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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 brezposelnost mladih žensk (mlajših od 25 let) še naprej narašča in se je z 18,8 % leta 
2009 povečala na 22,1 % leta 2012, po zadnjih razpoložljivih podatkih pa naj bi znašala 
22,9 %; ker se vedno bolj širijo obup, samoizključevanje in odtujenost od dela: ker se 
mlade ženske še vedno soočajo s slabšimi razmerami na trgu dela kot mladi moški in ker 
se tako izgubi veliko potenciala za gospodarsko rast v Evropi, saj je znanje 
visokokvalificiranih žensk premalo izkoriščeno;

B. ker v EU več kot 2 milijona delovnih mest ni mogoče zasesti; ker se je zaradi krize veliko 
žensk umaknilo s trga dela, kar pomeni premajhno izkoriščenost človeškega kapitala in 
znanja; ker je večja udeleženost žensk nujen politični cilj;

C. ker visoki stroški varstva otrok, pa tudi dejstvo, da ni dovolj varstva na razpolago, pogosto 
negativno vplivajo na zaposljivost mladih mater;

D. ker so mladi ena od družbenih skupin, ki jih je sedanje poslabšanje razmer na trgu dela 
najbolj prizadelo, tako da so bolj izpostavljeni brezposelnosti, negotovi zaposlitvi in 
nizkim plačam, čeprav so bolj izobraženi od generacij pred njimi;

E. ker narašča število oseb z univerzitetno izobrazbo, ki so previsoko kvalificirani za prosta 
delovna mesta na trgu dela ali ki nimajo ustreznih delovnih izkušenj;

F. ker je 60 % diplomantov žensk, vendar pogosto opravljajo dela, za katera se zahteva nižja 
usposobljenost ali so slabše plačana; ker na mlade ženske vplivajo tudi razlike med 
spoloma pri zaposlovanju in na drugih področjih, posledica česar je razlika v plačilu (zdaj 
znaša 16,2 %), pa tudi razlika v pokojnini;

G. ker prožnost in negotovost bolj vplivata na zaposlitev žensk kot moških: v tretjem 
četrtletju 2012 je bilo med zaposlenimi za krajši delovni čas, starimi do 15 do 24 let, 
približno 60 % žensk; ker je bilo v isti starostni skupini med začasno zaposlenimi z 
visokošolsko izobrazbo (diplomsko in podiplomsko) 64 % žensk;

H. ker je raziskava Eurobarometra o ženskah in neenakosti na podlagi spola v kriznem času, 
objavljena 26. februarja 2013, pokazala, da se delodajalci pri izbiri delavcev ozirajo na 
spol v škodo strokovnosti ter znanju in veščinam žensk: delodajalce pri izbiri zanima 
zlasti materinstvo (49 %), temu sledita delovna prožnost (35 %) in zunanji videz (33 %), 
pri moških pa prevladujejo zahteve po izkušnjah (40 %) in poklicnih kvalifikacijah 
(38 %); 

I. ker se je število mladih NEET (ki se ne izobražujejo ali usposabljajo in niso zaposleni) 
povzpelo na 7,5 milijona, kar je 12,9 % mladih Evropejcev, starih od 15 do 24 let, s tem 
nastali stroški pa znašajo 1,2 % BDP EU, in ker je več kot 30 % brezposelnih v EU, ki so 
mlajši od 25 let, brez zaposlitve več kot 12 mesecev; ker se je delež žensk NEET, starih 
od 15 do 24 let, z 12,9 % leta 2009 povečal na 13,4 % leta 2011 (med moškimi, starimi od 
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15 do 24 let, se je ta delež povečal z 12,4 % na 12,9 %);

J. ker je vse bolj nevarno, da bo v prihodnje nastala „izgubljena generacija“ mladih, ženske 
pa sodijo v skupino, ki jih grozi brezposelnost;

K. ker so ženske bolj odvisne od socialnih prejemkov, ki se zaradi gospodarske krize 
zmanjšujejo, kar ustvarja tako imenovano „novo diskriminacijo“; ker 31,4 % žensk, starih 
od 18 do 24 let (28,3 % moških v isti starostni skupini), grozita revščina in socialna 
izključenost;

L. ker mladi zaradi krize pozneje vstopajo na trg dela; ker so mlade ženske pri vstopanju na 
trg dela kljub členu 19 PDEU, Direktivi 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 in Direktivi 
2006/54/ES z dne 5. julija 2006 še vedno diskriminirane na podlagi starosti in spola; ker 
ženske iz ranljivih družbenih skupin, vključno z etničnimi manjšinami, težje dostopajo do 
uradnega trga dela;

