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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 je namen strategije Evropa 2020 povečati stopnjo zaposlenosti moških in žensk na 
75 %; ker je sedanja stopnja zaposlenosti žensk okoli 58,2-odstotna; 

1. poudarja, da morajo države članice za večjo zaposlenost žensk nameniti posebno 
pozornost učinkovitemu izvajanju protidiskriminacijske zakonodaje in predpisom, ki so 
družini prijazni, s prostovoljnimi ukrepi in izvedljivimi cilji morajo spodbujati 
zaposlovanje na netradicionalnih mestih ter zagotoviti dostopnost in odgovornost; 
poudarja, da je pomembno spremljati trg delovne sile in zahteve glede znanj; 

2. poudarja, da je treba za pritegnitev visokokvalificiranih in usposobljenih delavk na trgu 
dela omogočiti ženskam, ki se soočajo s strukturno brezposelnostjo in težavami pri 
vračanju na delo po porodniškem dopustu ali dopustu za nego in varstvo otroka, možnosti 
za prekvalifikacijo in dostop do poklicnega usposabljanja, ne glede na vrsto delovne 
pogodbe, da bi lahko izboljšale svoje kvalifikacije; poudarja, da je treba ženskam 
omogočiti tudi dostop do dejavne udeležbe v vseživljenjskem učenju že na začetku 
poklicne poti, spodbujati tehniški študij med dekleti, da bi se izobraževanje in 
usposabljanje prožno prilagajalo potrebam na trgu dela; 

3. poziva države članice, naj v svojih strukturnih reformah trga dela zajamejo instrumente za 
boj proti horizontalni in vertikalni segregaciji žensk v poklicih, in sicer z učinkovitimi 
ukrepi proti stereotipom ter izmenjavo dobre prakse in kazalnikov referenčnih vrednosti 
med državam članicami; 

4. poziva Komisijo, naj podpira vključevanje žensk na trg dela in vanj vlaga, in sicer s 
spodbujanjem upravljanja raznolikosti, poklicnim spodbujanjem žensk in oblikovanjem 
novih delovnih mest, ki bi omogočali usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, na 
primer prožnih oblik dela; 

5. želi opomniti, da priložnosti za povečanje zaposlenosti med ženskami niso samo v 
administrativnem sektorju, pač pa tudi v poslovnih storitvah, na primer v zavarovanju in 
svetovanju, ekološkem sektorju in na trajnostnih delovnih mestih;

6. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo zasebni sektor k ukrepanju po vseh 
močeh, da bi odpravili razliko med plačami, tako da bi povečali udeležbo žensk na trgu 
dela.


