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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker prisotnost žensk v družinskih podjetjih narašča in ker so ženske pomemben vir 
zaradi visoke stopnje izobrazbe in dokazanih vodstvenih sposobnosti pri določanju 
strategij, sprejemanju odločitev, upravljanju podjetij in reševanju problemov;

B. ker pa je na voljo le malo informacij o ženskah, ki so zaposlene v družinskih podjetjih, 
saj o sedanji obliki družinskih podjetij še vedno ni dosti podatkov;

C. ker so družinska podjetja, družinsko vodena samostojna podjetja in tovrstne nove oblike 
podjetij velika priložnost za poklicni in osebni razvoj žensk, čeprav to dejstvo ni 
priznano, ker ni vzornic, ki bi lahko bile ženskam za zgled;

D. ker se ženske srečujejo z velikimi težavami pri vključevanju v družinska podjetja in se 
soočajo z vertikalno in horizontalno segregacijo zaradi spola, kljub visoki stopnji 
izobrazbe (60 % vseh diplomantov je žensk); 

E. ker je v številnih državah težava v tem, da je družba prežeta s kulturo moške nadvlade v 
vseh življenjskih vidikih, ne le na delovnem mestu;

F. ker so družinske kmetije uspešen model, saj udejanjajo načelo okoljsko in socialno 
trajnostnega krožnega gospodarstva, ženske kot voditeljice pa pri tem prispevajo k 
podjetniškemu razmišljanju;

G. ker v EU ženske povprečno zaslužijo 16 % manj na uro dela kot moški in ker je žensk 
na visokih in vodilnih položajih premalo, prav tako sta delovnopravna praksa in sistem 
plač za moške drugačna kot za ženske, kar slednjim otežuje finančno neodvisnost, polno 
udeleženost na trgu dela in uskladitev poklicnega in zasebnega življenja;

H. ker imajo ženske pogosto nevidno vlogo ali vlogo marionete, njihova delovna mesta ter 
plače pa niso ustrezno priznane, kar ima resne posledice pri prispevkih za socialno 
varnost, pokojninskem in zdravstvenem varstvu ter priznavanju njihovih spretnosti, kot 
to prikazujejo podatki o razlikah v plačilu in pokojninah med spoloma1;

I. ker morajo imeti ženske v evropskih državah pogosto vlogo marionete, bodisi iz 
davčnih razlogov ali zaradi pravnih ovir, ki moškim preprečujejo, da bi imeli kateri koli 
položaj v podjetju ali da bi bilo podjetje prijavljeno na njihovo ime; 

J. poudarja, da je ženskam oteženo nasledstvo v družinskih podjetjih, ker se daje prednost 
sinovom, hčere pa so zelo pogosto izključene;

K. ker so ženske, ki skušajo uskladiti vlogo matere in vlogo nosilke poslovne dejavnosti, 
pogosto prisiljene materinstvo potisniti ob stran ali celo opustiti misel nanj, da bi lahko 
upravljale podjetje;

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_pay_gap/140319_gpg_sl.pdf
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L. ker 60 % vseh podjetij v EU upravljajo družine ali so v družinski lasti;

M. ker je eden glavnih ciljev družinskih podjetij zagotoviti uspešno družinsko upravljanje 
skozi generacije in ker imajo pri nasledstvu teh podjetij zaradi spolnih stereotipov sinovi 
prednost pred hčerami;

N. ker je učinkovito upravljanje družinskih podjetij močan zgled in pomembno vpliva na 
vzdržnost evropskega gospodarstva in socialno tržno gospodarstvo v Evropi;

1. priporoča učinkovitejšo uporabo in izvajanje ukrepov za zagotavljanje enakih možnosti 
ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem razvoju ter 
proaktivnih ukrepov za večjo udeležbo nezadostno zastopanega spola, da bi preprečili 
horizontalno in vertikalno segregacijo, diskriminacijo pri plačah in na delovnem mestu 
(nevidnost in izraba imena), zlasti glede nalog upravljanja, odgovornega položaja in 
vodilnih vlog, s čimer bi obema spoloma zagotovili enake možnosti, socialne pravice, 
dostop do zdravja, plačo in pokojnino;

2. vztraja, da je treba ženskam priznati spretnosti, ki jih pridobijo v družinskih podjetjih, in 
jim tako omogočiti, da nadaljujejo poklicno pot v drugih vrstah podjetij;

3. poziva k sprejetju nedvoumne opredelitve družinskih podjetij za vse države članice, ki 
bo zagotavljala trdno poklicno podlago za oba spola, kot je priporočila evropska 
skupina strokovnjakov v končnem poročilu Pregled pomembnih tem o družinskih 
podjetjih (Overview of Family-Business-Relevant Issues) iz leta 2009;

4. poudarja, da je treba zaščititi pravico žensk do nasledstva v družinskih podjetjih na 
enakovredni ravni z moškimi, tako da se spodbuja kultura enakopravnosti moških in 
žensk, ki naj poudari podjetniško vlogo ženske v družinskih podjetjih na upravljavskih, 
odgovornih in vodilnih delovnih mestih, ter ustvari okolje, v katerem bodo lahko 
podjetnice in družinska podjetja uspevali, podjetništvo pa bo nagrajeno;

