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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je treba posvetiti več pozornosti doseganju cilja strategije EU 2020, da bi se udeležba 
žensk na trgu dela povečala na 75 %, saj bi to sprostilo velik neizkoriščen potencial, zlasti 
na področju znanosti in tehnologije, in bi prispevalo k ekonomski učinkovitosti in 
povečanju produktivnosti;

1. ponovno poziva države članice, naj v proces evropskega semestra vključijo vidik enakosti 
spolov, tako da pri izvajanju smernic, podanih v letnem pregledu rasti, upoštevajo potrebe 
in položaj žensk; izreka pohvalo državam članicam, ki so uveljavile načelo enakosti 
spolov v svojih nacionalnih programih reform, obžaluje pa, da so številne države članice 
izpustile vsako omembo spola;

2. poziva Komisijo, naj doda kazalnike, ki upoštevajo vidik spola, naj dovoli spremljanje 
doseženega napredka pri ciljih EU 2020 ter naj cilje in kazalnike EU 2020 čim bolj 
razčleni po spolu; 

3. opozarja, da so razlike v plačah med moškimi in ženskami v EU še vedno problem in da 
to tudi vpliva na višino pokojnine, ki jo bodo ženske kasneje prejemale; zato poziva 
države članice, naj v nacionalnih programih reform določijo kvalitativne cilje za odpravo 
plačne vrzeli med ženskami in moškimi; 

4. opozarja, da večino delovnih mest s krajšim delovnim časom zasedajo ženske, kar 
omejuje njihovo finančno neodvisnost, če se za to niso odločile same, in kar močno 
prizadene ženske v ranljivem položaju, kot so matere samohranilke; zato poziva Komisijo 
in države članice, naj spremljajo zaposlovanje žensk tako z vidika količine kot tudi 
kakovosti, torej glede na število opravljenih ur v tednu, vrste pogodb ter posledično 
zmožnosti zagotavljanja njihove finančne neodvisnosti; poziva države članice, naj pri 
vsakem ukrepu ali dejavnosti, ki naj spodbudi zaposlitev ali samozaposlitev, močno 
upoštevajo vidik spola;

5. poudarja, da je treba ženske spodbujati in bolje usposobiti za vstop v sektorje z največjim 
potencialom zaposlovanja, kot so sektorji v nizkoogljičnem gospodarstvu, ki učinkovito 
izrablja vire („zelena delovna mesta“), ali v digitalnem gospodarstvu; poudarja, da si 
delovna mesta v zdravstvu in socialnem varstvu („bela delovna mesta“), kjer je zaposlenih 
veliko žensk, zaslužijo več priznanja v smislu vrste pogodb o zaposlitvi in višine plač;

6. ugotavlja, da je treba izboljšati tudi dostop žensk do zahtevnejših delovnih mest, da bi se 
zmanjšale razlike v produktivnosti znotraj EU in tako povečala konkurenčnost EU na 
svetovnih trgih.


