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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 revščina staršev pogosto vodi v revščino otrok in ima resne posledice za njihovo 
življenje,

B. ker je razlika v plačilu med moškimi in ženskami v EU skoraj 18-odstotna in ker je 
načelo enakega plačila za moške in ženske eno glavnih načel evropskih pogodb,

C. ker je skrajna revščina tesno povezana s trgovino z ljudmi in novačenjem za prostitucijo 
ter vsemi drugimi oblikami izkoriščanja,

1. pozdravlja „Strategijo za enakost med ženskami in moškimi 2010–2015“, ki jo je 
pripravila Komisija;

2. poziva Komisijo in Svet, naj zahteve Parlamenta iz resolucij z dne 15. novembra 2007 o 
pregledu stanja družbene realnosti1, z dne 9. oktobra 2008 o spodbujanju socialne 
vključenosti in boja proti revščini, vključno z revščino otrok, v EU2, z dne 6. maja 2009 o 
dejavnem vključevanju oseb, izključenih s trga dela3 in z dne 19. oktobra 2010 o vlogi 
minimalnega dohodka v boju proti revščini in spodbujanju vključujoče družbe v Evropi 
ustrezno upoštevata pri oblikovanju politik in ukrepov za naslednjo fazo odprte metode 
koordinacije o socialnem vključevanju in socialnem varstvu, strategije za socialno 
vključevanje in vodilne pobude Evropa 2020 za boj proti revščini in socialni izključenosti 
in v proces te priprave pritegneta vse zainteresirane strani;

3. poziva države članice, naj načelo enakosti med spoloma vključijo v vse politike 
zaposlovanja in posebne ukrepe, s tem pa izboljšajo dostop do zaposlitve, preprečujejo, 
da bi v negotovih oblikah zaposlitve prevladovale ženske, povečajo trajnostno udeležbo 
in spodbudijo napredovanje žensk v zaposlitvenem sektorju, z odpravljanjem neposrednih 
in posrednih vzrokov pa tudi zmanjšajo ločevanje po spolu na trgu dela;

4. opozarja na precejšne razlike med ženskami na podeželju in v urbanih območjih glede 
dostopa do usposabljanja, zaposlovanja in kakovosti dela; pripisuje precejšno pozornost 
pravici vseh teh žensk, zlasti najmlajših in najranljivejših, do ustrezne izobrazbe s 
poklicnim usposabljanjem in univerzitetnim študijem, zato države članice in Komisijo 
poziva, naj te skupine podprejo z učinkovitim sistemom aktivnih politik in ustreznih 
ukrepov usposabljanja in jim tako omogočijo, da se hitro prilagajajo na zahteve trga dela;

5. poziva države članice, naj nadaljujejo trajnostne politike, ki bodo vsem, tudi 
najšibkejšimi skupinam in takim, ki so v najbolj neugodnem položaju, omogočale dostop 
do trga dela in boljše ravnovesje med delom ter zasebnim in družinskim življenjem, 
hkrati pa bodo z vsemi potrebnimi storitvami in ukrepi podpore, kot je prilagodljivi 
delovni čas ter cenovno in drugače dostopno otroško varstvo, zagotavljale polno podporo 
enakim možnostim;

6. poudarja, da v nekaterih državah članicah zaradi gospodarske krize še vedno naraščata 

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0541.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0467.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0371.
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brezposelnost in socialna stiska, ki pa mlade in starejše, moške in ženske ter njihove 
družine prizadevata različno, zato Evropsko unijo in države članice poziva, naj z 
ustreznimi ukrepi okrepijo svojo zavezanost izkoreninjanju revščine in preprečevanju 
socialne izključenosti, saj skrajna revščina in socialna izključenost pomenita kršitev 
človekovih pravic, trpi pa ju skoraj vsak šesti evropski državljan; poziva Komisijo in 
države članice, naj posebno pozornost namenijo najbolj ranljivim skupinam 
(enostarševske družine, družine s tremi ali več otroki, invalidi, etnične manjšine, zlasti 
Romi, osebe, ki živijo v najbolj prikrajšanih mikroregijah, osebe z zmanjšano delovno 
zmožnostjo in mladi brez delovnih izkušenj); meni, da je za spodobno življenje potreben 
dostop do izobrazbe in trga dela, pa tudi soudeleženost v družbi; poziva Evropsko unijo 
in države članice, naj poskrbijo, da bodo sprejeti ukrepi za odpravo revščine med otroki 
in da bodo otroci v življenju imeli enake priložnosti;

