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POBUDE

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

A. ker sta enakost med moškimi in ženskami in nediskriminacija med glavnimi vrednotami 
Evropske unije, kot so navedene v Pogodbi o Evropski uniji in v Listini Evropske unije 
o temeljnih pravicah;

B. ker je treba še naprej spodbujati enake možnosti, kot je določeno v zgoraj omenjeni 
zakonodaji, da bi zmanjšali neenakosti;

C. ker je upoštevanje načela enakosti spolov pomembno orodje za vključevanje tega načela 
v vse politike, ukrepe in dejavnosti EU, vključno s politikami trga dela in socialnimi 
politikami za spodbujanje enakih možnosti in boj proti vsem oblikam diskriminacije 
žensk;

D. ker evropski steber socialnih pravic vključuje priporočila za enakost spolov, enake 
možnosti in aktivno podporo zaposlovanju;

1. ugotavlja, da povprečna razlika med plačami moških in žensk v EU znaša 16 %, 
povprečna vrzel pri zaposlovanju moških in žensk pa 11,5 %, da so ženske bolj 
prizadete zaradi prožnih ureditev dela ter netipičnih in prožnih pogodb (pogodbe brez 
zagotovljene minimalne delovne obveznosti, navidezna samozaposlitev, začasno delo, 
delo s krajšim delovnim časom itd.) kot moški in da je pri ženskah bolj verjetno, da 
bodo delale v sektorjih, v katerih močno prevladujejo ženske oziroma ki so slabše 
plačani in manj cenjeni, da bodo izkusile revščino in prekarnost ter se znašle v 
kategoriji najrevnejših delavcev, pa tudi v drugih presečnih kategorijah, kot so 
enostarševska gospodinjstva, oskrbovalke vzdrževanih oseb, invalidke in ženske z 
omejeno izobrazbo ali nezadostno podporo s strani storitev oskrbe; znova poudarja, da 
so kolektivna pogajanja odločilni dejavnik pri odpravljanju in premagovanju 
neenakosti;

2. ugotavlja, da se je revščina zaposlenih v EU po svetovni gospodarski in finančni krizi 
leta 2008 povečala z 8 % na 10 % in da bo imela pandemija covida-19, kakršne še ni 
bilo, še hujše gospodarske in finančne posledice, ki bodo neposredno povzročile še 
večjo revščino, zlasti med ženskami in najranljivejšimi skupinami v družbi, saj jih bodo 
najbolj občutili delavci v storitvenem, turističnem, gostinskem in hotelirskem sektorju 
ter sektorju oskrbe, samozaposleni, prekarni delavci, začasni in sezonski delavci itd., 
med katerimi je več žensk kot moških, pa tudi v drugih gospodarskih sektorjih, kjer bo 
občutiti posledice izgube zaposlitve, zmanjšanja plač in/ali skrajšanja delovnega časa ter 
večjih potreb po storitvah oskrbe med pandemijo;

3. poudarja, da ima povečanje revščine žensk večji vpliv na širšo družbo, saj so ženske 
večinoma odgovorne za nakup osnovnih potrebščin in so izredno pomembne za 
preživetje gospodinjstva; izraža zaskrbljenost zaradi vpliva, ki ga bo to imelo na 
revščino otrok, in opozarja na dejstvo, da je bilo tveganje revščine in socialne 
izključenosti v EU leta 2017 med vsemi starostnimi skupinami največje ravno pri 
otrocih; v zvezi s tem pozdravlja zavezo Komisije, da bo zagotovila jamstvo za otroke;
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4. je zaskrbljen, ker bosta pandemija covida-19 in posledični upad gospodarske rasti 
nesorazmerno prizadela prikrajšane skupine žensk, med drugim matere samohranilke, 
migrantke in ženske z nizkimi dohodki, prekarno zaposlitvijo in zaposlitvijo s krajšim 
delovnim časom, ki bodo izpostavljene tveganju revščine, brezposelnosti, socialne 
izključenosti in/ali brezdomstva; poziva Komisijo, naj v vse pobude in programe 
dodatnega financiranja EU, zlasti v instrument Next Generation EU in okrepljeni 
večletni finančni okvir 2021-2027, vključi vidik enakosti spolov in uporabi načelo 
enakosti spolov, da bi zagotovili, da bo odziv gospodarske politike na pandemijo 
covida-19 prilagojen posebnim potrebam in izkušnjam žensk, ter naj predlaga posebna 
finančna sredstva za podporo ženskam v prekarnih in neformalnih sektorjih ter poveča 
mikrofinanciranje za podjetnice;

