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POBUDE 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 

kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker je enakost temeljna vrednota EU in nujen pogoj za izpolnjevanje ciljev strategije 

Evropa 2020 na področju zaposlovanja in zmanjševanja revščine ter ker lahko k 

izpolnjevanju teh ciljev bistveno pripomore spoštovanje nacionalnih predpisov in 

pravilno izvajanje direktiv EU o enakosti spolov; 

B. ker sodi dostop žensk do trga dela med dejavnike raznolikosti veščin na trgu dela, 

neposredna posledica tega pa je dostopnost do boljših virov za podjetja in torej večja 

konkurenčnost, zaposlovanje in rast na notranjem trgu; 

C. ker na ženske negativno vplivajo rezi v javne storitve, vključno z zdravstvom, 

izobraževanjem in reševanjem stanovanjskega vprašanja – vse to ženske prizadeva 

neposredno kot uporabnice in zaposlene, pa tudi posredno pri pomoči družinskim 

članom, ki so odvisni od osrednjih javnih storitev; ker so rezi v sredstva za zdravstvene 

delavce povzročili večjo obremenitev žensk v mnogih državah članicah in ker ženske 

pogosto delajo v negotovih pogojih in so izkoriščane; 

D. ker sta stopnja zaposlenosti in posledično stopnja rasti na notranjem trgu EU deloma 

odvisni od zmožnosti moških in žensk, da dobro uskladijo poklicnega in zasebnega 

življenja; 

E. ker so gospodarska kriza in politike konsolidacije javnih financ nesorazmerno prizadele 

ženske, še posebej iz marginaliziranih skupnosti, mlade ženske in ženske, ki so žrtev 

večplastne diskriminacije; 

F. ker je vzdržnost javnih financ le eden od ciljev strategije Evropa 2020 in so naložbe 

držav članic v izobraževanje nasploh, natančneje pa v izobraževanje mladih žensk, 

sestavni del domačih proračunov; 

G. ker si morajo trg dela in politike za nova delovna mesta prizadevati za odpiranje 

visokokakovostnih delovnih mest v skladu z agendo za dostojno delo Mednarodne 

organizacije dela; 

H. ker vztrajno visoke stopnje brezposelnosti in socialne izključenosti mladih po EU v 

zadnjih letih vodijo v uničenje človeškega kapitala ter so ženske in dekleta prizadele 

nesorazmerno močno; ker je treba te dolgoročne posledice gospodarske krize 

obravnavati glede na spol;  

I. ker trenutno gospodarsko stanje opozarja na potrebo po tesnejšem usklajevanju 

makroekonomskih in proračunskih politik držav članic, če naj se vzpostavi bolj 

povezana in uravnotežene gospodarska povezava; 

1. obžaluje, da načelo enakosti spolov ni vključeno v strategijo Evropa 2020, zato 

Komisijo in Svet poziva, naj vanjo vključita steber enakosti spolov in splošni cilj 

enakosti spolov; 
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2. ponavlja, da je cilj usklajevanja gospodarskih in davčnih politik v državah članicah 

možno doseči le, če se bodo uskladile tudi politike o enakosti; 

3. pozdravlja tista priporočila za posamezne države, ki so namenjena pospeševanju 

enakosti spolov, vendar poziva, naj se v pripravo teh priporočil načelo enakosti spolov 

vključi v večji meri, zlasti glede reform trga dela, posebej pa še glede usklajevanja 

poklicnega in zasebnega življenja; poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bodo 

priporočila za posamezne države v okviru evropskega semestra o krepitvi načela 

enakega plačila za moške in ženske preko preglednosti in odpravljanja razlik med 

plačami moških in žensk v državah članicah tudi izvajala; poziva tudi, naj se posebne 

smernice za zmanjšanje drugih neenakost med spoloma vključijo v letni pregled rasti; 

4. poziva države članice in Komisijo, naj odpravijo ovire, ki ženskam onemogočajo 

udeležbo na trgu dela, in naj v ta namen vzpostavijo posebne mehanizme, zlasti 

ustrezno trajanje porodniškega in očetovskega dopusta ter dopusta za nego in varstvo 

otroka, ki naj bodo standardizirani po vseh Uniji, da se ženskam omogoči ustrezno 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja; 

5. ponovno poziva države članice, naj razsežnost spolov vključijo v svoje programe za 

stabilnost in konvergenco ter v nacionalne programe reform; v ta namen naj določijo 

kvalitativne cilje in ukrepe, ki bodo obravnavali obstoječe razlike med spoloma, zaradi 

katerih se ženske v poznejšem obdobju svojega življenja pogosto znajdejo pod pragom 

revščine, načelo enakosti spolov pa naj dosledno vključijo v načrtovanje proračuna, vse 

to s ciljem, da se opravi ocena veljavnih akcijskih programov in politik, njihovih 

učinkov na dodeljevanje sredstev in njihov prispevek k enakosti med ženskami in 

moškimi; 

6. opozarja države članice in Komisijo, da imajo ovire, ki ženskam onemogočajo dostop 

do trga dela, neposredni vpliv na potencialno donosnost naložb držav članic v 

izobraževanje; 

7. ponovno poziva Komisijo, naj omogoči lažje spremljanje krovnih ciljev za zaposlovanje 

in zmanjševanje revščine, tako da od držav članic zahteva, da uporabljajo podatke, 

ločene po spolu, in opredeli še dodatne kazalnike glede na spol;  

8. poudarja, da bi morale države članice izboljšati stopnjo udeležbe otrok in mladih 

odraslih v izobraževalnih sistemih in da bi se morale bolj osredotočiti na problematiko 

osipa v šolah, zlasti z zbiranjem podatkov o njegovih glavnih vzrokih, kar bi 

pripomoglo k pripravi in izvedbi politik za njegovo preprečevanje; 

