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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o enakosti med ženskami in moškimi – 2008
(2008/2047(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 – 2008 
(„poročilo Komisije o enakosti med spoloma“)(KOM(2008)0010),

– ob upoštevanju programa, povezanega z okvirno strategijo Skupnosti za enakost med 
spoloma (2001–2005), (KOM(2000)0335) in letnih poročil Komisije za leto 2000, 2001, 
2002, 2004, 2005 in 2006 in 2007 (KOM(2001)0179, KOM(2002)0258, 
KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, KOM(2006)0071) in 
KOM(2007)0049,

– ob upoštevanju evropskega pakta za enakost med spoloma, ki ga je sprejel Evropski svet 
v Bruslju 23. in 24. marca 2006,

– ob upoštevanju skupne izjave, ki so jo ministri držav članic EU, pristojni 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 svoje resolucije z dne 26. aprila 2007 o položaju invalidnih žensk v 
Evropski uniji1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2006 o priseljevanju žensk2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2007 o načrtu za doseganje enakosti med 
ženskami in moškimi (2006–2010)3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. septembra 2007 o enakosti med ženskami in 
moškimi v Evropski uniji – 20074,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. januarja 2008 o vlogi žensk v industriji5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2008 o položaju žensk na podeželskih 
območjih EU1,

                                               
1 UL C 74 E, 20.3.2008, str. 742.
2 UL C 313 E, 20.12.2006, str. 118.
3 UL C 301 E, 13.12.2007, str. 56.
4 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0423.
5 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0019.
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– ob upoštevanju mnenja Svetovalnega odbora za enake možnosti žensk in moških o 
razlikah v plačah med ženskami in moškimi, sprejetega 22. marca 2007,

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

– ob upoštevanju člena 23 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah2,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu3, zlasti člena 16(1) te uredbe,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov in mnenj Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za kulturo in izobraževanje (A6-0000/2008),

A. ker je enakost med ženskami in moškimi temeljna pravica in načelo Evropske unije, 
priznano v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti ter v Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah, in ker kljub precejšnjemu napredku na tem področju ostajajo številne 
neenakosti med ženskami in moškimi,

B. ker je nasilje nad ženskami glavna ovira za enakost med ženskami in moškimi in je 
najbolj razširjena kršitev človekovih pravic, ki ne pozna geografskih, socialnih ali 
ekonomskih omejitev; ker je število žensk, ki so žrtve nasilja, zelo zaskrbljujoče,

C. ker razkorak med spoloma v zaposlovanju kaže, da med ženskami in moškimi še vedno 
obstajajo razlike s kvalitativnega in kvantitativnega vidika;

D. ker je od leta 2003 razlika v plačah še vedno 15-odstotna in se je od leta 2000 zmanjšala 
samo za eno odstotno točko,

E. ker se razlikovanje po spolu v sektorjih in poklicih ne zmanjšuje in se v nekaterih državah 
celo povečuje,

F. ker je udeležba žensk v odločanju odločilen pokazatelj enakosti med ženskami in 
moškimi in ker se je število žensk na vodilnih položajih v podjetjih ustalilo, v politiki pa 
narašča zelo počasi,

G. ker stereotipi, ki še vedno obstajajo glede izobraževalnih in poklicnih možnosti žensk, 
pomagajo ohranjati neenakosti,

H. ker je lizbonske cilje o ustvarjanju rasti in spodbujanju socialnega tržnega gospodarstva 
mogoče uresničiti le s polno uporabo velikega potenciala žensk na trgu dela,

I. ker številni izzivi in težave prizadenejo ženske pogosteje kot moške, zlasti kakovost 

                                                                                                                                                  
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0094.
2 UL C 364, 18.12.2000, str. 1.
3 UL L 210, 31.7.2006, str.25.
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zaposlitve, zaposlitev s skrajšanim delovnim časom ali za določen čas, pomoč zakoncu v 
kmetijstvu ter večja nevarnost revščine,

J. ker so vidni znaki, da se slabšajo pogoji nekaterih skupin žensk, ki se pogosto soočajo s 
številnimi prepletenimi težavami in tveganji ter dvojno diskriminacijo – zlasti invalidk, 
žensk, ki skrbijo za vzdrževane osebe, starejših žensk, pripadnic manjšin in priseljenk,