M. ker cilji strategije Evropa 2020 določajo zaposlenost 75 % ljudi, starih od 20 do 64 let, 
stopnjo osipa, nižjo od 10 %, in rešitev vsaj 20 milijonov ljudi pred tveganjem revščine;

N. ker materinstvo pogosto ovira mlade matere pri dostopu do trga dela in torej prispeva k 
večanju razlik med spoloma na področju zaposlovanja;

1. pozdravlja priporočilo Sveta o vzpostavitvi jamstva za mlade;

2. poziva države članice, zlasti tiste, v katerih je stopnja brezposelnosti med mladimi 
največja, naj nujno izvedejo ukrepe, določene v shemi jamstva za mlade, za vse mlade do 
30. leta starosti z različnimi stopnjami izobrazbe in iz vseh družbenih okolij, ter naj na 
vseh stopnjah priprave, načrtovanja in izvajanja teh ukrepov upoštevajo vidik spola; 
poziva države članice, naj ustanovijo centre za zaposlovanje z ustrezno usposobljenimi 
kadri, ki bodo sposobni izvajati učinkovite politike ozaveščanja ter določiti posebne 
ureditve za ženske, tudi zato, da se preprečita dolgotrajna brezposelnost in tveganje 
socialne izključenosti;

3. poudarja, da so za uresničitev jamstva za mlade potrebne javne naložbe, ki bodo 
spodbudile neto odpiranje delovnih mest, ustvarjale trajna delovna mesta s pravimi 
pogodbami o zaposlitvi in zagotovile spoštovanje kolektivnih pogodb o plačah ter načela 
enakega plačila za enako ali enakovredno delo;

4. poziva države članice, naj izvajajo ukrepe, s katerimi bodo obravnavale neenakosti spolov 
in upoštevale ranljive družbene skupine, vključno z invalidi, priseljenci in materami 
samohranilkami;

5. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo potrebne ukrepe za spodbujanje, 
pospeševanje in podpiranje podjetništva in samozaposlovanja med mladimi ženskami, 
tako da jim zagotovijo usposabljanje, svetovanje in lažji dostop do posojil in mikro 
posojil, s katerimi so povezani ugodni pogoji in davčne ugodnosti, zlasti za mala in 
srednja podjetja;

6. poziva države članice, naj izvajajo politike za spodbujanje udeležbe žensk v sektorjih, v 
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katerih so premalo zastopane, na primer v znanosti in tehnologiji (leta 2009 je bilo v EU 
samo 33 % raziskovalk) ter v ekonomskem in finančnem sektorju, saj bi ženskam izbira 
teh poti omogočila, da postanejo bolj konkurenčne na trgu dela;

7. poziva države članice, naj podprejo programe vseživljenjskega učenja in priložnosti za 
prekvalifikacijo, ki bi študentkam in ženskam, ki so že vstopile na trg dela, olajšale prehod 
iz ene službe v drugo;

8. opozarja Komisijo in države članice na zavezo, ki so jo sprejele v okviru ciljev Evrope 
2020, za 75-odstotno stopnjo zaposlenosti žensk in moških, ter opozarja, da bi lahko 
sedanja raven brezposelnosti med mladimi zunaj trga dela pustila celo generacijo žensk, s 
čimer bi povečala njihovo nevidnost in ranljivost;

9. poziva Komisijo in države članice, naj se borijo proti segregaciji na podlagi spola v 
izobraževanju in na trgu dela in določijo posebne tečaje izobraževanja in usposabljanja z 
mentorstvom, temelječe na nenehnem spremljanju, ter spoštujejo sklepe iz priporočila 
Komisije z dne 28. novembra 2012 z naslovom „Ponovni razmislek o izobraževanju“ 
(COM(2012)0669), pri čemer naj združijo politike izobraževanja in usposabljanja s 
politikami, usmerjenimi v zaposlovanje mladih žensk, in podpirajo in spodbujajo 
zaposlovanje žensk v strateških razvojnih sektorjih; poudarja, da bi bil cilj teh dejavnosti 
preprečiti zgodnje opuščanje šolanja ter zagotoviti, da bodo pridobljene spretnosti dovolj 
za izpolnjevanje sedanjih in prihodnjih potreb na trgu dela;