7. ker je tudi pri ženskah brezposelnost najosnovnejši vzrok revščine, neenakosti in socialne 
izključenosti, poziva k ohranjevanju in odpiranju ciljno usmerjenih delovnih mest (npr. 
delo s krajšim ali gibljivim delovnim časom za ženske, ki skrbijo za otroke), poleg 
ukrepov na trgu dela pa predlaga tudi izvajanje ciljnih politik za okrepitev sistema 
socialnega varstva (npr. z novimi zmogljivostmi otroškega varstva, s pomočjo katerih bi 
se ženske lahko vrnile na trg dela);

8. poudarja, da v revščini živi tretjina enostarševskih družin v Evropi;
9. opozarja, da revščina žensk ni le posledica nedavne gospodarske krize, temveč tudi 

različnih dejavnikov, kamor sodijo stereotipi, razlike v plačilu med spoloma, težave 
zaradi neusklajenosti med družinskim in poklicnim življenjem, daljša pričakovana 
življenjska doba žensk in na splošno, različne oblike diskriminacije na podlagi spola, 
katerih žrtve so predvsem ženske;

10. poudarja, da se ženske v primeru brezposelnosti težje ponovno zaposlijo, hkrati pa so pri 
zaposlovanju v bolj neugodnem položaju, saj ženske pogosteje nimajo izbire in morajo 
sklepati nezanesljive pogodbe ali pogodbe za krajši delovni čas oziroma še naprej 
prejemajo neenako plačilo;

11. poudarja, da ženske pogosto ne morejo sodelovati na trgu dela ali se zaposliti za polni 
delovni čas, ker ni ustreznih storitev nege vzdrževanih oseb, ki bi temeljile na sistemu 
zadostnega prostega časa in gibljivih delovnih ur za oba starša;

12. poudarja, da se sredstva za Evropski socialni sklad ne bi smela povečevati;

13. poziva Komisijo, naj v skladu s pobudo za evropsko platformo za boj proti revščini 
okrepi evropsko strategijo na področju socialnega vključevanja in varstva ter naj poveča 
napore za izboljšanje položaja žensk, še zlasti staršev samohranilcev, da bodo lahko 
živeli dostojno;

14. poudarja, da je treba zmanjšati razliko v plačilu med ženskami in moškimi, zaradi česar je 
dohodek žensk pri enakih sposobnostih in enaki zaposlitvi nižji in vpliva na višjo raven 
revščine med njimi, ko so upokojene ali vdove;

15. meni, da so lahko starejše ženske na trgu dela pogosto žrtve neposredne ali posredne ter 
večplastne diskriminacije, in meni, da je treba to vprašanje ustrezno obravnavati;
poudarja, da mora biti zaposlitev obravnavana kot najboljše sredstvo za boj proti revščini 
žensk; poziva k omogočanju vključevanja žensk vseh starostnih skupin v programe 
vseživljenjskega izobraževanja; opominja, da usklajevanje družinskega in poklicnega 
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življenja ter stalnega izobraževanja zahteva posebno pozornost in podporo;
16. poziva Komisijo in Svet, naj nemudoma začneta z izvajanjem strategije za prepolovitev 

revščine otrok do leta 2012 in prekinitev spirale revščine, ker je zelo nevarno, da bi se 
vztrajna revščina s staršev prenesla na otroke, kar bi lahko znatno poslabšalo njihove 
možnosti za boljše življenje, zato poudarja, da je treba posamezne otrokove pravice 
vključiti v vse politike in ukrepe Unije za spremljanje in oceno prizadevanj za odpravo 
revščine otrok, da se opredelijo in razvijejo prednostne dejavnosti, okrepi zbiranje 
podatkov in zagotovi nadaljnji razvoj skupnih kazalnikov na ravni EU; meni, da je treba v 
zvezi s tem staršem samohranilcem nujno omogočiti lažji vstop ali vrnitev na trg dela in 
sprejeti ustrezne socialne ukrepe za reševanje težav enostarševskih družin, hkrati pa je 
treba zagotoviti konkretno podporo velikim družinam; meni, da morajo biti posebne 
pozornosti in podpore deležni otroci iz revnih gospodinjstev, kjer nihče ne dela in vlada 
revščina, da bi se v prihodnje izognili revščini;

17. opozarja, da mednarodne študije kažejo, da je revščina zaposlenih veliko bolj pogosta 
med ženskami, kar temelji na neenakosti spolov (poklicna segregacija, plačno 
razlikovanje, itd.); opozarja, da na razlike v plačilu še dodatno vpliva tradicionalno 
ženska dolžnost skrbeti za druge in da so zaradi teh dveh dejavnikov ženske znatno 
prikrajšane tudi v starosti (razlika v pokojninah in prihrankih);

