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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:
A. ker raziskave kažejo, da se bodo v novi ekonomiji socialne razlike, zlasti tiste med
spoloma, krepile,
B. ker so ženske na trgu dela v zapostavljenem položaju in niso sorazmerno zastopane pri
delu s skrajšanim delovnim časom in pri pogosto negotovih novih oblikah delovnih
razmerij ter se soočajo z ovirami pri dostopu do polnih socialnih pravic in prejemkov,
1. poudarja, da je za enakost spolov ključnega pomena sprejeti ukrepe za krepitev
socialnovarstvenih pravic in prejemkov za delavce s skrajšanim delovnim časom in za
tiste s prožnim ali netipičnim delovnim razmerjem, saj so med zaposlenimi večinoma
ženske;
2. poziva Komisijo, naj v proces posvetovanja učinkovito vključuje vidik spolov; poudarja,
da se Komisija v zeleni knjigi (KOM(2006)0708) ni posvetila posledicam predlaganih
sprememb, ki se lahko razlikujejo glede na spol;
3. poudarja, da konkurenčni pritisk pripomore k večanju ekonomske neenakosti in k večjemu
povpraševanju po prožnosti delovne sile, kar ima negativne posledice za ženske zaradi
razlike v plačilu, povzroča razlikovanje po poklicih in sektorjih ter slabi možnosti za
finančno neodvisnost in socialno zaščito žensk;
4. poudarja, da bo splošna delovna obremenitev žensk narasla, če se bo njihovo zaposlovanje
spodbujalo, ne da bi ob tem reševali neenakost pri domačih opravilih, zagotavljali
ustrezne storitve otroškega varstva ter povečali zaščito nosečih in doječih žensk;
5. poziva države članice, naj olajšajo načrtovanje poklicne poti moških in žensk glede na vsa
življenjska obdobja, tako da bodo lahko skrbeli za družino in se vključili v vseživljenjsko
učenje, ne da bi zato izgubili pokojninske in druge socialne pravice; poudarja, da se lahko
to doseže s povečanjem delovnega prava in socialne zaščite, ne pa z njunim zmanjšanjem.
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