10. poziva Komisijo in države članice, naj ocenijo, zakaj nacionalna orodja za boj proti 
brezposelnosti med mladimi, zlasti med mladimi ženskami, niso učinkovita, ter naj 
spodbujajo izmenjavo dobre prakse in modelov, ki so prinesli pozitivne rezultate, na 
evropski ravni, kot so zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja, ponovno vključevanje v 
izobraževanje, učinkovit prehod z izobraževanja na trg dela, zmanjšanje brezposelnosti 
mladih ter dostop prikrajšanih skupin do zaposlitve;

11. poudarja, da mora ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti spremljati izvajanje ukrepov 
za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, spodbujanje moških in žensk za 
delitev gospodinjskih obveznosti ter pomoč mladim materam pri vračanju na trg dela, in 
sicer z zagotovitvijo zadostnih, dostopnih, cenovno ugodnih in kakovostnih storitev za 
varstvo otrok (npr. vrtcev, jasli in javnih rekreacijskih dejavnosti za otroke) ter storitev za 
vzdrževane odrasle v javnem in zasebnem sektorju; poudarja, da se s temi ukrepi prepreči 
tveganje, da bi se morale matere odpovedati poklicni poti, jo prekiniti ali pa opustiti ali 
odložiti načrtovanje družine, s čimer se prepreči njihova poklicna in socialna izključenost 
in zmanjša tveganje, da se bodo njihovi otroci soočali z revščino in socialno 
izključenostjo; v tem okviru poziva Svet, naj s Parlamentom pripravi skupno stališče o 
direktivi o porodniškem dopustu;

12. poziva države članice, naj spodbujajo dostop mladih žensk do trga dela in sprejmejo 
ukrepe, ki jim bodo omogočili obdržati zaposlitev, pri čemer naj se osredotočijo na 
kakovost zaposlitve in strokovno rast, da se odpravijo razlike na področju vstopanja na trg 
dela, poklicne poti in plačil, ki že ves čas zaznamujejo odnos med moškimi in ženskami 
na področju dela;

13. poziva k sprejetju ukrepov, usmerjenih predvsem v skupine mladih žensk s posebnimi 
potrebami, in sicer invalidke, priseljenke, pripadnice manjšin, ženske z nizko izobrazbo ali 
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brez nje, ženske, ki so bile žrtve nasilja na podlagi spola, bivše prostitutke ali zapornice, ki 
še težje najdejo dostojno zaposlitev;

14. poziva Komisijo in države članice, naj organizirajo kampanje ter zagotovijo dovolj 
informacij o programih za zaposlitvene možnosti in o dostop do socialnega in otroškega 
varstva;

15. poziva Komisijo in države članice, naj v podjetniškem sektorju in v organih javne uprave 
spodbujajo delo na daljavo, da bodo mladim ponudili možnost izbire mobilne in 
dinamične poklicne poti;

16. meni, da pomoč ženskam, da se vrnejo na trg dela, zahteva večrazsežnostne rešitve 
politike, ki bodo vključevale vseživljenjsko učenje in ukrepe za boj proti nestalnim 
zaposlitvam ter spodbujanje dela s pravicami in praks diferencirane organizacije dela na 
zahtevo žensk, da se jim ni treba odpovedati poklicni poti ali jo prekinjati;

17. poziva države članice, naj razvijejo primerne politike, ki bodo v celoti skladne z evropsko 
in nacionalno zakonodajo ter sprejmejo posebne ukrepe, vključno z delovnim 
usposabljanjem in programi zaposlovanja, da zagotovijo enake možnosti mladim moškim 
in ženskam pri pridobivanju dejanskih delovnih izkušenj;

18. poziva Komisijo in države članice, naj oblikujejo in izvajajo politike vključevanja načela 
enakosti spolov in spremljanja po spolu, ki podpirajo dostop brezposelnih državljanov do 
služb za zaposlovanje in socialno pomoč;

19. poziva države članice, naj podprejo in priznajo oblike neformalnega in priložnostnega 
izobraževanja ter delo v mladinskih organizacijah kot instrumente, ki študentom 
omogočajo vzpostavljanje prvih vezi s trgom dela;

20. poziva Komisijo in države članice, naj spremljajo in javno objavljajo vse podatke o 
politikah za preprečevanje brezposelnosti med mladimi (med katerimi je izvajanje jamstva 
za mlade) ter pripravijo regionalne statistične podatke za različne države članice, in naj 
bodo posebej pozorne na enakost spolov; poziva tudi, naj se izvajanje in spremljanje teh 
politik vključita v okvir evropskega semestra in v priporočila posameznim državam;

