
PA\921919SL.doc PE501.997v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

2012/2301(INI)

10.12.2012

OSNUTEK MNENJA
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za pravice žensk in enakost spolov

o vplivu gospodarske krize na enakost spolov in pravice žensk
(2012/2301(INI))

Pripravljavka mnenja: Gabriele Zimmer



PE501.997v01-00 2/3 PA\921919SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\921919SL.doc 3/3 PE501.997v01-00

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. poudarja pomen vodilne pobude z naslovom Evropska platforma proti revščini in socialni 
izključenosti; poziva države članice k polnemu izkoristku evropskega programa 
PROGRESS in prihajajočega programa za socialne spremembe in inovacije, zlasti v zvezi 
z učinkovitim izvajanjem ciljev za enakost spolov; poziva države članice, naj sprejmejo 
potrebne ukrepe za dostopnost Evropskega socialnega sklada in izkoristijo sredstva za 
ciljne programe proti revščini; 

2. ugotavlja, da je že vse od začetka krize stopnja brezposelnosti pri ženskah vedno višja kot 
pri moških, kar še veča izzive, s katerimi se na trgu dela srečujejo ženske, vključno z 
neposredno in posredno diskriminacijo, dvojno diskriminacijo invalidk, razlikami v 
plačilu med spoloma, delom s krajšim delovnim časom, negotovimi delovnimi razmerami, 
revščino zaposlenih, visoko koncentracijo v neformalnem sektorju z nižjimi dohodki, 
slabšo socialno zaščito in nezadostnimi pravicami do pokojnine; zato poziva Komisijo, naj 
državam članicam izda priporočilo o odpravi segmentacije trgov dela, ki ženske ovira pri 
dostopu do kakovostne zaposlitve z dostojnim plačilom;

3. poziva države članice, naj si prizadevajo za boljšo udeleženost žensk na trgu dela z ukrepi, 
kot so brezplačen dostop do javnega otroškega varstva in nege vzdrževanih oseb ter več 
sredstev za izobraževanje in programe strokovnega usposabljanja;

4. je zaskrbljen zaradi globokih rezov v javno porabo, ki so posledica uvedbe varčevalnih 
ukrepov, ti pa so sprožili hudo krčenje delovnih mest in storitev v javnem sektorju, zaradi 
česar so ženske prisiljene zamenjati plačano delo za neplačano, kar jih izpostavlja 
tveganjem revščine;

5. opozarja države članice, da so potrebni ukrepi za izboljšanje dohodka, vključno s pripravo 
shem minimalnega dohodka in programi socialne pomoči za osebe, ki težko zadovoljujejo 
svoje osnovne potrebe, zlasti osebe z otroki in starši samohranilci.


