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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:

– ob upoštevanju Konvencije Organizacije združenih narodov o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk iz leta 1979,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. februarja 20091 o nediskriminaciji na podlagi 
spola in solidarnosti med generacijami,

A. ker je treba pri medgeneracijskih odnosih upoštevati razsežnost spola, 

B. ker je treba v okviru ambicioznih ciljev za stopnjo zaposlenosti iz strategije EU 2020 
stopnjo zaposlenosti žensk in moških v starosti od 20 do 64 let povečati na 75 % do leta 
2020, hkrati pa se soočiti z demografskim izzivom, 

C. ker je v obdobju demografskih sprememb še zlasti pomembna vloga staršev, saj jih 
potrebujemo kot delavce in kot matere in očete, in ker je treba preprečiti tveganje, da bi to 
dvojno breme padlo samo na pleča žensk,

D. ker demografske spremembe močno vplivajo na osebno in poklicno življenje ljudi, zlasti 
žensk, medtem ko so nezadostne storitve, nizka raven socialne podpore, počasna in 
težavna vključitev na pravi trg dela, dolga obdobja nestalne ali začasne zaposlitve ter 
nezadostna podpora za mlade pare nekateri razlogi, da mladi odlagajo ustvarjanje družine 
in rojstvo otrok,

E. ker ženske živijo dlje kot moški in predstavljajo vse večji delež starejšega prebivalstva,

F. ker je v državah članicah in regijah, kjer so vzpostavljeni učinkoviti, prilagodljivi in 
enotni sistemi socialnega varstva, stopnja rodnosti večja kljub visoki stopnji zaposlenosti 
žensk,

G. ker v vseh evropskih državah primanjkuje obrtniških poklicev med mladimi, medtem ko 
so izkušnje in spretnosti starejših podcenjeni, zaradi česar utegnejo izumreti obrti, zlasti 
tiste, ki so jih tradicionalno večinoma opravljale ženske, 

1. zahteva, naj se pri obravnavi demografskega izziva in solidarnosti posebna pozornost 
nameni vidiku spola, saj odnosi med spoloma strukturirajo celotni življenjski krog od 
rojstva do starosti in s tem vplivajo na dostop do virov in možnosti ter oblikujejo 
življenjske strategije na vsaki stopnji;

2. meni, da je treba spodbujati medgeneracijsko solidarnost s posebnim poudarkom na 
razsežnosti spola z usmerjenimi davčnimi politikami, ukrepi za spodbujanje dejavnega 
staranja, stanovanjsko politiko, ustvarjanjem celostnih mrež storitev za otroke, starejše, 
invalide in vzdrževane osebe, da bi ugodno vplivali na razmerje med poklicnim in 
zasebnim življenjem;
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3. poudarja, da je treba obravnavati razliko v plačah med ženskami in moškimi, ki je 
trenutno v 27 državah EU 17 %, saj povzroča nižje plače od rojstva prvega otroka in zato 
tudi nižje pokojnine ter višjo stopnjo revščine med starejšimi ženskami;

4. poudarja pomen pravic socialnega varstva in pokojninskih pravic na individualni osnovi, 
ki priznavajo neplačano dejavnost oskrbe;

5. poudarja, da je mogoče združiti poklicno in družinsko življenje samo, če bo neplačana 
oskrba bolj enakomerno porazdeljena med ženske in moške in če bo obstajala dostopna ter 
cenovno sprejemljiva kakovostna ponudba skrbniških storitev za družine; poziva države 
članice, naj zagotovijo dostopne, cenovno sprejemljive, prilagodljive in visokokakovostne 
storitve, zlasti dostop do storitev otroškega varstva, da se zagotovi 50–odstotno kritje 
potreb varstva za otroke v starosti do treh let in 100–odstotno kritje potreb varstva za 
otroke v starosti od treh do šest let, ter boljši dostop do varstva za druge vzdrževane osebe 
in ustrezne ureditve za dopust mater in očetov;

6. priznava, da je treba ukrepati za izboljšanje ureditve na področju porodniškega dopusta 
kot tudi na področju očetovskega in starševskega dopusta zaposlenih očetov;

7. ugotavlja, da so starejše ženske na trgu dela pogosto žrtve neposredne ali posredne ter 
večplastne diskriminacije, in meni, da je treba to vprašanje ustrezno obravnavati;

8. poziva k ukrepom za spodbujanje prostovoljstva upokojenih in starejših žensk, s čimer bi 
se izkoristilo njihovo poklicno znanje;

9. priznava pomembno vlogo starejših žensk kot oskrbovalk, katerih zmogljivosti so pogosto 
podcenjene, in ki lahko prispevajo k boljši uskladitvi poklicnega in družinskega življenja;

10. poziva k večjemu vključevanju žensk vseh starostnih skupin v programe vseživljenjskega 
učenja;

11. poziva Evropski inštitut za enakost spolov, naj spremlja in analizira odnose med 
generacijami na podlagi kazalnikov po spolu in starostni skupini;

12. poziva, naj se priznajo pobude za pomoč mladim in starejšim, ki želijo skupaj ustvariti 
medgeneracijsko podjetje;

13. poziva Komisijo in države članice, naj ponovno preučijo sisteme socialnega varstva, v 
katerih se ohranjajo 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;

14. meni, da bi bilo mogoče spodbujati in organizirati storitve pomoči na domu za starejše s 
spodbujanjem samostojnega in kooperativnega dela na podlagi sporazumov z lokalnimi 
organi in z uvedbo posebnih bonov za družine;

15. meni, da je težave digitalnega razkoraka, ki pogosto prizadene prav ženske, zlasti starejše, 
in povzroča poklicno in socialno izključenost, mogoče odpraviti med drugim s poskusnimi 
pobudami za računalniško opismenjevanje, ki bi jih organizirale šole.
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