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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji 2007 
(2007/2065(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 2, 3(2) in 141 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju Poročila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o enakosti med spoloma – 2007 
(KOM(2007)0049),

– ob upoštevanju Okvirne strategije Skupnosti za enakost med spoloma (2001–2005) 
(KOM(2000)0335) in letnih poročil Komisije za leto 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 in 
2006 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, 
KOM(2005)0044 in KOM(2006)0071),

– ob upoštevanju Evropskega pakta za enakost med spoloma, ki ga je Evropski svet sprejel 
marca 2006,

– ob upoštevanju skupne izjave, ki so jo ministri držav članic EU, odgovorni za politiko 
enakosti med spoloma, sprejeli 4. februarja 2005,

– ob upoštevanju Načrta za enakost med ženskami in moškimi 2006–2010 
(KOM(2006)0092),

– ob upoštevanju okvira ukrepov za enakost med spoloma, ki so ga evropski socialni 
partnerji sprejeli 22. marca 2005,

– ob upoštevanju člena 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah1,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter mnenj Odbora za 
regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za kulturo in 
izobraževanje ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
(A6-0000/2007),

A. ker so se Komisija in države članice pred nedavnim ponovno zavezale za enakost med 
spoloma, in sicer z omenjenim načrtom za enakost med ženskami in moškimi ter z 
Evropskim paktom za enakost med spoloma,

B. ker je v demografskem izzivu, s katerim se sooča Evropa, jasna politična razsežnost, 
politika enakosti med spoloma pa je temeljno sredstvo za spopad s tem izzivom,

C. ker je usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja za ženske in moške 
bistveno za spodbujanje vstopa, ponovnega vstopa in obstanka žensk na trgu dela,

  
1 UL C 364, 18.12.2000, str. 1.
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D. ker sta razlikovanje v izobraževanju in ohranitev spolnih stereotipov pri izbiri področja 
študija še vedno zelo razširjena in negativno vplivata na primerljiv položaj žensk na 
nekaterih področjih trga dela, zlasti tistih, ki so povezana z visoko tehnologijo,

E. ker je Svet na svojem spomladanskem zasedanju leta 2006 ponovno priznal, da so 
politike enakosti med spoloma glavni instrument za gospodarsko rast,

F. ker poročilo Komisije poudarja pozitiven rezultat pri deležih zaposlenih žensk, saj so 
šest od osmih milijonov delovnih mest, ki so bila ustvarjena v EU od leta 2000, zasedle 
ženske, hkrati pa ugotavlja, da so med različnimi starostnimi skupinami bistvene razlike,

G. ker v zvezi z razliko v plači med ženskami in moškimi (ki je v EU povprečno 15 %) ni 
bistvenega razvoja od prejšnjega poročila, kar jasno dokazuje, da ni bilo pravega 
napredka pri izvajanju načela enakega plačila za delo enake vrednosti, ki je bilo uvedeno 
pred tridesetimi leti z Direktivo Sveta 75/117/EGS z 10. februarja 1975 o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi z uporabo načela enakega plačila za ženske in moške1,

H. ker je raziskava Eurobarometra leta 2003 pokazala, da glavni dejavniki, ki očete odvračajo
od prevzemanja večje odgovornosti za dom in družino, niso samo finančni, ampak je med 
njimi tudi strah pred negativnimi posledicami za poklicni razvoj,

I. ker je stopnja zaposlenosti žensk z majhnimi otroki v povprečju manjša od stopnje 
zaposlenosti žensk brez otrok, medtem ko podatki za moške kažejo nasprotno,

J ker imajo države članice, ki so sprejele politike usklajevanja za ženske in moške, večjo 
rodnost, večji delež žensk na trgu dela in večji delež zaposlenih,

K. ker imajo socialni partnerji pomembno vlogo pri opredeljevanju ukrepov za enakost med 
spoloma na evropski, nacionalni, regionalni in sektorski ravni ter na ravni podjetij, in ker 
zahteva uspešna politika usklajevanja partnerski odnos med delodajalci, zaposlenimi in 
javnimi organi,

L ker najboljše prakse dokazujejo, da se z ukrepi usklajevanja na mikroekonomski ravni 
dosežejo manjša fluktuacija zaposlenih in manjša odsotnost z dela, večja prizadevnost in 
produktivnost ter pritegne učinkovita in motivirana delovna sila,

1. pozdravlja prizadevanja Komisije, da poveča svoje ukrepe za spodbujanje enakosti med 
ženskami in moškimi;

2. pozdravlja dejstvo, da je poročilo Komisije osredotočeno na vprašanja s področja 
zaposlovanja, kot so razlika v plačah med spoloma in direktive o enakem obravnavanju, 
saj je ekonomska neodvisnost žensk ena od prednostnih nalog Načrta za enakost med 
ženskami in moškimi;