18. poziva države članice, naj izvedejo ocene učinka gospodarske recesije in proučijo 
spreminjajoči se značaj pogojev zaposlitve ter učinek tega na ranljive skupine, revščino in 
socialno izključenost;

19. poziva Komisijo in države članice, naj za izkoreninjenje revščine in spodbujanje 
socialnega vključevanja opredelijo, sprejmejo in spremljajo kazalnike, ki bodo vezani na 
spol;

20. poziva ustrezne nacionalne organe, naj pregledajo svojo politiko priseljevanja, zlasti 
zaradi odpravljanja strukturnih zaprek, ki migrantom onemogočajo polno udeležbo na 
trgu dela; naj zbirajo podatke o tem, ali se izboljšuje stanje glede diskriminacije ranljivih 
skupin, in ocenijo posledice zmanjševanja sredstev za dostopanje do zdravstva, 
izobraževanja in socialnega varstva;

21. je seznanjen s sklepom Sveta z dne 17. junija 2010, da se državam članicam pusti, da na 
podlagi enega ali več od treh kazalnikov, ki jih je potrdil Svet, v sodelovanju z regijami 
določijo nacionalne cilje za zmanjševanje števila ljudi, ki jih ogrožata revščina in 
izključenost; meni, da bi utegnile države članice, ki uporabljajo samo kazalnik 
gospodinjstva brez delovno aktivnih članov, prezreti vprašanja, kot so revščina 
zaposlenih, energetska revščina, revščina staršev samohranilcev, revščina otrok in 
socialna izključenost; spodbuja države članice, naj svobode, ki jo imajo pri izbiri 
kazalnikov, ne izkoriščajo za to, da bi si v boju proti revščini zastavljale manj ambiciozne 
cilje; opozarja na težave, s katerimi se srečujejo milijoni evropskih upokojencev, ki 
prejemajo prenizke pokojnine, da bi lahko krili stroške, povezane s starostjo, zlasti visoke 
stroške zdravil in zdravstvene nege; vztraja, da mora biti osnovno-, srednje- in 
visokošolska izobrazba najbolj ranljivih skupin prednostni cilj, za katerega mora vsaka 
država članica določiti cilje;

22. opominja, da je Komisija leto 2010 razglasila za evropsko leto boja proti revščini in 
socialni izključenosti, da bi potrdila in okrepila politično zavezanost Unije temu, da se 
dejansko bori proti revščini in prizna temeljne pravice ljudi, ki živijo v revščini in so 
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žrtev socialne izključenosti, da bi ti zaživeli dostojno življenje in bili polno vključeni v 
družbo;

23. opominja, da evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti 2010 ne sme biti le 
medijska kampanja, temveč bi moralo dodatno spodbujati večdimenzionalne politike boja 
proti revščini in naprednejše kazalnike revščine; zato Komisijo poziva, naj poda kritičen 
pregled novih ukrepov, ki so jih za premagovaje revščine in socialne izključenosti 
sprejele države članice;

24. poudarja, da je po kazalniku za stopnjo tveganja revščine, ki ga je pripravil Eurostat, v 
letu 2008 revščina v Evropski uniji ogrožala skoraj 85 milijonov oseb, in da bi se v 
skladu s kazalnikom materialne deprivacije ta številka lahko dvignila na 120 milijonov 
oseb; meni, da lahko zaradi sklepa Sveta o kazalnikih revščine pride do nejasnosti pri 
skupnem cilju zmanjševanja revščine, ki je, da se do leta 2020 iz revščine in izključenosti 
pomaga 20 milijonom ljudi (23,5-odstotno zmanjšanje po kazalniku stopnje tveganja 
revščine, ki ga je pripravil Eurostat, toda zgolj 16,7-odstotno po kazalniku materialne 
deprivacije);

25. ponovno poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo instrumente in izboljšajo 
zakonodajni okvir, potreben za odpravo razlik pri plačah moških in žensk;

26. poudarja, da socialno varstvo, politike trga dela in socialna politika s stabiliziranjem trga 
delovne sile in porabe pomembno prispevajo k omilitvi in skrajšanju recesije in da sistem 
socialnega varstva vpliva na stabilizacijo prihodkov in odhodkov;

27. meni, da je aktivna politika zaposlovanja (na primer usposabljanje na delovnem mestu, 
poklicno izobraževanje in usposabljanje) zelo pomembna za preprečevanje revščine in je 
proces, v katerem imajo socialni partnerji osrednjo vlogo; meni tudi, da je proaktivna 
politika zaposlovanja (npr. delovne izkušnje za mlade, zaščitene delavnice in delovna 
mesta ) pomembna tudi za ravnotežje na trgu dela in dostop do njega ter za ohranjevanje 
zaposlitve prikrajšanih skupin ljudi;

