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POBUDE 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

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

– ob upoštevanju svojega stališča, sprejetega v prvi obravnavi 20. oktobra 2010 z 

namenom sprejetja Direktive 2011/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 

Direktive Sveta 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju 

varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo, 

ter o uvedbi ukrepov za podporo delavcem pri usklajevanju delovnega in družinskega 

življenja1, v katerem je med drugim pozval k dvotedenskemu očetovskemu dopustu, 

A. ker je cilj 75-odstotne stopnje zaposlenosti, kot je določen v strategiji Evropa 2020, pri 

moških že dosežen, pri ženskah, kjer je stopnja zaposlenosti trenutno 63,5-odstotna, pa 

do leta 2020 najverjetneje ne bo, če ne bodo sprejeti obsežnejši ukrepi za njihovo večjo 

udeležbo na trgu dela, zlasti s svežnji politike, s katerimi bi družinske in gospodinjske 

dejavnosti, vzgojo in varstvo otrok ter skrb za druge odvisne osebe enakomerno 

porazdelili med moške in ženske; 

B. ker bi morale politike za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja prispevati 

k doseganju enakosti spolov in ker bi jih bilo treba obravnavati ob upoštevanju 

demografskih sprememb, učinkov staranja prebivalstva, zmanjševanja razlik med 

generacijami, spodbujanja sodelovanja žensk na trgu dela ter deljenih obveznosti glede 

vzgoje in varstva otrok med ženskami in moškimi; ker je cilj zmanjšati vztrajne razlike 

med spoloma v plačah in pokojninah ter s tem neenakost pri dostopu do finančnih 

sredstev, ki jo ženske doživljajo vse življenje, kar bo zmanjšalo sedanje veliko tveganje 

revščine za starejše ženske; 

C. ker razlike pri tem, kako moški in ženske uveljavljajo porodniški, očetovski ali 

starševski dopust, razkrivajo nedvomno diskriminacijo na podlagi spola glede varstva 

otrok in glede udeležbe žensk na trgu dela; ker v mnogih državah članicah ukrepi za 

spodbujanje moških, da prevzamejo enak delež družinskih obveznosti, niso obrodili 

zadovoljivih sadov; 

D. ker razpoložljivi dokazi potrjujejo, da le redkokdo vzame neplačan ali slabo plačan 

dopust iz družinskih razlogov in da so med starši, ki izkoristijo starševski dopust, očetje 

zgolj v manjšini, če je ta čas vezan na družino in prenosljiv; ker pa neprenosljivi dopust 

pogosto izkoristita oba starša, če prejmeta nadomestilo, ki je enako ali skoraj enako 

višini osebnega dohodka; 

E. ker je bilo po podatkih Eurostata za leto 2010 v EU-28 od približno 3.500.000 staršev, 

ki so takrat vzeli starševski dopust, 3.423.700 žensk in samo 94.800 moških (komaj 

2,7 %); 

F. ker je ustrezen, na posameznika vezan, plačan starševski dopust odločilnega pomena za 

starše v istospolnih parih, da lahko uskladijo poklicno in zasebno življenje; 

                                                 
1 UL C 70E, 8.3.2012, str. 163. 
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G. ker je bistveno, da se ženskam zagotovita pravica do dela in pravica do materinstva, ne 

da bi bile za to oškodovane, saj so ženske še vedno najbolj prikrajšane in 

diskriminirane; ker primeri take diskriminacije vključujejo pritisk delodajalcev na 

ženske na razgovorih za delo, ko jih sprašujejo, ali imajo otroke in koliko so stari, da bi 

vplivali na njihove odločitve, in se raje odločajo za zaposlitev delavk brez otrok, ki so 

bolj „na voljo“, ter vse večje ekonomske pritiske in pritiske na delovnem mestu, da 

delavke ne bi izkoristile porodniškega dopusta; 

H. ker se ženske, ki uveljavljajo pravico do usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja 

ter vzamejo starševski dopust, ob vrnitvi na trg dela soočijo s stigmatizacijo, kar ima za 

posledico manj ugodne delovne pogoje ter negotove pogodbe; 

