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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,

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

B. ker je v okviru ambicioznih ciljev za stopnjo zaposlenosti iz strategije EU 2020 
načrtovano, da se bo zaposlovanje povečalo za 25 %, hkrati pa se bo treba soočiti z 
demografskim izzivom,

C. ker je v obdobju demografskih sprememb še posebno bistvena vloga žensk, saj so 
pomembne kot delavke in kot matere, in ker je treba to dvojno breme mater ustrezno 
obravnavati,

D. ker ženske zaradi daljše življenjske dobe predstavljajo vse večji delež starejšega 
prebivalstva,

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 vplivajo na dostop do virov in možnosti ter oblikujejo življenjske 
strategije na vsaki stopnji;

2. poudarja, da je treba obravnavati vprašanje razlike v plačilu med ženskami in moškimi –
trenutno 17 % v EU 27 –, saj ima ta posledice v obliki nižjih plač od rojstva prvega otroka 
in zato tudi nižjih pokojnin ter višje stopnje revščine med starejšimi ženskami;

3. poudarja, da je združljivost poklicnega in družinskega življenja mogoča samo z dostopno 
in kakovostno ponudbo skrbniških storitev za družine;

4. ugotavlja, da so starejše ženske na trgu dela pogosto žrtve diskriminacije in celo 
večplastne diskriminacije, in meni, da je treba to vprašanje ustrezno obravnavati;

5. priznava pomembno vlogo starejših žensk kot oskrbovalk, katerih zmogljivosti so pogosto 
podcenjene in ki bi lahko prispevale k boljši združljivosti poklicnega in družinskega 
življenja;

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

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


