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POBUDE

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

A. ker prehod na novo trajnostno gospodarstvo ne sme biti izgovor za zmanjševanje ukrepov 
na področju enakosti med spoloma, temveč ga je treba obravnavati kot edinstveno 
priložnost za večjo udeležbo žensk na evropskem trgu dela, saj je to pogoj za zagotovitev 
trajnostne rasti in uresničitev zahtev glede ekološke preobrazbe v starajoči se družbi,

B. ker prehod na novo trajnostno gospodarstvo ne sme biti izgovor za izključitev 
najranljivejših in najmanj izobraženih delavcev s trga dela, zato je treba preprečiti učinek 
selektivnega izbiranja, katerega prve žrtve bi bili najmanj izobraženi delavci,

C. ker je po nedavnih študijah udeležba žensk na vseh ravneh odgovornosti dodana vrednost 
za podjetja, zlasti kar zadeva njihovo gospodarsko uspešnost,

D. ker ženske pridobijo večino univerzitetnih diplom v Uniji, največ s področja ekonomije, 
poslovodenja in prava, pa vendar ostajajo pri zasedanju odgovornih položajev v podjetjih 
in upravah v manjšini,

E. ker so ženske, zlasti zaradi spolnih stereotipov v izobraževanju in družbi, premalo 
zastopane na področjih, ki zmotno veljajo za moška, kot so informatika, inženirstvo, fizika 
in tehnični poklici, na primer strojništvo in zidarstvo,

F. ker se bo novo gospodarstvo oblikovalo v starajoči se družbi z vedno manj delovne sile, 
tako da bo treba pritegniti več žensk k opravljanju plačanega dela s prilagoditvijo 
organizacije dela in pripravo delodajalcev v vseh sektorjih na bolj raznoliko delovno silo; 

1. poudarja, da bomo lahko v novem gospodarstvu v celoti izkoristili možnosti za rast in 
zaposlovanje samo z večjo udeležbo žensk na evropskem trgu dela, saj se je z 
zmanjšanjem razlike v stopnji zaposlenosti med moškimi in ženskami od leta 1995 
splošna stopnja zaposlenosti v Evropi povečala za polovico, kar je četrtina letne 
gospodarske rasti;

2. poudarja, da se je pri prehodu na novo trajnostno gospodarstvo pomembno osrediniti na 
enakost med spoloma, saj je zaradi negotovih zaposlitvenih razmer in stalnih razlik v 
plačilu glede na spol veliko verjetneje, da se bodo v negotovem položaju znašle ženske; 
priznava, da je treba dati ženskam, ki želijo delati, možnost, da izberejo, kakšno delo bodo 
opravljale; poziva k razvoju politik trga dela na ravni držav članic, ki bodo obravnavale 
razsežnost spola, spremljali pa jih bodo programi za opolnomočenje in povečanje 
samozavesti žensk; opominja, da je to mogoče doseči z višjim izobraževalnim standardom 
za dekleta in ženske na področjih, kjer običajno prevladujejo moški;

3. glede na to, da je glavni vir neenakosti ločevanje po spolu pri zaposlovanju, kadar se 
vrednost zaposlitev in z njimi povezano plačilo razlikujeta, če gre pretežno za moške ali 
ženske poklice, meni, da bi lahko bila zelena delovna mesta mehanizem za bolje plačano 
delo žensk, s čimer bi zaposlenim ženskam zagotovili socialne ugodnosti, s tem pa tudi 
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rešili vprašanja ravnovesja med spoloma in različnega plačila glede na spol;

4. poziva k oblikovanju pobude EU, da bi pri delodajalcih, zlasti v sektorjih, kjer običajno 
prevladujejo moški, bolje uzavestili, da je v starajoči se družbi bolj raznolika delovna sila 
potrebna in koristna, ter da bi delodajalcem zagotovili sredstva, s katerimi bi se pripravili 
na večjo raznolikost;

5. poudarja, da lahko „zelena delovna mesta“ postanejo odločilni segment rasti na 
prihodnjem evropskem trgu dela, da že danes lahko več kot 20 milijonov delovnih mest v 
Evropski uniji šteje za „zelena“ in da nedavni dokazi kažejo, da se lahko delovna mesta 
samo v sektorju za obnovljivo energijo do leta 2020 podvojijo na 2,8 milijona; poziva 
Svet, Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo imele ženske od tega enake 
koristi;

6. poudarja, da so lahko naložbe v socialno infrastrukturo priložnost za posodobitev Evrope 
in za spodbuditev enakosti med spoloma ter da so te naložbe nekakšna vzporedna 
strategija za posodobitev fizične infrastrukture prek naložb v zelene tehnologije; meni, da 
bi zato morala biti enakost med spoloma politična prednostna naloga in pomembno 
orodje;

7. poudarja, da je treba – glede na to, da je med podjetniki le 30 % žensk, pa tudi 
samozaposlenih žensk je malo – odstraniti ovire, ki ženskam preprečujejo, da bi postale 
podjetnice, saj so podjetniki bistveni za produktivnost in rast v trajnostnem gospodarstvu;