5. poziva Komisijo in države članice, naj podprejo evropsko mrežo ambasadork ženskega 
podjetništva in evropsko mrežo mentorjev za podjetnice, da bi okrepili njuno vidnost; 

6. opozarja na pomembno vlogo žensk pri vodenju družinskih kmetij in poziva države 
članice, naj podprejo poslovno usposabljanje za kmetovalke, da bi še bolj okrepile 
vključenost žensk pri družinskem kmetovanju; v zvezi s tem priporoča zlasti, da se 
podprejo projekti usposabljanja za ženske, ki vodijo družinske kmetije, s čimer bi 
povečali vključenost žensk v kmetovanje in v regionalne organizacije;

7. poudarja, da je treba zagotoviti čim boljše delovne pogoje glede zdravja in varnosti na 
delovnem mestu;

8. priporoča, da se spodbuja lik matere-podjetnice, da bi zagotovili pravico do materinstva 
in odobrili finančno pomoč za uskladitev družinskih in poslovnih obveznosti; poziva k 
ukrepom, ki bodo podpirali zaposlitev v družini in storitve otroškega varstva na domu 
ter podjetnicam omogočili uskladitev poklicnega in zasebnega življenja;

9. poudarja, da bodo večje priložnosti za ženske in družinska podjetja koristile tako 
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ženskam kot podjetjem;

10. poziva k sprejetju vseh možnih ukrepov za preprečevanje in kaznovanje dejanj proti 
ženskam na delovnem mestu, kot so zloraba ali prisila, izsiljevanje in/ali podreditev ter 
nasilje, in poudarja, da sta poleg fizičnega nasilja osamitev in diskriminacija tudi obliki 
psihičnega nasilja;

11. ponovno želi opomniti države članice ter lokalne in regionalne organe, kako pomembno 
je zagotoviti dovolj kakovostnih storitev po zmernih cenah za varstvo otrok, starejših in 
drugih vzdrževanih oseb, davčne spodbude za podjetja in druga nadomestila, da bi 
ženskam in moškim, ki so delojemalci, imajo lastno dejavnost ali upravljajo družinska 
podjetja, omogočili uskladitev družinskih in poklicnih obveznosti;

12. poziva Komisijo, naj pripravi študijo in izvede statistično analizo prisotnosti žensk v 
družinskih podjetjih v Evropi;

13. poudarja, da je treba zagotoviti ločena in ustrezno plačana obdobja porodniškega in 
očetovskega dopusta ter dopusta za varstvo in nego otroka, ki bodo izpolnjevala potrebe 
delojemalcev, samozaposlenih oseb in delodajalcev v podjetjih;

14. poziva Evropsko unijo in države članice, naj upoštevajo enake možnosti za ženske in 
moške, pri tem pa razmislijo o proaktivnih ukrepih za večjo udeležbo nezadostno 
zastopanega spola in večji dostop žensk do poklicnega usposabljanja ter jih vključijo v 
vse nove predpise o družinskih podjetjih, zlasti ko gre za ženske v upravnih odborih;

15. poudarja, da bi bila odprava vseh razlik med moškimi in ženskami, ki delajo v 
družinskih podjetjih, koristna za gospodarstvo in družbo nasploh; opozarja, da je namen 
strategije za enakost med moškimi in ženskami (2010–2015) doseči 75-odstotno 
zaposlenost žensk, kar je cilj strategije Evropa 2020, in da so pri tem zajete skupine 
žensk z najnižjo stopnjo zaposlenosti;

16. poudarja, da je treba oblikovati okvire za podporo ženskam, ki imajo v lasti in 
upravljajo družinska podjetja, da bi bile bolj samozavestne in uspešne;

17. vztraja, da morajo družinska podjetja zagotoviti enako obravnavanje in možnosti za 
moške in ženske na delovnem mestu, pri upravljanju podjetja in odločanju ter da morajo 
zato sprejeti ukrepe za preprečevanje vsakršnih oblik diskriminacije in za spodbujanje 
enakosti med spoloma;

18. poudarja, da so potrebni konkretni predlogi za uskladitev poklicnega, družinskega in 
zasebnega življenja, ki bodo ženske in moške spodbujali k bolj uravnoteženi delitvi 
poklicnih, družinskih in družbenih obveznosti, zlasti pri oskrbi vzdrževanih oseb in 
varstvu otrok; ugotavlja, da večje zagotavljanje storitev dnevne oskrbe in otroškega 
varstva ni odvisno samo od javnih politik za ustvarjanje teh zmogljivosti, marveč tudi 
od spodbud podjetjem, da nudijo tovrstne možnosti; ugotavlja, da bi lahko dosegli 
boljšo uskladitev poklicnega in zasebnega življenja tudi s prilagodljivim delovnim 
časom in prilagodljivo organizacijo dela;

19. poziva Svet, naj čim prej doseže soglasje in sprejme direktivo o zagotavljanju 
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uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, 
da bodo vse družbe, ki kotirajo na borzi, vključno z družinskimi podjetji, izpolnile cilj 
najmanj 40-odstotne zastopanosti žensk v upravnih odborih.
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