5. ugotavlja, da čeprav se stopnje revščine med ženskami med državami članicami zelo 
razlikujejo, je tveganje revščine in socialne izključenosti v tveganih skupinah, v katere 
spadajo starejše ženske, samske ženske, ženske z otroki in matere samohranilke, 
begunke in migrantke, ženske drugih ras, ženske iz etničnih manjšin, homoseksualke, 
biseksualke in transspolne ženske ter invalidke, visoko, pri čemer podatki kažejo, da so 
ženske bolj izpostavljene revščini in socialni izključenosti kot moški (22,8 % leta 2018 
v EU); ugotavlja, da so nekatere kategorije žensk bolj izpostavljene tveganju revščine 
zaradi drugih medsektorskih dejavnikov tveganja, kot so nedejavnost, pomanjkanje 
storitev oskrbe za otroke in vzdrževani družinski člani;

6. poudarja, da je vsak drugi migrant iz držav zunaj EU izpostavljen tveganju revščine ali 
socialne izključenosti, da so ravni prekarnega dela še posebej visoke med migrantkami 
in begunkami ter da se ženske z vzdrževanim ali neurejenim statusom soočajo z izredno 
visokimi stopnjami revščine; poudarja, da so prihodki štirih od petih pripadnikov 
romske skupnosti nižji od praga revščine in da je zaposlenih manj kot petina romskih 
žensk (starih 16 let ali več); poudarja, da k temu prispeva diskriminacija pri dostopu do 
izobraževanja, usposabljanja in zaposlitve ter njihova kakovost; poziva EU, naj sodeluje 
z državami članicami, da bi zagotovila polno izvajanje evropskih in nacionalnih 
standardov zaposlovanja brez diskriminacije, tudi s pomočjo učinkovitih, neodvisnih in 
splošno dostopnih mehanizmov spremljanja, pritožb in pravnih sredstev;

7. poudarja, da po podatkih Eurostata v državah članicah EU v revščini živi 64,6 milijona 
žensk in 57,6 milijona moških, kar kaže, da revščina obeh spolov ne prizadene enako; 
ugotavlja, da te številke kažejo, koliko žensk je prizadetih, in da jih je treba preučiti 
skupaj z drugimi kazalniki, kot so starost, pričakovana življenjska doba, dohodkovna 
neenakost, razlika v plači med spoloma, vrsta gospodinjstva in socialni transferji, da bi 
lahko v celoti razumeli njihov pomen; poudarja, da je izpostavljenost žensk revščini 
verjetno podcenjena, in poziva države članice, naj podatke o revščini zbirajo na način, 
ki bo odražal realno stanje v gospodinjstvu in osebno stvarnost posameznika, zbirajo pa 
naj tudi ustrezne podatke o enakosti ter statistične podatke o revščini ter naj analizirajo 
politike z vidika spola, saj ni mogoče domnevati, da so sredstva v gospodinjstvih 
enakomerno porazdeljena med moškimi in ženskami;

8. meni, da je prostitucija resna oblika nasilja in izkoriščanja, ki prizadene predvsem 
ženske in otroke; poziva države članice, naj sprejmejo posebne ukrepe za boj proti 
ekonomskim, socialnim in kulturnim vzrokom za prostitucijo in ukrepe za podporo 
prostituiranim osebam, da se olajša njihova družbena in poklicna reintegracija;
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9. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se revščina med ženskami s starostjo povečuje, predvsem 
zaradi kopičenja različnih neenakosti v vseh življenjskih obdobjih (neplačana oskrba, 
materinstvo in druge obveznosti oskrbe), razlike v plači in delovnem času skozi vso 
delovno dobo, pri čemer je poklicna pot žensk pogosteje prekinjena, netipična ali s 
krajšim delovnim časom, kar pomeni nižje pokojnine, različnih upokojitvenih starosti za 
moške in ženske v nekaterih državah članicah ter dejstva, da več starejših žensk živi 
samih; z obžalovanjem ugotavlja, da je razlika v pokojnini moških in žensk približno 
39 % in je več kot dvakrat večja od razlike v plači med spoloma, kar kaže, da se učinek 
plačne neenakosti sčasoma povečuje; poziva države članice in Komisijo, naj sodelujejo 
pri oblikovanju okvira EU za sisteme minimalnega dohodka in izvajajo posebne ukrepe 
za boj proti tveganju revščine in socialne izključenosti pri starejših ženskah, tako da 
pokojnine žensk zvišajo na raven pokojnin moških, ter naj ohranijo poštene in solidarne 
sisteme socialne varnosti, da bi zagotovili pošten in dostojen dohodek po 
vseživljenjskem delu;