21. poziva Komisijo in države članice, naj v okviru opredelitve programskega obdobja 2014–
2020 določijo strožja in bolj količinsko opredeljiva merila za vzpostavitev, spremljanje in 
ocenjevanje ciljev strukturnih skladov s posebnimi cilji, namenjeni preprečevanju 
brezposelnosti med mladimi, ki bodo merljivi tudi glede na spol (v obdobju od leta 2007 
do 2011 je bilo 52 % upravičencev Evropskega strukturnega sklada žensk);

22. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za odpravo 
stereotipa, da je podjetništvo tvegana dejavnost, v kateri prevladujejo moški; poudarja, da 
je treba za krepitev splošnega položaja žensk na trgu dela in učinkovitejše spodbujanje 
podjetništva sprejeti ukrepe, s katerimi bi podprli regionalno in mednarodno sodelovanje 
med podjetnicami, ter spodbujati oblikovanje mreže platform za izmenjavo izkušenj in 
najboljših praks;

23. poziva Komisijo, naj razmisli o nadaljnji prilagoditvi ESS, da bi zagotovila dodatno 
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podporo na področju usposabljanja mladih žensk, dostopa do zaposlovanja in varstva 
otrok;

24. pozdravlja napoved Komisije, da bo 6 milijard EUR v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2014–2020 dodelila Pobudi za zaposlovanje mladih; poleg tega poudarja, da je 
bilo od 82 milijard EUR nerazporejenih evropskih sredstev, ki bi naj bila ponovno 
načrtovana za pobude za preprečevanje brezposelnosti med mladimi, kot je bilo 
objavljeno januarja 2012, porabljenih le 16 milijard EUR (marca 2013); poziva, da je 
treba vse dodelitve povezati z boljšim in hitrejšim načrtovanjem, in poziva  Komisijo, naj 
v zvezi s tem spodbuja izmenjavo dobre prakse med državami članicami; poziva države 
članice, naj za boj proti brezposelnosti mladih zagotovijo čim več finančnih sredstev, 
vključno s črpanjem sredstev iz nacionalnih proračunov, pri tem pa upoštevajo vprašanje 
spola;

25. poziva države članice, naj sporazumno z Evropsko komisijo določijo načrt davčnih 
spodbud, namenjenih zaposlovanju mladih in podpori podjetništvu oseb, mlajših od 35 let, 
s spodbudami za podjetja, zlasti mala in srednja, za zaposlovanje mladih za nedoločen čas. 
V ta namen bi države članice, kot je predlagala Evropska komisija v svežnju za 
zaposlovanje, lahko uporabile instrument nadomestila plače in zmanjšanja davčne 
obremenitve, zlasti prispevkov za socialno varnost, ki jih plačujejo delodajalci;

26. poziva države članice, naj v dogovoru s Komisijo določijo ukrepe in olajšave za pogodbe 
o vajeništvu ter dodatek za zagon podjetij, ki jih ustanovijo mlajši od 35 let; meni zlasti, 
da bi morale države članice zagotoviti več boljših storitev za podpiranje ustanavljanja 
podjetij, kampanje za ozaveščanje o možnostih in priložnostih za samostojno delo, 
okrepljeno sodelovanje med uradi za zaposlovanje in podporo podjetjem, tudi z uporabo 
(mikro) financiranja;

27. poziva Komisijo in države članice, naj obvezno vključijo mladinske organizacije in 
socialne partnerje v odločanje, politike in programe, povezane s preprečevanjem 
brezposelnosti med mladimi, ter v izvajanje in spremljanje ter nadaljnji razvoj jamstva za 
mlade, pobude v podporo zaposlovanju mladih in evropske koalicije za vajeništva, ter se z 
njimi posvetujejo; poziva dekleta, naj se dejavneje sodelujejo v mladinskih in študentskih 
organizacijah, pa tudi v dejavnostih nevladnih organizacij, da bi okrepile svoj položaj in 
povečale svoj vpliv;

28. poziva države članice, naj spodbujajo enako zastopanost spolov v delovnih skupinah in na 
delovnem mestu, da se dosežejo boljši rezultati pri delu;

29. poziva države članice, naj sprejmejo politike, s katerimi bodo spodbudile ljudi, zlasti 
mlade ženske, da ostanejo v poklicnem življenju.
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