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POBUDE

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

A. ker utegne politika enakosti spolov znatno prispevati k reševanju demografskih izzivov, 
in sicer s spodbujanjem vključevanja žensk na trg dela in zmanjševanjem tveganja za 
revščino žensk in otrok,

B. ker ženske živijo dlje kot moški in ker bi lahko bile starejše ženske zaradi vse večje 
razlike v pričakovani življenjski dobi med spoloma še bolj izpostavljene izolaciji, 
odvisnosti in revščini,

C. ker je staranje evropskega prebivalstva eden glavnih prihodnjih izzivov Evropske unije na 
področju javnega zdravja, saj je vse več obolevanja za nekaterimi kroničnimi boleznimi, 
med katerimi nekatere prizadenejo zlasti ženske, in ker bodo nacionalni, regionalni in 
lokalni organi prevzeli osrednjo vlogo pri zagotavljanju stalnosti, varnosti in kakovosti na 
področju zdravstvenega varstva in javnih zdravstvenih storitev,

1. poziva pristojne organe EU, nacionalne, regionalne in lokalne organe, naj v okviru 
kohezijske politike in ob upoštevanju strategije Evropa 2020 več truda vložijo v analizo 
učinkovitosti integracije načela enakosti spolov in ukrepov za enakost spolov v kohezijski 
politiki in v ukrepe proti diskriminaciji, zlasti glede na nov kontekst demografskih 
sprememb, za katerega je značilno starajoče se prebivalstvo in precejšnji migracijski 
tokovi iz tretjih držav v Evropsko unijo in v sami Uniji z vzhoda na zahod in s 
podeželskih na mestna območja, pri tem pa naj pozornost namenijo ženskam, ki jih je 
prizadela socialna izključenost;

2. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo vsi regionalni in lokalni organi 
v EU v svoje predloge za financiranje v naslednjem programskem obdobju kohezijske 
politike poleg ciljev za zmanjšanje negativnih posledic demografskih sprememb vključili 
ukrepe za integracijo načela enakosti spolov;

3. poudarja, da sta politika na področju skrbstva in zagotavljanje skrbstvenih storitev 
neločljivo povezana z doseganjem enakosti med ženskami in moškimi ter da v večini 
držav EU primanjkujejo cenovno sprejemljive, dostopne in visokokakovostne skrbstvene 
storitve ter da delo na področju skrbstva ni enakomerno porazdeljeno med ženske in 
moške, kar neposredno negativno vpliva na zmožnost žensk, da sodelujejo na vseh 
področjih socialnega, ekonomskega, kulturnega in političnega življenja;

4. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z regionalnimi organi v naslednji cikel kohezijske 
politike uvede posebne programe in projekte za razvoj in spodbujanje dejavne udeležbe 
žensk v malih in srednjih podjetjih, kar bi lahko neposredno izboljšalo zaposlenost žensk 
in preprečilo beg možganov mladih generacij s podeželja v mesta ali v druge države ter 
upadanje prebivalstva;

5. poziva pristojne organe EU, nacionalne, regionalne in lokalne organe, naj v okviru svojih 
pristojnosti in kot del kohezijske politike v naslednjem obdobju sprejmejo ukrepe za 
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finančno podporo za porodniški dopust ter nego otroka z dodelitvijo bonov, dodatkov in 
čekov ter naj spodbujajo zagotavljanje otroškega varstva in družinskih storitev ter 
ugodnosti in naj sprejmejo učinkovite ukrepe za usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja, zlasti prožnejši delovni čas za starše na podlagi svobodne izbire, ter naj 
zagotovijo kakovostne in dostopne storitve za oskrbo otrok, starejših in drugih 
vzdrževanih članov, da bodo lahko starši, zlasti matere, združevali poklicno in družinsko 
življenje; poudarja, da so nekatere države uvedle ustrezno politiko za usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja, tako da so ljudem omogočile svobodno izbiro med 
resnično enakovrednimi možnostmi, da bi povečale stopnjo udeležbe na trgu dela za 
moške in ženske ter odstotek rodnosti;

6. zato želi, naj se v okviru ambiciozne zakonodaje, ki bi omogočala uskladitev interesov 
delavcev in delodajalcev, razvije delo na daljavo, kjer je to mogoče;

7. meni, da je treba glede na demografske spremembe, ki se trenutno dogajajo v Evropi, in 
za spodbujanje boljšega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v okviru nove 
strategije kohezijske politike po letu 2013 več finančne podpore nameniti ustanovam za 
varstvo predšolskih otrok;