8. poziva države članice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe, zlasti po zakonodajni poti, da bi 
ženske in moški uravnoteženo zasedali odgovorne položaje v podjetjih in političnih 
organih; pozdravlja odločitev norveške vlade, da za oba spola zahteva najmanj 40-
odstotno zastopanost v upravnih odborih zasebnih in javnih družb;

9. poudarja, da so za odpravo razlikovanja po spolu na trgu dela bistvena ciljno usmerjena 
prizadevanja, da bi ženskam zagotovili dostop do izobrazbe na vseh ravneh, pri čemer se 
je treba boriti proti spolnim stereotipom, in vseživljenjsko učenje; poziva, naj se zagotovi 
ustrezno usposabljanje, da bi preprečili premajhno zastopanost delavk na zelenih delovnih 
mestih, saj se je treba zavedati, da bi bila evropska rast in trajnostni razvoj ovirana, če se 
ženske ne bi množično odločale za znanost in tehnologijo, številne nadarjene in 
izobražene mlade ženske pa bi pri zaposlovanju ostale na robu, v negotovem ekonomskem 
položaju;

10. poziva države članice, naj zagotovijo politiko enakih zaposlitvenih možnosti in sprejmejo 
družini prijazno delovno prakso kot pogoj za trajnostno rast v gospodarskem in okoljskem 
smislu;

11. poziva k oblikovanju posebne pobude EU za pritegnitev deklet v poklice na področju 
matematike, informatike, naravoslovja in tehnologije ter za boj proti stereotipom, ki v teh 
poklicih še vedno prevladujejo; poudarja, da je v boju proti takšnim stereotipom 
bistvenega pomena vloga medijev in izobraževanja;

12. poudarja, da je treba za zagotovitev enake udeležbe v poklicnem usposabljanju in 
vseživljenjskem učenju bolj več pozornosti nameniti temu, da se moškim in ženskam 
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omogoči izpolnjevanje njihovih družinskih vlog ter vzgojno-varstvenih obveznosti; poziva 
EU in držav članice, naj zagotovijo dostopne, prožne in visokokakovostne možnosti 
otroškega varstva;

13. poudarja priložnost, da se mlade ženske na prehodu med šolo in zaposlitvijo usmerijo v 
vajeništvo, kjer so premalo zastopane, to obliko zaposlitve pa bi spodbujali prek skupnega 
načrtovanja med šolami, univerzami in ustanovami ali podjetji, tako da bi ženske z 
delovnimi izkušnjami pri opravljanju rednega in ne negotovega dela z možnostjo poklicne 
izpolnitve pridobile dejanska znanja in sposobnosti, tudi na visoki in strokovni ravni; 

14. poziva EU in države članice, naj v okviru programov Evropskega socialnega sklada dajo 
večjo prednost okolju prijaznejšim zaposlitvam za ženske, pri tem pa upoštevajo dejstvo, 
da ta sklad financira projekte usposabljanja na področjih, kot sta obnovljiva energija in 
ekološki turizem; poudarja, da so potrebna večja prizadevanja, da bi povečali delež 
zastopanosti žensk, saj je sedaj v projektih, ki jih podpira ta sklad, manj kot desetodstoten; 
poziva, naj se v programe Evropskega socialnega sklada, pa tudi v načrte za oživitev 
gospodarstva in programe za strukturno prilagajanje, vključi priprava proračuna ob 
upoštevanju vidika spola, da bi v te programe enako pritegnili in vključili tudi ženske;

15. poudarja, da bi morala biti institucionalna prizadevanja za ustvarjanje novih delovnih mest 
v novem trajnostnem gospodarstvu usmerjena tudi h krepitvi poklicnih veščin najrevnejših 
delavcev, ki so prav tako dejaven člen na trgu dela;

16. poziva Komisijo, naj posebno pozornost nameni najrevnejšim državljanom, zlasti 
ženskam, ki se v vsakdanjem življenju spoprijemajo s skrajno revščino in za katerih 
vključevanje na trg dela so potrebni posebni spremljevalni ukrepi;

17. poziva evropske in nacionalne institucije ter podjetja in socialne partnerje, naj posebno 
pozornost namenijo vključevanju žensk iz marginaliziranih skupin, kot so Rominje;

18. poziva evropske in nacionalne institucije, naj prek evropskih tematskih let, kot so 
evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti (2010), evropsko leto 
prostovoljstva (2011) ter predlog za evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske 
solidarnosti (2012), opredelijo vprašanja novega trajnostnega gospodarstva, da bi 
poudarile učinke okrepitve različnih sektorskih politik;

19. poudarja, da je treba povečati udeležbo žensk v sindikatih v „netradicionalnih“ 
zaposlitvenih sektorjih, saj je zaščita pravic žensk, na primer pravice do enakega plačila, 
porodniškega dopusta, pravičnega delovnega časa in nediskriminatornega delovnega 
okolja, bistvena, če naj bi bila delovna mesta v novem gospodarstvu socialno trajnostna;

20. poziva države članice, naj javna in zasebna podjetja obvežejo k oblikovanju načrtov za 
spodbujanje enakosti med spoloma in sistema poročanja o doseženem napredku.
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