3. vztraja, da je treba vzdrževati jasno in trajno povezavo med letnimi poročili o enakosti ter 
prednostnimi nalogami, določenimi v načrtu, da bi bilo mogoče izvajati učinkovit ciklus 

  
1 UL L 45, 19. 2. 1975, str. 19.
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načrtovanja, spremljanja in ocenjevanja politik enakosti med spoloma; spodbuja 
Komisijo, naj si prizadeva za ta ciklus;

4. ponovno izraža zahtevo iz svoje resolucije z 2. februarja 2006 o enakosti med ženskami 
in moškimi v Evropski uniji1, naj Komisija spremlja skladnost držav članic s „pravnim 
redom skupnosti“ na področju enakosti med ženskami in moškimi pri vseh politikah, 
zlasti pri zaposlitvenih, pa tudi pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi; zato 
poziva Komisijo, naj izvede študijo o tem, kako države članice izvajajo zakonodajo 
Skupnosti na področju enakosti, in da sprejme ustrezne ukrepe v primeru, da države 
zakonodaje niso prenesle ali jo kršijo;

5. poziva države članice, naj podprejo Komisijo pri spremljanju izvajanja nacionalnih 
ukrepov, da se oceni učinkovitost politik, zlasti v zvezi z upravičenostjo po zakonu in 
pokojninskimi sistemi;

6. poziva države članice, naj predlagajo posebne ukrepe za boj proti neenakosti med 
ženskami in moškimi, ki jo povzročajo prekinjeni vzorci zaposlovanja, ter zmanjšajo 
njihove negativne učinke na poklicno kariero, plačo in pokojninske pravice;

7. pozdravlja postopek posvetovanja s socialnimi partnerji, ki ga je začela Komisija za 
izboljšanje zakonodajnega in nezakonodajnega okvira za usklajevanje poklicnega, 
družinskega in zasebnega življenja, spodbuja Komisijo, naj nemudoma začne drugo fazo 
posvetovanj;

8. poziva Komisijo, naj zbira in širi dobre prakse v zvezi s politiko delovnega okolja, ki 
omogoča učinkovito ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem;

9. ugotavlja, da je usklajevanje poklicnega, zasebnega in družinskega življenja pomembno 
vprašanje ter ena od bistvenih sestavin za povečanje zaposlenosti in zmanjšanje bremena 
staranja prebivalstva;

10. ugotavlja, da je bila globalizacija enotna pozitivna sila, ki je okrepila moč žensk po vsem 
svetu, da razvijejo svoj potencial;

11. poziva Komisijo, naj se še posebej posveti preprekam, ki ženskam onemogočajo dostop 
do najvišjih delovnih mest, da se ugotovi strukturna razsežnost tega pojava;

12. poziva, naj se posebna pozornost posveti položaju žensk, ki pripadajo etničnim 
manjšinam, saj je njihova marginalizacija še večja zaradi večplastne diskriminacije tako v 
njihovih skupnostih kot zunaj njih;

13. poziva Komisijo in države članice, naj povečajo izmenjavo najboljših praks o 
nediskriminiranju na trgu dela, da se spodbudi dinamika glede enakosti in učinkovitosti 
ob upoštevanju nacionalnih posebnosti;

  
1 UL C 288 E, 25.11.2006, str. 73.
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14. poziva države članice, naj sistem nadomestil za porodniški in starševski dopust 
preoblikujejo v vzajemnega, da se zagotovi, da ženske ne bodo več dražji vir dela kot 
moški;

15. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so ženske kljub vsemu doseženemu napredku bolj 
izpostavljene tveganju izključenosti in revščine, zlasti starejše ter samohranilke;

16. poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za prenehanje prakse, da se zaposlenim z 
nepolnim delovnim časom dodeljujejo stalna dela in naloge, ki je najbolj opazna v 
javnem sektorju;

17. pozdravlja prizadevanja Komisije, da priskrbi nov zagon za doseganje ciljev, o katerih je 
soglašal Evropski svet v Barceloni leta 2002, in sicer zmanjšanje ovir za enakopravno 
udeležbo žensk in moških na trgu dela in za uvedbo otroškega varstva za 90 % otrok med 
tretjim letom in šoloobvezno starostjo, ter za najmanj 33 % otrok, mlajših od treh let, do 
leta 2010, in sicer prek strukturnih skladov; spodbuja Komisijo, naj, kot je bilo 
predvideno, leta 2008 predstavi sporočilo, ki določa nadaljnje ukrepe, ki jih je treba 
izvesti na vseh ravneh za doseganje teh ciljev;

18. prosi Komisijo, naj vključi dejstva in statistične podatke iz držav pristopnic in kandidatk 
v prihodnja letna poročila o enakosti med ženskami in moškimi;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam 
držav članic.
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