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B7-0000/2009

Resolucija Evropskega parlamenta o ukrepih EU za podporo enakosti med spoloma pri 
usklajevanju pravic in dolžnosti, povezanih z delom in družinskim življenjem

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 137(1)(c) in 141 Pogodbe o ES ter načela enakega obravnavanja iz 
njenih členov 2, 3 in 13, pa tudi sekundarne zakonodaje, temelječe na tem načelu, zlasti 
Direktive Sveta 75/117/EGS z dne 10. februarja 1975 o približevanju zakonodaje držav 
članic v zvezi z uporabo načela enakega plačila za moške in ženske1, Direktive Sveta 
92/85/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju 
varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo2, 
Direktive Sveta 96/97/ES z dne 20. decembra 1996 o spremembah Direktive 86/378/EGS 
o uresničevanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v poklicnih sistemih 
socialne varnosti3, ter Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in 
žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano)4,

– ob upoštevanju Pogodbe o ES, zlasti njenega člena 139(2),

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 18. decembra 2000 ter 
njenih členov 23 in 33 o enakosti med moškimi in ženskami ter usklajevanju poklicnega, 
zasebnega in družinskega življenja,

– ob upoštevanju okvira ukrepov evropskih socialnih partnerjev za enakost med spoloma z 
dne 22. marca 2005, v katerem je ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem 
prednostno področje ukrepanja, hkrati pa se ugotavlja, da je za napredek na tem področju 
potrebna mešanica uravnotežene, vključujoče in skladne politike, ki ureja organizacijo 
dela, dopustov ter nege in varstva,

– ob upoštevanju predloga Komisije za Direktivo Sveta z dne 30. julija 2009 o izvajanju 
revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med 
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES 
(KOM(2009)0410),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij z dne 3. oktobra 2008 o boljšem ravnotežju med 
poklicnim in zasebnim življenjem: močnejša podpora za usklajevanje poklicnega, 
zasebnega in družinskega življenja (KOM(2008)0635),

– ob upoštevanju cilja lizbonske strategije za rast in zaposlovanje, da se splošna stopnja 

                                               
1 UL L 45, 19.2.1975, str. 19.
2 UL L 348, 28.11.1992, str. 1.
3 UL L 46, 17.2.1997, str. 20.
4 UL L 204, 26.7.2006, str. 23.
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zaposlenosti poveča na 70 %, stopnja zaposlenosti žensk na 60 % in starejših delavcev na 
50 %, barcelonskih ciljev glede zagotavljanja otroškega varstva ter prispevka politike k 
boljšemu usklajevanju poklicnega, zasebnega in družinskega življenja pri uresničevanju 
teh ciljev,

– ob upoštevanju vprašanj … Svetu in Komisiji o ukrepih EU za podporo enakosti med 
spoloma pri usklajevanju pravic in dolžnosti, povezanih z delom in družinskim življenjem 
(O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je sporazum med socialnimi partnerji o starševskem dopustu prvi korak k prožnim 
metodam za uravnoteženje poklicnega in zasebnega življenja, zaradi česar bi ga morali 
Parlament, Komisija in Svet kljub kritikam podpreti,

B. ker člen 139(2) Pogodbe o ES ne predvideva sodelovanja Parlamenta pri sklepanju 
tovrstnih sporazumov in ker bi si slednji v skladu s členom 192 Pogodbe o ES moral 
zagotoviti pravico, da predloži ustrezne predloge glede vprašanj, o katerih meni, da je za 
izvajanje te pogodbe treba sprejeti akt Skupnosti,

C. ker člen 137 Pogodbe omogoča Skupnosti, da podpira in dopolnjuje dejavnosti držav 
članic, med drugim na področju enakosti med moškimi in ženskami glede priložnosti na 
trgu dela in obravnave pri delu,

D. ker bi družinska politika morala prispevati k enakosti med spoloma in upoštevati 
demografske spremembe, učinke staranja prebivalstva, premoščanje generacijskega 
prepada, spodbujanje zaposlovanja žensk ter delitev obveznosti nege in varstva med 
ženskami in moškimi,

E. ker v številnih državah članicah spodbujanje moških k prevzemanju enakega dela 
družinskih obveznosti še ni prineslo želenih rezultatov, je treba sprejeti učinkovitejše 
ukrepe za spodbujanje enakomernejše porazdelitve družinskih obveznosti med moškimi in 
ženskami,

