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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. poziva Komisijo, naj spremeni Direktivo 2006/54/ES in doda zavezujočo opredelitev 
„dela enake vrednosti„ v vseh poklicnih panogah, ki bo vključevala vidik spola;

2. ponovno poziva Komisijo, naj čim prej pripravi pravni instrument o preglednosti plač 
moških in žensk;

3. poziva Komisijo in države članice, naj obravnavajo vse oblike feminizacije revščine, pri 
čemer naj vidik spola upoštevajo pri pokojninskih pravicah, da bodo odpravile razlike v 
pokojninah med spoloma, ter naj izboljšajo delovne pogoje v t. i. ženskih sektorjih; 
poudarja, da je treba obravnavati kulturno podcenjevanje delovnih mest, na katerih 
prevladujejo ženske, in preveliko zastopanost žensk v netipičnih oblikah zaposlitve; 
poudarja, da je treba okrepiti kolektivna pogajanja in spodbuditi stabilno in kakovostno 
zaposlitev;

4. poziva Komisijo, naj pripravi dogovor o oskrbi za Evropo, ki bo zajemal vse potrebe po 
oskrbi v celotnem življenju; poziva države članice, naj ratificirajo konvencijo št. 189 
Mednarodne organizacije dela o delavcih v gospodinjstvu in jo v celoti uveljavijo ter naj 
presežejo barcelonske cilje o oskrbi in zagotovijo kritje teh potreb v okviru kakovostnih 
univerzalnih javnih storitev oskrbe; poziva države članice, naj v celoti izvajajo direktivo 
o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja1 in naj presežejo minimalne standarde, 
ki jih določa ta direktiva;

5. je zelo zaskrbljen zaradi nasilja in nadlegovanja v delovnem okolju; poziva Komisijo, 
naj predlaga direktivo o celostnem pristopu k boju proti nasilju nad ženskami; poziva 
države članice, naj ratificirajo in izvajajo Istanbulsko konvencijo in konvencijo 
Mednarodne organizacije dela št. 190 o nasilju in nadlegovanju;

6. pozdravlja, da se je Komisija zavezala, da bo sprejela akcijski načrt za izvajanje 
evropskega stebra socialnih pravic; poudarja, da je treba z medsektorskim pristopom v 
skladu z načeloma št. 2 in 3 tega stebra zagotoviti pravice, pri katerih se upošteva 
različnost spolov; poziva Komisijo, naj v ta namen razvije indeks enakosti spolov in ga 
vključi v evropski semester, da bomo lahko spremljali, kako makroekonomske politike 
ter zeleni in digitalni prehod vplivajo na enakost spolov.

1 UL L 188, 12.7.2019, str. 79.