K. ker usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja ostaja nerešeno 
vprašanje za ženske in moške,

L. ker imajo socialni partnerji pomembno vlogo pri opredelitvi ukrepov za enakost spolov 
na evropski, nacionalni, regionalni in sektorski ravni ter na ravni podjetij,

M. ker pravica do starševskega dopusta očetom omogoča, da delijo obveznosti, ter s tem 
spodbuja enakost med ženskami in moškimi,

N. ker je dostop do storitev otroškega varstva ter skrbi za starejše in druge vzdrževane osebe 
bistven za enakopravno udeležbo moških in žensk na trgu dela,

O. ker uredbe o strukturnih skladih določajo, da morajo države članice in Komisija 
zagotoviti, da se na različnih stopnjah izvajanja skladov podpirata enakost med moškimi 
in ženskami ter vključevanje vprašanja enakosti med spoloma,

1. pozdravlja poročilo Komisije in ponavlja, da ima vključevanje načela enakosti spolov na 
ravni Evropske unije dvojen značaj, saj po eni strani zagotavlja enakopravnost med 
ženskami in moškimi na vseh področjih politike, po drugi strani pa usmerjene ukrepe za 
omejitev diskriminacije nad ženskami, vključno s kampanjami ozaveščanja, izmenjavo 
najboljših praks, dialogom z državljani in pobudami javno-zasebnih partnerstev;

2. poudarja pomen boja proti nasilju nad ženskami pri doseganju enakopravnosti med 
ženskami in moškimi in zato države članice in Komisijo poziva k usklajenemu delovanju 
na tem področju; poziva Komisijo, naj preuči možnosti novih ukrepov za boj proti nasilju 
nad ženskami; 

3. meni, da udeležba žensk pri odločanju na lokalni, nacionalni in evropski ravni na splošno 
ni dovolj močna, in zato Komisijo, države članice in politične stranke poziva, naj 
razmislijo o ukrepih za zagotavljanje enakosti, da bi se stanje izboljšalo;

4. poudarja tesno povezavo med udeležbo žensk v politiki in odločanju ter njihovim 
sodelovanjem v nevladnih organizacijah in dejavnostih civilne družbe; zato poziva 
Komisijo in države članice, naj podprejo ukrepe za spodbujanje te udeležbe;

5. je zaskrbljen zaradi pomanjkanja napredka v zvezi z razliko v plačah med spoloma v 
zadnjih nekaj letih; zato poziva Komisijo in države članice, naj ocenijo strategije in 
ukrepe na tem področju ter ugotovijo, ali bi lahko z novimi ukrepi ali novimi pristopi pri 
izvajanju obstoječih ukrepov izboljšale stanje; poudarja potrebo po usklajenem 
delovanju, zlasti v okviru novega cikla evropske strategije za rast in delovna mesta ter 
skupnih načel prožne varnosti;
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6. je zaskrbljen zaradi trajnega razhajanja med ravnijo izobrazbe žensk in moških ter 
razmerami na trgu dela, pri čemer ženske zaslužijo manj in počasneje napredujejo, čeprav 
se v izobraževanju izkažejo bolje od moških; poziva Komisijo in države članice, naj 
raziščejo razloge in najdejo rešitve za to;

7. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za boj proti stereotipom 
v izobraževanju, zaposlovanju in medijih ter za poudarjanje vloge moških pri 
spodbujanju enakosti;

8. poudarja pomen nadzora žensk nad njihovimi spolnimi in reproduktivnimi pravicami za 
krepitev vloge in položaja žensk; zato podpira ukrepe in dejavnosti za izboljšanje dostopa 
žensk do storitev spolnega in reproduktivnega zdravja ter za izboljšanje njihove 
ozaveščenosti o pravicah in storitvah, ki so jim na razpolago;

9. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo dodatne ukrepe za izboljšanje dostopa 
žensk do trga dela in udeležbe na njem ter za kakovost zaposlitve žensk, zlasti prek 
programov vseživljenjskega učenja, pripravljenih v ta namen; poziva Komisijo, naj za 
dosego tega cilja uporabi evropske strukturne sklade;