1. poziva socialne partnerje, naj na podlagi osnutka poročila o izvajanju priznajo 

neuspešnost direktive EU o starševskem dopustu, saj niso bili doseženi njeni cilji glede 

usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, udeležbe žensk na trgu dela, 

demografskih sprememb in sodelovanja moških pri družinskih opravilih, vključno z 

vzgojo in varstvom otrok in drugih odvisnih oseb, kar je v nasprotju z načeli in 

vrednotami EU o enakosti spolov; sodi, da je zato je treba sprejeti učinkovitejše ukrepe 

za spodbujanje enakopravnejše delitve družinskih obveznosti med moške in ženske; 

2. meni, da bi morali socialni partnerji uporabiti klavzulo o pregledu; poziva k reviziji 

direktive, tudi k sprejetju ukrepov, s katerimi bi kot spodbudo uvedli ustrezno finančno 

nadomestilo za dohodek, ki ga starši ne prejemajo med starševskim dopustom, in tako 

zagotovili socialno in ekonomsko blaginjo družin ter spodbudili očete, da bi izkoristili 

starševski dopust; poudarja, da je pomembno pri vseh revizijah direktive zavzeti 

celosten pristop, ki bo zajel porodniški, očetovski in starševski dopust; 

3. poudarja, da bi bilo treba instrumente družinske politike, kot je starševski dopust, 

oblikovati kot individualne neprenosljive pravice z ustrezno visokim nadomestilom 

dohodka, da bi upoštevali krovno načelo socialnovarstvenih prejemkov – namreč da se 

podeljujejo individualno, tako kot drugi prejemki iz dela, na primer pravica do dopusta, 

bolniškega dopusta ali drugih oblik dopusta, in nadomestilo za čas brezposelnosti – in 

da bi izboljšali njihovo učinkovitost in uporabo, zlasti med moškimi, tako da bi 

odpravili plačno vrzel med spoloma ter zagotovili pravičnejši položaj moških in žensk 

na trgu dela in zmanjšali diskriminacijske posledice dolgotrajne odsotnosti s trga dela za 

ženske na porodniškem ali starševskem dopustu; poudarja, da je treba neprenosljive 

dele starševskega dopusta enakomerno porazdeliti med oba starša; v zvezi s tem poziva, 

naj se štirimesečna pravica do tega dopusta podaljša na šest mesecev; 

4. poudarja, da se z večjo enotnostjo in dostopnostjo sistemov dopustov v državah članicah 

(ki zajemajo porodniški, očetovski in starševski dopust) poveča uporaba teh oblik 

dopusta in splošna učinkovitost svežnjev politike za podporo družinam; poudarja, da če 

naj delavci uveljavljajo svojo pravico do starševskega dopusta, morajo države članice in 

socialni partnerji sprejeti ustrezne ukrepe, ki bodo delavce zaščitili pred manj ugodno 

obravnavo ali odpustom zaradi starševskega dopusta; poziva države članice in 

Komisijo, naj izboljšajo dostop do pravnega varstva v primerih diskriminacije in 

nezakonitega odpuščanja, povezanega s tem občutljivim področjem; 

5. obžaluje, da Svet ni zmogel doseči dogovora, da bi odpravili zastoj v predlagani 

spremembi direktive o porodniškem dopustu, in da se Komisija je pet let po tem, ko je 
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Parlament potrdil njen predlog, odločila, da ga umakne; pozdravlja, da je Komisija 

objavila časovni načrt z naslovom „New start to address the challenges of work-life 

balance faced by working families“ (Nov začetek za reševanje izzivov usklajevanja 

poklicnega in zasebnega življenja, s katerimi se srečujejo delovno aktivne družine) – s 

katerim naj bi po njenih navedbah nadomestili zgoraj omenjeni predlog o reviziji 

direktive o porodniškem dopustu in ki naj bi vseboval sveženj zakonodajnih in 

nezakonodajnih ukrepov, povezanih z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja; 

vztraja, da gre za področje, kjer mora Komisija vložiti zakonodajne predloge; 

6. poudarja pomen javnega sektorja, ki ima kot delodajalec pionirsko vlogo, saj vse več 

moških v tem sektorju vzame starševski dopust, in je v njem v EU na splošno 

zagotovljena večja zaščita kot v zasebnem sektorju; 

7. poudarja, da je treba vsem, brez razlikovanja, zagotoviti pravico do starševskega 

dopusta, ne glede na delovno razmerje zaposlenih očetov in mater. 
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