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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 EU trenutno doživlja najhujšo gospodarsko in finančna krizo po svetovni gospodarski 
krizi v tridesetih letih prejšnjega stoletja;

B. ker so učinki gospodarske krize še posebej hudi za ženske, saj jih je prizadela neposredno 
in posredno, zlasti kar zadeva razliko v stopnji zaposlenosti med moškimi in ženskami;

C. ker je vztrajno premajhna zastopanost žensk na vseh ravneh odločanja in na prizoriščih 
socialnega dialoga tesno povezana z njihovo premajhno zastopanostjo v vladah, sindikatih 
in združenjih delodajalcev, pri čemer je zastopanost žensk pri slednjih najmanj verjetna, in 
ker lahko premajhno zastopanost razumemo kot pomanjkanje jasne in skladne politike v 
zvezi z vprašanji enakosti spolov;

1. poudarja, da imajo tristranski socialni dialog in kolektivna pogajanja nedvomno velik 
potencial kot nosilci spodbujanja enakosti spolov; poudarja, da je za boljše usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja ter enakost spolov, zlasti na področju razlik v plačilu in 
steklenega stropa, pomembno kolektivno pogajanje med vodstvom in delavci;

2. poudarja, da vzorci zastopanosti na različnih ravneh (lokalni, sektorski, medpanožni, 
nacionalni, nadnacionalni in mednarodni) niso dovolj dokumentirani ter da skoraj ni 
podatkov o zastopanosti žensk glede na starost, spolno usmerjenost, zmožnost, razred, 
narodnost, državljanski status in raso; poudarja pomen razčlenjevanja podatkov;

3. poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo lahko ženske brez diskriminacije 
uresničevale svoje pravice na vseh družbenih področjih, in poudarja pravico žensk do 
vključevanja v politično življenje in oblikovanje pomembnih političnih vprašanj ter 
njihovo izvajanje, zlasti z opravljanjem javnih funkcij ter z izvolitvijo v organe sindikatov 
in predstavnikov delavcev;

4. obžaluje, da se na različnih ravneh kolektivnega pogajanja ne upoštevajo posebne potrebe 
žensk, čeprav prav ženske preživljajo večino enostarševskih družin, ki jih je kriza znatno 
prizadela; poudarja, da bodo brez premika v kulturi pogajanj (kdo se pogaja in kako – kar 
ponazarja način vodenja) možne le majhne spremembe glede predmeta pogajanj ter da je 
treba prizadevanja glede raznolikosti, enakosti, vključujoče zastopanosti in 
demokratizacije vodenja znotraj institucij povezati s programom kolektivnega pogajanja 
in socialnega dialoga;

5. poudarja, da so kolektivna pogajanja dragoceno dopolnilo zakonodaji in postopkom 
odločanja pri spodbujanju enakosti med spoloma in osrednji mehanizem za upoštevanje 
tega načela pri zaposlovanju;

6. poudarja, da je treba pridobiti stališča žensk, ki običajno odražajo tudi interese otrok in 
starejših, ki jih negujejo, in zagotoviti, da bodo zastopane v pogajalskih skupinah, ter tudi 
poziva, naj se izvajajo ocene učinka kolektivnih pogodb z vidika spola;
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7. poudarja, da je treba povečati zastopanost in udeležbo žensk v socialnem dialogu in 
strukturah kolektivnega pogajanja ter vidik spola vključiti tudi na ustreznih forumih;

8. poziva sindikate, naj izrecno podpirajo in usposabljajo ženske za udeležbo v pogajalskih 
skupinah, tudi v Evropskem svetu delavcev;

9. poudarja, da bi morali sindikati ozaveščati javnost o koristih združevanja v sindikate in 
izvajati posebne kampanje za spodbujanje udeležbe žensk;

10. poziva sindikate, naj zagotovijo, da bo organizacija sindikalnega življenja (sestanki, 
potovanja, dejavnosti) ustrezala potrebam usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja 
tako moških kot žensk;

11. poziva sindikate, naj spodbujajo in krepijo upoštevanje različnosti spolov med svojimi 
člani in delodajalci;

12. poziva države članice, naj zagotovijo enakopravno zastopanost in udeležbo žensk in 
moških v socialnem dialogu, tako da bo več pozornosti namenjeno vprašanjem enakosti 
med spoloma;

13. poziva EU in države članice, naj spodbujajo upoštevanje različnosti spolov med 
socialnimi partnerji;

14. poudarja, da je pomembno razviti program pogajanj o enakosti med spoloma ter jasno 
strategijo o vprašanjih s tega področja;

15. poudarja, da je treba v program socialnega dialoga vključiti vprašanja enakosti med 
spoloma, na primer različno plačilo glede na spol, diskriminacijo na trgu dela, 
usklajevanje dela in odgovornosti za družino, spodbujanje poklicnega razvoja ter boj proti 
nasilju in spolnemu nadlegovanju, tako da bodo zastopani interesi žensk in moških;

16. poziva sindikate, naj vidik spola vključijo v program kolektivnih pogajanj;

17. poziva države članice, naj izvajajo okvir ukrepov za enakost med spoloma (2005);

18. poziva države članice, naj se osredotočijo zlasti na mala in srednja podjetja, ki se stalno 
srečujejo z večjimi težavami pri spodbujanju enakih možnosti in prevzemanju stroškov 
odsotnosti zaradi porodniškega ali starševskega dopusta;

19. poziva države članice, naj zagotovijo pravico do enakih zaposlitvenih možnosti kar 
zadeva dostop do delovnih mest, poklicno usposabljanje in napredovanje ter načelo 
„enakega plačila za enako delo“;

20. poziva države članice, naj podjetjem, ki s svojimi načini organizacije osebja in upravljanja 
spodbujajo enakost spolov na delovnem mestu, vsako leto podelijo nagrado za 
spodbujanje enakosti spolov;

21. poziva države članice, naj materinstvo in očetovstvo dejansko priznajo kot izjemno 
družbeno funkcijo ter zagotovijo pravice do dopusta, ki naj bodo vključene v zakonodajo;

22. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo v zakonodajnih ukrepih za spodbujanje socialnega 
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dialoga in kolektivnega pogajanja vključeno načelo enakosti med spoloma.
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