10. poziva Komisijo in države članice, naj pozorno spremljajo položaj zakoncev, ki 
pomagajo v kmetijstvu, tako z vidika enakosti med spoloma kot ob upoštevanju dejstva, 
da so ženske v ranljivejšem položaju kot moški; 

11. poziva države članice, naj pravno opredelijo solastništvo, da bi zagotovile polno 
priznavanje pravic žensk v kmetijskem sektorju, primerno zaščito na področju socialne 
varnosti ter priznavanje njihovega dela;

12. spodbuja države članice, naj podprejo podjetnice v industrijskem sektorju ter zagotovijo 
finančno pomoč ženskam pri ustanavljanju podjetij;

13. poziva Komisijo in države članice, naj prednost in posebno pozornost namenijo 
ranljivejšim skupinam žensk, zlasti invalidkam, ženskam, ki skrbijo za vzdrževane osebe, 
starejšim ženskam, pripadnicam manjšin in priseljenkam, ter naj oblikujejo usmerjene 
ukrepe, prilagojene njihovim potrebam;

14. pozdravlja posvetovanje med Komisijo in socialnimi partnerji, katerega cilj je izboljšati 
zakonodajni in nezakonodajni okvir za uskladitev poklicnega, družinskega in zasebnega 
življenja; se veseli tudi analize tega posvetovanja ter predlogov, ki bodo sledili, zlasti v 
zvezi s porodniškim, starševskim, očetovskim in posvojiteljskim dopustom ter dopustom 
za skrb za vzdrževane osebe;

15. poziva države članice, naj pripravijo posebne ukrepe za boj proti neenakosti med 
ženskami in moškimi, ki jo povzročajo prekinitve zaposlitve, zlasti zaradi porodniškega 
dopusta ali dopusta za skrb za vzdrževane osebe, ter za zmanjšanje njihovega negativnega 
vpliva na kariero, plačo in pokojninske pravice; 

16. ugotavlja, da je uskladitev poklicnega, zasebnega in družinskega življenja ena od rešitev 
za povečanje zaposlovanja, ter poziva Komisijo, naj zbere in posreduje najboljše prakse, 
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ki omogočajo učinkovito uravnoteženost med delom in zasebnim življenjem ter večjo 
udeležbo moških v družinskem življenju;

17. poziva države članice ter regionalne in lokalne organe, naj izboljšajo razpoložljivost, 
kakovost in dostopnost storitev otroškega varstva ter oskrbe vzdrževanih oseb v skladu z 
barcelonskimi cilji, ter naj zagotovijo, da bo razpoložljivost teh storitev združljiva z 
delovnikom moških in žensk, ki so zaposleni s polnim delovnim časom in skrbijo za 
otroke ter vzdrževane osebe;

18. poziva odgovorne v podjetjih, naj v svoje kadrovsko načrtovanje vključijo prožne ukrepe 
družinske politike, da bi zaposlenim po premoru olajšali vrnitev na delo;

19. Komisijo in države članice opozarja na feminizacijo revščine, ko ženskam, zlasti 
starejšim in samohranilkam, grozita izključenost in revščina, ter jih poziva, naj pripravijo 
ukrepe za preprečitev tega trenda;

20. poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo orodja usposabljanja in izvajanja, s 
katerimi bodo lahko vsi zadevni akterji v svoje področje pristojnosti vključili vidik spola, 
vključno z oceno vpliva, ki ga imajo posebne politike na ženske in moške;

21. poziva države članice ter regionalne in lokalne organe, naj zagotovijo učinkovito uporabo 
obstoječih orodij, kot so priročniki za vključevanje načela enakosti spolov v politike 
zaposlovanja, ki jih je pripravila Komisija;

22. pozdravlja ustanovitev evropskega inštituta za enakost med spoloma ter imenovanje 
članov upravnega odbora, s čimer je inštitut dobil svoj organ odločanja; je kljub vsemu 
zaskrbljen zaradi zamude pri zaposlitvi direktorja inštituta ter poziva Komisijo, naj to 
uredi;

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