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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o mobilnosti žensk v EU na področju izobraževanja in zaposlovanja
(2012/0000(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti členov 2 in 3, 

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 8, 45, 165 in 166,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 21, 23 in 25,

– ob upoštevanju Konvencije Organizacije združenih narodov o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk iz leta 1979,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. septembra 2010 z naslovom Strategija za 
enakost žensk in moških 2010–2015 (COM(2010)0491),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. novembra 2010 z naslovom Program za nova 
znanja in spretnosti ter delovna mesta: evropski prispevek k polni zaposlenosti 
(COM(2010)0682),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 9. junija 2010 z naslovom Nova spodbuda za 
evropsko sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v podporo strategiji EU 
2020 (COM(2010)0296),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2011 o spodbujanju mobilnosti delavcev 
v Evropski uniji,1

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2012),

A. ker je pravica do bivanja in dela v drugi državi Unije ena od temeljnih svoboščin Unije;

B. ker mobilnost delavcev in mobilnost na področju izobraževanja prispeva k občutku 
pripadnosti evropskemu državljanstvu in vključenosti v demokratične postopke;

C. ker je gospodarska in finančna kriza negativno vplivala na trg dela v EU, zlasti na stopnjo 
zaposlenosti ter možnost prostega gibanja in izbire zaposlitve skladno z izobrazbo in 
strokovno usposobljenostjo, kjer so ženske najbolj prizadeta skupina;

D. ker obstajajo očitne razlike med spoloma v mobilnosti delavcev znotraj EU – moški se 
zaradi zaposlitve ali selitve delovnega mesta selijo veliko pogosteje kot ženske (44 % v 
primerjavi s 27 %), ženske pa se veliko pogosteje preselijo v oddaljene kraje, ker sledijo 
svojemu partnerju;

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0455.
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E. ker so spolna segregacija na trgu dela, neustrezne delovne razmere, trdovratni stereotipi in 
tveganje diskriminacije na podlagi spola glavne ovire pri mobilnosti žensk na področju 
zaposlovanja; ker tudi dejavniki, povezani z družino in socialno mrežo, vzgojno-
varstvenimi ustanovami, stanovanji in lokalnimi razmerami, ženske ovirajo pri 
uveljavljanju pravice do prostega gibanja;

F. ker so za boljše vključevanje žensk na trg dela potrebne večdimenzionalne politične 
rešitve, ki vključujejo vseživljenjsko učenje, ravnotežje med delovnim časom ter 
poklicnim in zasebnim življenjem, zdravstveno oskrbo in varnost ter načine organizacije 
dela;

G. ker mobilnost na področju izobraževanja prispeva k večji mobilnosti na področju 
zaposlovanja in odpira več priložnosti na trgu dela ter mora biti na voljo vsem, tudi 
nizkokvalificiranim ženskam; 

1. poudarja, da je treba izboljšati ozaveščenost o položaju žensk znotraj evropskih politik o 
izobraževanju, vključevanju, migracijah in zaposlovanju ter socialnih politik, da bi 
zaščitili pravice žensk, spodbujali enakopravnost in enake možnosti ter se borili proti 
vsem oblikam izkoriščanja na trgu dela;

2. poziva države članice, naj v pripravo svojih nacionalnih strategij in programov reform 
vključijo določbe za zaščito pravic žensk v zvezi z mobilnostjo na področju zaposlovanja:

3. poudarja, da so ženske, ki se zaradi zaposlitve preselijo v tujino in opravljajo dela na 
področju varstva otrok ali oskrbe starejših, pogosto zaposlene brez pogodbe in delajo 
nezakonito, zaradi česar so brez pravic oziroma niso upravičene do socialne varnosti, 
zdravstvene oskrbe ali drugih ugodnosti;

4. poudarja, da imajo ženske, ki se zaradi zaposlitve preselijo v tujino, pogosto na voljo le 
najmanj cenjena dela, kar se tiče usposobljenosti, plačila in ugleda, ter da je delovna 
migracija žensk največkrat zbrana v nekaj poklicih, v katerih prevladujejo ženske in ki so 
povezani s tradicionalnimi vlogami glede na spol;5. poziva Komisijo in države 
članice, naj nadzorujejo kršitve pravic žensk na trgu dela, zagotovijo potrebne informacije 
ženskam, ki zaradi dela živijo v tujini, vključno z informacijami o dostopu do služb in 
usposabljanja na tem področju ter do socialnih pravic in zdravstvene oskrbe, in nudijo 
brezplačno svetovanje o možnostih zaposlitve; 

6. poziva države članice in Komisijo, naj okrepijo politiko EU za boj proti neposredni in 
posredni diskriminaciji evropskih delavcev, ki so se preselili v drugo državo članico in 
zlorabi njihovih pravic zaradi nezadostnega poznavanja jezika in delovne zakonodaje v 
državi članici gostiteljici;

7. poziva države članice, naj vzpostavijo kontaktne točke za mobilne hišne pomočnice in 
negovalke z individualnim pogodbenim razmerjem, da bi lahko vzpostavile omrežje, prek 
katerega bodo obveščene o svojih pravicah;