F. ker bi države članice morale zagotoviti učinkovite, sorazmerne in odvračajoče kazni za 
kršitve obveznosti iz zakonodaje Skupnosti, ki podpira enakost med spoloma pri 
usklajevanju pravic in dolžnosti, povezanih z delom in družinskim življenjem, zlasti iz 
Direktive Sveta o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, 
sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi 
Direktive 96/34/ES, če oz. ko bo ta direktiva sprejeta,

1. podpira sporazum med socialnimi partnerji o starševskem dopustu in meni, da je 
pomemben vidik politike enakih možnosti pri usklajevanju poklicnega, zasebnega in 
družinskega življenja, zato bi ga moral Svet čim prej sprejeti;

2. kljub temu ugotavlja, da navedeni okvirni sporazum določa le minimalne zahteve in 
določbe za starševski dopust, zato bi moral biti le prvi korak pri podpiranju prožnih metod 
za uravnoteženje dela in zasebnega življenjem ter uskladitev poklicnega, zasebnega in 
družinskega življenja;
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3. zlasti obžaluje, da v sedanjem okvirnem sporazumu niso zajeti ali niso ustrezno 
upoštevani naslednji vidiki:

a. skladen pristop k usklajevalnim ukrepom. K različnim predlogom, ki jih vsebuje 
sveženj teh ukrepov, bi lahko veliko prispevala izmenjava mnenj med različnimi 
akterji, ki bi določili možen obseg posameznih ukrepov in ocenili, kako bi se 
lahko dopolnjevali;

b. uvedba pravice do očetovskega dopusta na ravni EU (to je dopusta za očete ob 
rojstvu ali posvojitvi otroka), ki bi očetom omogočil, da bi že na začetku ustvarili 
tesno vez z otrokom, ter spodbujal moške in ženske k enakomernejši porazdelitvi 
obveznosti nege in varstva;

c. uvedba posebnih pravil glede pravice do posvojiteljskega dopusta (klavzula 4 
sporazuma), kot so trajanje, pravica do plačila in (ne)prenosljivost 
posvojiteljskega dopusta;

d. uvedba pravice do dopusta za nego ostarelih staršev in/ali drugih vzdrževanih 
oseb, kot so invalidni ali na smrt bolni družinski člani. Glede na staranje 
prebivalstva in upadanje rojstev bi lahko s takšnimi ukrepi pomagali ženskam in 
moškim, ki skrbijo za starejše vzdrževane osebe, ter jim olajšali usklajevanje 
starševskih in delovnih obveznosti;

e. obravnavanje vprašanj v zvezi s plačilom. Ta vidik je bistven za to, da se moškim 
in ženskam dejansko zagotovi možnost izrabe starševskega dopusta, in je 
odločujoč dejavnik za osebo, ki bo vzela dopust. Poleg tega bo prepustitev tega 
pomembnega vprašanja presoji držav članic nesorazmerno vplivala na 
gospodinjstva z enim prihodkom in njihovo možnost izrabe takšnega dopusta, 
zlasti za ženske, ki so večina enostarševskih gospodinjstev, in na gospodinjstva z 
invalidnimi ali kronično bolnimi otroki, za katera so diskrecijski ukrepi glede 
izrednega dopusta prav tako prepuščeni presoji držav članic;

f. določba o neprenosljivem štirimesečnem starševskem dopustu. V zvezi s tem se 
ženske še vedno lahko znajdejo v položaju, ko se morajo umakniti s trga dela za 
obdobje sedmih mesecev, medtem ko je to obdobje za moške, ki vzamejo dopust, 
dolgo mesec dni;

g. dvig starosti otroka, za katerega se lahko vzame starševski dopust (in sicer na 
osem let, kakor je v Direktivi 96/34/ES). Vendar je pomembno zaobjeti vso 
otroško/mladostno dobo. Pri otrocih s posebnimi potrebami/invalidnih otrocih ni 
nujno, da se to ugotovi v zgodnjem otroštvu, in je potrebna stalna nega vso 
otroško/mladostno dobo;

4. meni, da mora biti starševski in posvojiteljski dopust ter dopust za nego staršev urejen z 
dodatnimi pravnimi akti Skupnosti, in poziva Komisijo, naj v ta namen pripravi nove 
zakonodajne predloge; v zvezi s tem poziva Komisijo in Svet, naj čim prej začneta 
učinkovit dialog s Parlamentom;

5. pozdravlja vključitev delavcev s krajšim delovnim časom, za določen čas in začasnih 
delavcev v področje uporabe sporazuma;

6. meni, da je treba v okviru sporazuma o starševskem dopustu posebno pozornost nameniti 
malim in srednje velikim podjetjem ter da je potrebna odprta razprava o uresničljivosti 
sporazuma na teh področjih;
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7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter združenjem 
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC.