28. meni, da bi si bilo treba na evropski in nacionalni ravni še naprej zelo prizadevati za 
napredek na področju enakosti med spoloma, in sicer s strategijami, ki bi temeljile na 
smernicah Komisije o enakosti moških in žensk, na evropskem paktu za enakost med 
spoloma Sveta Evrope, in na okviru za delovanje na področju enakosti med spoloma, ki 
so ga oblikovali evropski socialni partnerji;

29. poudarja, da je treba vzpostaviti pregleden zakonodajni okvir za nestandardne oblike 
zaposlitve, da bi zagotovili ustrezne delovne pogoje in dostojno plačilo, saj je zaposlitev 
gonilna sila v boju proti revščini;

30. poziva države članice, naj po potrebi ponovno proučijo sisteme socialnega varstva, da se 
odpravijo znatne razlike v višini pokojnin moških in žensk, ter razmislijo o uvedbi 
korekcijskih faktorjev, ki bodo upoštevali neplačevanje prispevkov zaradi nestalnih oblik 
zaposlitve ter obveznosti materinstva;

31. poudarja pomen pravic socialnega varstva in pokojninskih pravic na individualni osnovi 
kot jamstva za ekonomsko neodvisnost žensk in moških;

32. poudarja, da morajo glede na to, da bi bilo treba enakovredno in polno udeležbo v 
gospodarskem, političnem in družbenem življenju šteti za individualno pravico, politike 
aktivnega vključevanja v družbo uporabljati celosten pristop k odpravljanju revščine in 
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socialne izključenosti, zlasti z zagotavljanjem popolnega dostopa do kakovostnih 
socialnih storitev in storitev v splošnem (ekonomskem) interesu vseh;

33. poudarja, da je enakost med spoloma eden od predpogojev za trajnostno rast, 
zaposlovanje, konkurenčnost in socialno kohezijo;

34. poudarja, da je posebna raziskava Eurobarometra o enakosti spolov v EU v letu 2009 
pokazala, da je potreba po zmanjšanju razlike v plačilu med ženskami in moškimi v 
Evropi splošno priznana;

35. poudarja, da je treba v boju proti revščini in za lažji dostop do dostojne zaposlitve na 
evropski in nacionalni ravni sprejeti ukrepe za uskladitev družinskega in poklicnega 
življenja; zato poziva države članice, naj izboljšajo javne zmogljivosti varstva za 
predšolske otroke in podjetjem nudijo spodbude za zagotavljanje varstva v podjetjih;

36. poziva države članice, naj s konkretnimi ukrepi, kot so večja preglednost plač in 
postopkov zaposlovanja, gibljivi delovni čas in izravnavanje stroškov starševstva, 
omogočijo boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja;

37. poudarja, da je treba kot del boja proti revščini, revščini otrok in socialni izključenosti na 
nacionalni ravni oblikovati ustrezne politike vključevanja pri zaposlovanju in 
usposabljanju, skupaj s posebno davčno ureditvijo za enostarševske družine;

38. poudarja, da je treba na nacionalni in evropski ravni sprejeti ukrepe za preprečevanje 
diskriminacije na trgu dela in pri plačni politiki;

39. poziva Komisijo, naj podrobno prouči zapreke za socialno udeležbo, kot so energetska 
revščina, finančna izključenost in oviran dostop do informacijske in komunikacijske 
tehnologije;

40. poudarja, da je za uspešen boj proti revščini potrebno usklajevanje politik za boj proti 
brezposelnosti in socialni izključenosti na vseh upravnih ravneh;

41. opominja, da je treba z bojem proti revščini in socialni izključenosti nadaljevati znotraj 
Evropske unije in zunaj nje, da se izpolni zaveza Evropske unije in držav članic 
izpolnjevanju razvojnih ciljev tisočletja do leta 2015;

42. opominja države članice, da je zagotovitev ustreznega otroškega varstva temeljni element 
enakosti med spoloma na trgu dela; zato države članice opozarja na pomen uresničitve 
barcelonskih ciljev glede otroškega varstva, spodbujanja žensk k sodelovanju na trgu dela 
in krepitve ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem;

43. poziva države članice, naj omogočijo lažji dostop do programov izobraževanja in 
usposabljanja za priseljence in pripadnike etničnih manjšin, kar jim bo omogočilo 
udeležbo na trgu dela;
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