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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so na negotovih delovnih mestih zaposlene zlasti ženske in ker so v EU kljub 
obstoječemu zakonodajnemu okviru še vedno precejšnje razlike pri obravnavi žensk, in 
sicer glede možnosti zaposlitve, kakovosti dela, minimalne plače ter enakega plačila za 
enako delo in delo enake vrednosti,

B. ker je prevelika zastopanost žensk v negotovih oblikah zaposlitve glavni dejavnik, ki 
prispeva k še vedno zelo veliki razliki v plačah med spoloma; ker bodo kakovostnejša 
delovna mesta za ženske prispevala k manjši razliki v plačah med spoloma,

C. ker ostaja EU zavezana vključevanju načela enakosti med spoloma; ker je treba v politiki 
zaposlovanja dejavno spodbujati enake možnosti za ženske in moške,

D. ker ženske v določenih okoliščinah tvegajo, da bodo morale delati v človeka nevrednih 
delovnih pogojih, in ker zato zaslužijo posebno pozornost, zlasti nosečnice in doječe 
matere;

E. ker so globalizacija in trenutne gospodarske razmere ter tehnološki napredek povzročili 
spremembe v zaposlitvenih razmerjih in vsebini nalog delavcev,

F. ker so ženske z negotovo zaposlitvijo manjkrat seznanjene s svojimi pravicami in so bolj 
izpostavljene tveganju, da bodo izključene iz pravnega varstva in/ali nezakonito 
odpuščene,

G. ker je treba poudariti pomen pravice vseh delavcev, vključno z ženskami z negotovo 
zaposlitvijo, do poklicnega izobraževanja in usposabljanja,

H. ker vse večje število žensk z negotovo zaposlitvijo povečuje tveganje revščine med 
ženskami,

1. poziva države članice, naj učinkoviteje uveljavljajo določbe Direktive št. 2006/54/ES;

2. poziva Evropski svet, naj v okviru strategije EU 2020 sprejme jasne smernice in 
konkretne ukrepe za ohranjanje delovnih mest in ustvarjanje zaposlitvenih možnosti;

3. poziva Komisijo in države članice, naj načrtujejo in izvedejo ukrepe, ki bodo dekletom in 
mladim ženskam omogočili zadovoljivo izobrazbo, usposabljanje in študij, pri čemer je 
treba zlasti podpreti dekleta in mlade ženske iz družin migrantov; poleg tega poudarja, da 
si morajo ženske, ki so prekinile delo zaradi rojstva otroka, dejavno prizadevati za vrnitev 
na delo;

4. poziva Komisijo, naj si z novo strategijo zaposlovanja prizadeva za vključevanje delavk z 
negotovo zaposlitvijo v sisteme socialne varnosti in varnosti zaposlitve, ne glede na status 
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njihovega dela;
meni, da morajo biti ženske z negotovo zaposlitvijo in njihove družine upravičene do 
nadomestil za brezposelnost in materinstvo; poziva vlade držav članic, naj povečajo 
obseg in trajanje nadomestil, da bi zagotovili ustrezno mrežo socialne varnosti;

5. poziva Evropsko komisijo, naj podpre države članice pri razvoju kampanje za postopno 
spremembo statusa delavcev z negotovo zaposlitvijo v status redno zaposlenih; poziva 
Evropsko komisijo, naj podpre program izobraževanja zaposlenih o vplivih in učinkih 
negotovih oblik zaposlitve, vključno z varnostjo in zdravjem pri delu;

6. poziva Evropsko komisijo in države članice, naj sprejmejo ukrepe za zmanjšanje 
dvojnega delovnega bremena delavk, ki je eden od razlogov za preveliko zastopanost 
žensk v negotovih oblikah zaposlitve; poziva k izboljšanju uravnoteženosti med delom in 
zasebnim življenjem v redni zaposlitvi, da bi zmanjšali obseg negotovih oblik zaposlitve;