8. poziva države članice, naj poskrbijo za preglednost gibanja plač, da bi se preprečile 
razlike v plačilu ali njihovo naraščanje;  
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9. poziva države članice, naj nudijo storitve delavcem, ki se preselijo z zakoncem ali 
partnerjem in/ali otroki, kot so varstvo otrok, predšolske ustanove, šole in zdravstvene 
storitve ter prost dostop do storitev javnih zavodov za zaposlovanje, da bi ob selitvi v 
drugo državo članico zakoncem ali partnerjem pomagali poiskati službo;

10. poziva države članice, naj odpravijo ovire za mobilnost delavcev tako, da ženskam, ki se s 
svojim soprogom ali partnerjem preselijo v drugo državo članico, zagotovijo ustrezne 
storitve, denimo tečaje, ki jim bodo omogočili vključevanje v novo družbeno in kulturno 
okolje, na primer brezplačne jezikovne tečaje in poklicno usposabljanje;

11. ponovno poziva države članice, naj spodbujajo mobilnost na področju izobraževanja in 
zaposlovanja na naslednje načine: (a) z boljšim osveščanjem in splošno dostopnostjo 
informacij; (b) s poudarjanjem dodane vrednosti mobilnosti že na zgodnjih stopnjah 
izobraževanja; (c) tako da zagotovijo, da se bodo učni rezultati, pridobljeni v programih 
mobilnosti med državami članicami, priznavali; in (d) zmanjšajo upravna bremena ter 
spodbujajo sodelovanje med ustreznimi organi v državah članicah;

12. poziva Komisijo, naj močno podpira program Erasmus; ugotavlja, da je program Erasmus 
od svojega začetka leta 1987 več kot 2,2 milijonoma študentom omogočil mobilnost 
znotraj EU in pomembno prispeval k mobilnosti v evropskem visokošolskem 
izobraževanju;

13. poudarja, da morajo imeti invalidke in matere samohranilke na voljo dodatno podporo, da 
bodo lahko dostopale do obstoječih programov za mobilnost na področju izobraževanja;

14. poudarja, da je treba povečati stopnjo sodelovanja žensk, ki so se preselile v tujino, v 
programih vseživljenjskega učenja, vključno s programi za razvoj znanj in spretnosti;

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam 
držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

V prihodnjih letih čakajo Evropo številni pomembni izzivi, ki bodo vodili do vse bolj 
odprtega in dostopnega trga dela. 

Prvi je doseči zaposlitveno mobilnost, ki poudarja pomen boljše prilagoditve sistemov 
izobraževanja in usposabljanja novim potrebam na trgu dela, krepitve vseživljenjskega učenja 
in pridobivanja znanja in spretnosti ter izboljšanja sistemov za vzajemno priznavanje 
poklicnih kvalifikacij. 

Drugi pa je še vedno prenizka stopnja mobilnosti delavcev med državami članicami, ki kaže, 
da prednosti notranjega trga še vedno niso v celoti izkoriščene. 

Še vedno je preveč ovir za mobilnost, med njimi so pomanjkljivo znanje tujih jezikov, 
neugodni pogoji za uskladitev družinskega in poklicnega življenja ter neizvedene posodobitve 
nacionalne zakonodaje na področju socialnega zavarovanja. 

Dostop do informacij o čezmejni mobilnosti je še vedno omejen, preveč je primerov, ko 
posameznike zavirajo pomanjkljive informacije.

Mnogokrat menjava službe ne pomeni zgolj prehod iz enega podjetja ali sektorja v drugega, 
temveč lahko zaznamuje tudi začetek drugačne kariere in novega poklica. 

Zato je treba poskrbeti za tako izbiro različnih možnosti izobraževanja, ki bodo izpolnile 
potrebo, da se delavcem zagotovi zaposljivost in prilagodljivost za vso delovno dobo in se s 
tem poveča njihove možnosti za zaposlitveno mobilnost.

Vsi državljani imajo pravico do primerne ravni izobraževanja, možnosti, da svoje znanje 
dopolnijo in med delovno dobo pridobijo novo znanje in spretnosti. 

Ti cilji zahtevajo deljeno odgovornost vlad, javnih organov, delodajalcev, socialnih partnerjev 
in državljanov. 

Sistemi izobraževanja in usposabljanja se morajo še prilagoditi potrebam trga dela in 
gospodarstvu ter družbi, ki vse bolj temeljita na znanju. 

V času, ko vse manj mladim uspe vstopiti na trg dela, se je treba spoprijeti z novimi izzivi in 
izkoristiti možnosti, ki jih ponuja družba. 

Vse več ljudi mora doseči kar najvišjo izobrazbo, kar je posebej pomembno za ženske, ki 
začasno zapustijo delovno silo zaradi materinstva ali skrbi za družino in ki morajo imeti dobro 
raven izobrazbe, če se želijo brez težav vrniti na trg dela.

Prvi cilj strategije Evropa 2020 predvideva dvig stopnje zaposlenosti žensk in moških, starih 
med 20 in 64 let, na 75 %, tudi s povečanjem števila mladih, starejših in nizko kvalificiranih 
zaposlenih.

Večja in boljša izobrazba vodi k višji stopnji zaposlenosti in višja izobrazba sčasoma prispeva 
k večji zaposlenosti žensk, kar ima neposreden pozitivni učinek na BDP. 
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Širši pozitivni učinki na rast se lahko dosežejo le s spodbujanjem in omogočanjem vlaganja v 
človeški kapital in žensko produktivnost.


