
PA\839208SL.doc PE452.786v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

2010/2138(INI)

15.11.2010

OSNUTEK MNENJA
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za pravice žensk in enakost spolov

o enakosti žensk in moških v Evropski uniji
(2010/2138(INI))

Pripravljavka mnenja: Nadja Hirsch



PE452.786v01-00 2/3 PA\839208SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\839208SL.doc 3/3 PE452.786v01-00

SL

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:

1. opozarja, da se je tam, kjer se je enaka obravnava moških in žensk na trgu dela uspešno 
uveljavila, pokazal njen pozitiven vpliv na gospodarsko-družbeni razvoj države in zato 
politike enakosti med spoloma v kriznih časih ne smemo opustiti, da pa kljub izkazani 
volji držav članic in Komisije še nismo uspeli zagotoviti dosledno enakih pogojev;

2. poudarja, da je gradnja zmogljivosti za varstvo otrok in profesionalizacija oskrbe starejših 
na domu pomemben korak naprej pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja; 

3. meni, da je zaradi demografskih sprememb nujno, da se sprosti potencial žensk in se tako 
zoperstavimo vse večjemu pomanjkanju kvalificiranih delavcev;

4. pozdravlja, da so ženske sedaj skoraj povsod bolj izobražene kot moški, vseeno pa 
obžaluje, da to ni privedlo do manjše razlike v plačilu glede na spol, zaradi česar revščina 
bolj ogroža ženske;

5. poziva države članice, naj okrepijo prizadevanja, da bi se fantje in dekleta že v šoli 
zanimali za ves spekter poklicnih dejavnosti, da bi tako preprečili segregacijo po spolu na 
trgih dela in bi se zoperstavili pojavu, da so ženske pogosto zastopane v slabše plačanih 
poklicih;

6. poziva Komisijo, naj podpre države članice, da bi povečale poklicne perspektive 
migrantk, s tem pa njihove možnosti, da same odločajo o svojem življenju, in sicer tako, 
da bi se izboljšal njihov dostop do izobraževanja in poklicnega usposabljanja;

7. poziva Komisijo, Svet in Evropski parlament, naj pri pripravi proračuna upošteva vidike 
spola.