7. poziva države članice, naj omogočijo vzpostavitev mrež otroškega varstva in oskrbe in 
uresničijo barcelonske cilje glede otroškega varstva, da bi zagotovili alternativne rešitve, 
kadar pomanjkanje otroškega varstva ovira zaželeno zaposlitev s polnim delovnim 
časom, omogočili delo s polnim delovnim časom ženskam, ki se zanj odločijo, in 
izboljšali udeležbo žensk na trgu dela ter njihovo ekonomsko neodvisnost; poziva države 
članice, naj odpravijo ovire, ki ženskam onemogočajo, da bi delale toliko ur, kot želijo, 
naj gre za zaposlitev s krajšim ali polnim delovnim časom; spodbuja, da se zagotovi 
minimalni dohodek in dostop do polne socialne varnosti ne glede na to, ali delavec dela s 
polnim ali krajšim delovnim časom; opozarja na nevarnost, ki se je pokazala nedavno, da 
so bile zaradi negotovih oblik zaposlitve v nekaterih državah članicah pahnjene v 
revščino zlasti ženske z majhnimi otroki;

8. poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo pokojninski sistemi vključevali tudi 
delavce, ki delajo s krajšim delovnim časom;

9. poziva države članice, naj zakonodajo na področju pokojnin, davkov in socialnega varstva 
ter socialno in družinsko zakonodajo prilagodijo samostojnemu življenju žensk in moških 
v zakonski zvezi in zunaj nje;

10. meni, da lahko vzdržnost sistemov pokojninskega zavarovanja, možnost posojil za 
projekte samopomoči ter ustvarjanje delovnih mest in sistemov alternativnih dohodkov 
izboljšajo pogoje za ženske z negotovo zaposlitvijo;

11. znova poziva Evropsko komisijo in države članice, naj okrepijo instrumente in izboljšajo 
pravni okvir za odpravo razlike v plačah med spoloma;

12. si prizadeva, da bile v prihodnje tipične zaposlitve urejene skladno z načeli „dobrega 
dela“, ne pa spremenjene v negotova dela; meni, da bi morali biti trgi dela boljše 
regulirani, in sicer s strožjimi delovnimi inšpekcijami, da bi zmanjšali število negotovih 
delovnih mest;

13. poziva Evropsko komisijo in države članice, naj razvijejo strategije glede negotovih oblik 
zaposlitve, da bi poudarili dostojna in zelena delovna mesta ter vključili načelo 
uravnotežene zastopanosti spolov;
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14. vztraja, naj države članice uvedejo jasne ukrepe za zmanjšanje razlike v plačah med 
spoloma za 10 % do leta 2020 v vseh državah članicah, da bi zmanjšali povprečno razliko 
v plačah med spoloma v EU, tudi razliko v pokojninah, saj je to bistveno za izboljšanje 
življenjskega standarda, boj proti revščini in večjo gospodarsko rast;

15. poziva Komisijo, države članice in socialne partnerje, naj omogočijo članstvo v sindikatih 
in sodelovanje v delavskih svetih ter soodločanje delavcev vseh kategorij, ne glede na
vrsto njihove pogodbe, delavcem pa naj omogočijo tudi dostop do informacij o njihovih 
pravicah in odstranijo prepreke glede članstva v sindikatih; poziva socialne partnerje, naj 
vplivajo na večjo udeležbo žensk v njihovih organih, in sicer na vseh stopnjah; poleg tega 
poziva države članice, naj zagotovijo nizkopražne svetovalne storitve za ženske, ki ne 
morejo dobiti podpore v svetu delavcev, na primer za zaposlene v zasebnih 
gospodinjstvih;

16. v skladu z rezultati, pridobljenimi na terenu, poziva Komisijo, naj za države članice 
pripravi smernice o najboljših praksah v boju proti neposredni in posredni diskriminaciji, 
in sicer z vključevanjem enakosti spolov in zmanjševanjem negotovih zaposlitev pri 
ženskah;

17. poziva Komisijo in države članice, naj zakonsko uredijo socialni in pravni status 
sezonskih delavcev in jim zagotovijo socialno varnost; razume, da so sezonski delavci 
tisti delavci, ki sklenejo delovne pogodbe za nedoločen ali določen čas, pri katerih sta čas 
trajanja in nadaljevanje odvisna od sezonskih dejavnikov, kot so vremenski cikel, državni 
prazniki in/ali žetve v kmetijstvu.
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