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POBUDE

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

1. opozarja na dejstvo, da se EU sooča z demografsko krizo, zaradi katere bo leta 2040 v 
delovni sili primanjkovalo že 24 milijonov ljudi, zato bo večja vključitev žensk na trg 
dela z gospodarskega vidika postala nujna; poudarja, da bi s povečanjem stopnje 
zaposlenosti žensk na raven zaposlenosti moških primanjkljaj delovne sile zmanjšali na 
3 milijone; 

2. meni, da je enakost spolov nujen pogoj za uresničitev cilja o 75 % stopnji zaposlenosti, 
ki je zapisan v strategiji Evropa 2020, in bistvenega pomena za zagotovitev vzdržnosti 
pokojninskih sistemov tudi v prihodnje; 

3. poudarja, da sta gospodarska rast in konkurenčnost v EU odvisni od tega, ali bomo 
uspeli premostiti vzel med stopnjo izobrazbe žensk ter njihovem sodelovanju na trgu 
dela ter položajem, ki ga na njem zavzemajo;

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev družinskih obveznosti posledica neenakega 
položaja žensk na trgu dela; poudarja, da je usklajevanje poklicnih in družinskih nalog 
ključni pogoj za enakost spolov, ki bi jo bilo treba spodbujati z vlaganjem v varstveno 
infrastrukturo in vključevanjem moških v domača opravila, in sicer s pomočjo 
zakonodaje o dopustu za nego in varstvo otroka in očetovskem dopustu in s 
prilagodljivim delovnim časom; 

5. poudarja, da je feminizacija revščine posledica dejavnikov, kot so prekinitev poklicne 
poti žensk, razlike v plačah in pokojninah med spoloma ter revščina v gospodinjstvih 
mater samohranilk, in da bi s pomočjo politik boja proti revščini, ki temeljijo na 
vključevanju načela enakosti spolov, stopnjo revščine do leta 2020 lahko zmanjšali za 
20 milijonov; 

6. poudarja, da mora zaposlovanje na vodstvene položaje potekati pregledno in da morata 
biti spola pri tem uravnoteženo zastopana; 

7. poudarja visoko raven neprijavljenega dela, ki negativno vpliva na socialno varnost 
žensk in BDP EU; poziva k oblikovanju spodbud, da bodo delodajalci in zaposleni z 
neformalnega lahko prešli k formalnemu gospodarstvu.