8. poudarja vse večjo in odločilnejšo vlogo evropskih lokalnih in regionalnih organov pri 
spodbujanju enakih možnosti žensk in moških, da bi se tako uspešno soočili z 
demografskimi izzivi, ter jih spodbuja, naj v svoje projekte decentraliziranega sodelovanja 
vključijo politiko s tega področja, da bi ženskam, predvsem najbolj ranljivim 
(priseljenkam, pripadnicam manjšin, invalidkam, ženskam, ki so žrtve spolnega nasilja, 
nezaposlenim ženskam, ki so starejše od 45 let) zagotovili dostop do novih informacijskih 
tehnologij in mikrofinanciranja poslovnih dejavnosti;

9. poziva Eurostat, naj v regionalni indeks človekovega razvoja vključi dejavnike nevidnega 
in neplačanega dela z analizo glede na spol, pri čemer naj upošteva trojno vlogo, ki jo 
pogosto imajo ženske kot matere, hčere in babice, kot dodaten element v vzpostavljeni 
(čeprav še vedno neustrezni) regionalni socialni infrastrukturi glede na nedavno študijo 
OECD z naslovom" Cooking, Caring and Volunteering: Unpaid Work Around the 
World"1;

10. opozarja na izjemno neravnovesje med ženskami in moškimi pri delitvi domačih in 
družinskih odgovornosti, zaradi česar se večinoma ženske odločajo za gibljiv delovni čas 
ali celo za opustitev dela, kar vpliva na poklicni razvoj žensk in povečuje razliko v plačah 
med moškimi in ženskami ter razliko na področju pokojninskih pravic;

11. poziva Eurostat, naj preuči in razvije kazalnike za izmero in ovrednotenje udejstvovanja 
žensk in moških v prostovoljnih dejavnostih, s katerimi bi lahko prikazali prispevek žensk 
in moških k socialni koheziji v posameznih regijah ter k izboljšanju kakovosti življenja, 
zlasti ljudi, ki živijo v revščini;

12. meni, da je treba sodelovanje žensk pri prostovoljnih dejavnostih opredeliti kot 
pridobljene izkušnje, da bi bilo priznano in jim ne bi škodilo pri pridobivanju pravic za 

                                               
1 Miranda, V. (2011), Cooking, Caring and Volunteeering: Unpaid Work Around the World, OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers 116, objava OECD
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socialno zavarovanje in starostno pokojnino;

13. poziva Komisijo, naj v letu 2012, ki je bilo razglašeno za evropsko leto aktivnega staranja 
in medgeneracijske solidarnosti, predlaga posebne pobude, posvečene dejavnostim 
starejših žensk, ki naj prikažejo ustrezno vrednost njihovega prispevka k socialni in 
teritorialni koheziji; poudarja, da je načelo medgeneracijske solidarnosti eden od 
strukturnih temeljev evropskega socialnega modela in s tem ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije; poziva k ukrepanju za spodbujanje prožnih rešitev za upokojitev ter 
kombiniranje pokojnin in dela s polovičnim delovnim časom, da bi spodbudili ženske, naj 
dlje časa vztrajajo na trgu dela; meni, da je za ohranitev tega načela potreben dejavni 
pristop javnih organov na različnih ravneh pri zagotavljanju visokokakovostnih socialnih 
storitev splošnega interesa;

14. poziva države članice, naj si bolj prizadevajo za ustreznost pokojnin z bojem proti 
diskriminaciji na podlagi spola na trgu dela in zlasti z zmanjševanjem razlik na podlagi 
spola v poklicni poti in pri plačilu ter z zagotavljanjem vplačil v pokojninsko shemo za 
obdobje oskrbe družine;

15. poziva države članice in regionalne organe, naj spodbujajo oblike podpore družinam, ki 
skrbijo za starejše, ki potrebujejo oskrbo;

16. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo oblike medgeneracijskega 
usposabljanja in izobraževanja, tako da na primer vključijo mlade, šole in združenja v 
izobraževalne projekte o informacijskih in komunikacijskih tehnologijah za starejše ali da 
uporabljajo znanje starejših v zunajšolskih projektih;

17. poziva države članice in regionalne organe, naj razvijajo in podpirajo oblike vključevanja 
starejših v dejavnosti formalnega in neformalnega usposabljanja, prostovoljno delo in 
dejavno sodelovanje v življenju skupnosti;

18. poziva Komisijo, naj posebno pozornost nameni vplivom demografskih izzivov na javno 
zdravje in naj z ustreznimi ukrepi obravnava vse večje obremenitve zaradi bolezni, za 
katerimi obolevajo ženske in moški, in sicer naj prek različnih instrumentov kohezijske 
politike omogoči financiranje presejalnih testov za odkrivanje raka pri ženskah in moških, 
zlasti v regijah s slabše razvitimi storitvami javnega zdravja.
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