9. poziva Komisijo, naj podpre države članice pri večji uporabi strukturnih skladov za 

naložbe v strukture javnega varstva in storitev za otroke, starejše in druge vzdrževane 

osebe; je seznanjen z nesorazmernimi posledicami premajhnih naložb v strukture 

javnega varstva in v storitve za starše samohranilce, med katerimi so ženske v veliki 

večini; 

10. poudarja potrebo po določitvi prioritet pri ukrepih za odpravljanje brezposelnosti, 

revščine in socialne izključenosti, ki v največji meri prizadevajo ženske, poudarja pa 

tudi, da je treba na prvo mesto postaviti trajnostno zaposlitev/kakovostna delovna 

mesta, kakovostne javne storitve, ki bodo zagotavljale vključevanje v družbo, zlasti na 
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področju izobraževanja, zdravstva, otroškega varstva, oskrbe vzdrževanih oseb, javnega 

prevoza in socialnih storitev; 

11. poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo in izvajajo priporočila za posamezne 

države, ki bodo specifično obravnavala položaj žensk na trgu dela, med njimi:  

i) strukturne ovire za ženske, ki vstopajo ali napredujejo znotraj sektorjev, kjer 

prevladujejo moški, npr. naravoslovje, tehnologija, podjetništvo, finance in zeleno 

gospodarstvo;  

ii) razliko med plačami in pokojninami moških in žensk v vseh sektorjih; 

iii) prizadevanje za večjo zastopanost žensk pri sprejemanju gospodarskih odločitev v 

vseh sektorjih; 

iv) potrebo po opolnomočenju žensk in deklic s formalnim in neformalnim 

izobraževanjem, zlasti na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva, 

matematike, podjetništva, ekonomskih in poslovnih študij, in potrebo po boljšem 

usklajevanju spretnosti, usposabljanja in možnosti za vseživljenjsko učenje za 

zaposlene ženske v vseh sektorjih; 

12. ugotavlja, da ima finančna in gospodarska kriza resne posledice za demografske izzive, 

s katerimi se sooča Evropa, vključno s staranjem prebivalstva; ugotavlja, da je v Evropi 

razlika med pokojninami moških in žensk 39-odstotna; poudarja, da politike 

zaposlovanja in zasnova sistemov socialnih transferjev zelo močno vplivajo na 

zmožnost žensk za plačevanje pokojninskih prispevkov, kar bi bilo treba upoštevati pri 

priporočilih za posamezne države; meni, da je treba preučiti vpliv, ki ga bo na oba spola 

imela daljša delovna doba; 

13. poziva pristojnega komisarja oz. komisarje, naj z Odborom za pravice žensk in enakost 

spolov razpravljajo o vidiku spolov v letnem pregledu rasti; 

14. poudarja potrebo po tem, da Komisija in države članice ocenijo učinek politik 

strukturnih reform na ženske v marginaliziranih skupnostih, ki so žrtev večplastne 

diskriminacije; poziva Komisijo, naj pripravi priporočila za posamezne države, ki bodo 

posebej obravnavala ovire, s katerimi se soočajo te ženske; 

15. je globoko zaskrbljen nad dejstvom, da so rezi v finančna sredstva za ženske 

organizacije, ustanove in organe za enakost spolov privedli do zaprtja nekaterih med 

njimi in do precejšnjega zmanjšanja obsega njihovega delovanja; 

16. poziva k temu, naj se v evropski semester vključijo posebne smernice in postopki, ki 

bodo zagotavljali odgovornost, posvetovanje in dialog z nacionalnimi deležniki, 

organizacijami civilne družbe in sindikati; 

17. poudarja, da prožen trga dela ne sme iti na račun oblik socialnega varstva, kot so 

minimalna plača, pravice do kolektivnega dogovarjanja ali materinske in očetovske 

pravice, ali na račun ohranjanja kakovostnih delovnih mest v skladu z agendo za 

dostojno delo; opozarja na pomembno vlogo dejavne civilne družbe, socialnega dialoga, 

sindikatov in zastopstva delavcev pri oblikovanju in izvajanju politik na trgu dela; 



 

PE560.862v03-00 6/7 AD\1073296SL.doc 

SL 

18. izraža zaskrbljenost, ker so deregulacija in oblike prožnega zaposlovanja v mnogih 

državah članicah privedle do kršitev zakonov o zaposlovanju, pa tudi do neposredne in 

posredne diskriminacije žensk; 

19. predlaga, naj se v evropski semester tesneje vključi Evropski inštitut za enakost spolov; 

20. poziva Komisijo in države članice, naj naredijo več za to, da bi se okrevanje po 

gospodarski krizi izkoristilo za promocijo bolj socialno in okoljsko trajnostnega 

gospodarskega modela in bi se v ta namen med drugim pospešilo odpiranje novih 

zelenih delovnih mest ter spodbudilo socialno podjetništvo in alternativni poslovni 

modeli, kot so vzajemne družbe in zadruge; 

21. opozarja, da ženske v Evropi nadpovprečno velja, da zasedajo delovna mesta s 

skrajšanim delovnim časom, so zaposlene za določen čas, prejemajo nizko plačo ali 

delajo neprijavljene: negotove oblike zaposlitve so se razširile v zadnjih nekaj letih kot 

posledica varčevalnih ukrepov, vključno z deregulacijo trga dela ter reformo delovnih 

pravic in kolektivnih pogodb; je globoko zaskrbljen zaradi vse večje stopnje revščine 

med zaposlenimi. 
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