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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 negotova delovna mesta zasedajo zlasti ženske, ker za ženske po vsem svetu še vedno 
obstajajo velike razlike glede možnosti zaposlitve, kakovosti dela in plačila1,

1. poziva Svet, Komisijo in države članice, naj se Direktiva 2006/54/ES nemudoma začne 
izvajati v vseh državah članicah;

2. poziva Komisijo, naj si z novo strategijo zaposlovanja prizadeva za vključevanje delavk z 
negotovo zaposlitvijo, ne glede na status njihove zaposlitve, v sisteme socialne varnosti 
in mehanizme zaščite, ki jih predvideva delovno pravo;

3. poziva države članice, naj vzpostavijo mreže za nego in varstvo otrok, da bi omogočili 
zaposlitev za polni delovni čas in preprečili neprostovoljno zaposlovanje za krajši delovni 
čas;

4. poziva države članice, naj pokojninsko, davčno, socialno in družinsko zakonodajo 
zasnujejo tako, da bo ženskam in moškim omogočala samostojno življenje v zakonski 
zvezi in zunaj nje;

5. si prizadeva, da bo v prihodnje pravilo odpirati nova kakovostna delovna mesta, ne pa jih 
spreminjati v negotova;

6. poziva Komisijo, države članice in socialne partnerje, naj razširijo možnosti udeležbe v 
sindikatih in pravice do soodločanja za zaposlene v negotovem položaju, onemogočanje 
takšne udeležbe pa naj kaznujejo;

7. potrjuje poročilo Evropskega parlamenta 2008/2034/INI in znova poziva Svet, naj 
sprejme cilj EU, da morajo minimalne plače znašati vsaj 60 % ustrezne povprečne plače, 
in doseže dogovor glede časovnega razporeda za doseganje cilja v vseh državah članicah;

8. poziva Komisijo, naj v direktivi o napotitvi delavcev vključi zdravstvo, nego, hotelirstvo, 
gostinstvo in gospodinjske storitve. 

                                               
1 glede na študijo Mednarodne organizacije dela (ILO) iz leta 2010


