našli učinkovite rešitve za povečanje prisotnosti žensk na 
odločilnih mestih. Komisija naj oceni, širi in povzame stanje ter naj zagotovi, da se dejanska 
slika evropskega prebivalstva kaže na vseh ravneh, v vseh državah Unije, na odločilnih mestih 
(podjetja, volilna ali izvršilna mesta) ter v evropskih institucijah.


