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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 gospodarstvo ne sme biti razlog 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, da bi 
zagotovili trajnostno rast, polno izkoristili zaposlitvene možnosti in okrepili 
konkurenčnost,

1. poudarja, kako pomembno se je pri prehodu na novo gospodarstvo osrediniti na 
enakost med spoloma, saj je verjetneje, da se bodo zaradi negotovih zaposlitvenih 
razmer in stalnih razlik v plačah med spoloma v negotovem položaju znašle ženske; 
poziva k razvoju politik trga dela, ki bodo obravnavale razsežnost spola, podprte pa 
bodo s programi za zaposlovanje žensk v "netradicionalnih" poklicih;

2. 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;

3. 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 
in vseživljenjsko učenje; poziva, naj se zagotovi ustrezno usposabljanje, da bi 
preprečili premajhno zastopanost delavk v nizkoogljičnih sektorjih gospodarstva; 

4. poudarja, da je treba pri tehničnem usposabljanju in pripravništvu bolj upoštevati 
potrebe žensk, vključno z urniki in lokacijami, primernimi njihovi vlogi v družini, ter 
usposabljanjem, prilagojenim njihovi ravni kvalifikacij; poziva EU in držav članice, 
naj zagotovijo prožne in visoko kakovostne možnosti otroškega varstva;

5. 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, ki je sedaj v projektih, ki jih podpira ta sklad, manj 
kot 10 %;

6. poudarja, da je treba povečati udeležbo žensk v sindikatih v "netradicionalnih" 
zaposlitvenih sektorjih, saj je bistveno zaščititi pravic žensk, če naj bi bila delovna 
mesta v novem gospodarstvu socialno trajnostna;