10. poudarja, da se problem revščine zaposlenih lahko rešuje pri nekaterih njenih temeljnih 
vzrokih in sestavnih delih, kot so izobraževanje, usposabljanje in storitve oskrbe, saj gre 
za odločilne dejavnike in jih je zato treba upoštevati pri oblikovanju politik;

11. poudarja, da je revščina med ženskami večplastna težava, na katero neposredno vpliva 
nepošteno vrednotenje dela, ki ga običajno opravljajo ženske, posledice prekinitve 
poklicne poti za napredovanje in pokojnino, neenak dostop do pogodb o varni zaposlitvi 
in kakovostnih delovnih pogojev, neenaka porazdelitev neplačanih obveznosti oskrbe in 
gospodinjskega dela ter segregacija v izobraževanju in pozneje na trgu dela, zaradi česar 
ženske predstavljajo največji delež slabo plačanih delavcev; zato ugotavlja, da je treba 
za zmanjšanje trajnih neenakosti in feminizacije revščine spodbujati ukrepe in politike 
na različnih področjih in v več korakih, od izboljšanja izobraževanja do zagotavljanja 
dostopnosti in razpoložljivosti visokokakovostnega otroškega varstva, da bi se 
sistematično lotili razlik v zaposlenosti moških in žensk in segregacije trga dela; v zvezi 
s tem ponovno poziva države članice, naj hitro prenesejo in v celoti izvajajo direktivo o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja;

12. poziva Komisijo, naj uvede dodatne pobude za ustvarjanje delovnih mest za ženske, 
zlasti tiste, ki se soočajo z različnimi oblikami diskriminacije, ne le zato, da bi zmanjšali 
revščino, temveč tudi, da bi spodbujali kakovostno zaposlovanje in njihovo finančno 
neodvisnost, s čimer bi se izognili prekarnosti dela;

13. poziva Komisijo in države članice, naj uvedejo pobude za spodbujanje krepitve vloge 
žensk prek izobraževanja, poklicnega usposabljanja in vseživljenjskega učenja ter 
dostopa do financiranja, ženskega podjetništva in zastopanosti žensk v sektorjih, 
usmerjenih v prihodnost, da bi jim zagotovili dostop do kakovostne zaposlitve; poziva 
zlasti k večjemu spodbujanju predmetov s področja naravoslovja, tehnologije, 
inženirstva in matematike, digitalnega izobraževanja, umetne inteligence in finančne 
pismenosti, da bi se borili proti prevladujočim stereotipom in poskrbeli, da bo več žensk 
vstopilo v te sektorje in prispevalo k njihovemu razvoju;

14. poudarja redni dialog med ženskami, ki se soočajo z revščino, in nosilci odločanja prek 
forumov na nacionalni, regionalni in evropski ravni, da bi spremljali učinkovitost 
obstoječih politik/storitev in predlagali rešitve;
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15. ugotavlja, da je 70 % svetovne delovne sile na področju zdravstva in sociale, na primer 
zdravnikov, medicinskih sester in negovalcev, žensk; poziva Komisijo in države 
članice, naj se osredotočijo na javne naložbe, da bi izpolnile potrebe izvajalk 
zdravstvenih storitev, kot so zaščitna oprema in sanitarni izdelki, in naj znatno zvišajo 
plače in izboljšajo delovne pogoje v sektorjih, kjer prevladujejo ženske;

16. poudarja, da je treba zagotoviti ustrezno financiranje nevladnih organizacij, ki morajo 
tudi imeti dostop do sredstev EU, da bi zagotovili inovativne in učinkovite storitve za 
boj proti revščini;

17. ugotavlja, da je velika večina prodajalcev, zaposlenih v trgovinah in čistilcev žensk, 
njihova plača pa je pogosto le minimalna, poleg tega pa ugotavlja, da so zaradi 
pandemije covida-19 v še večji nevarnosti, da bodo zapadle v revščino; poudarja, da je 
nujno treba razširiti pravice do plačanega dopusta, dela na daljavo, dela s krajšim 
delovnim časom in boljše socialne zaščite za ženske, ki imajo prekarno zaposlitev ali so 
že izgubile službo, ter da je treba nujno vzpostaviti socialno-ekonomske varnostne 
mreže za ženske, ki so v prekarnem delovnem razmerju ali imajo prekarno pogodbo;

18. poudarja, da je treba zagotoviti dostop do otroškega varstva za vse vrste staršev in 
družin, ki delajo v osnovnih storitvah, ter povečati podporo za ranljive družine, vključno 
s tistimi, ki skrbijo za invalidne družinske člane;

19. poziva Komisijo, naj določi odziv na ravni EU, da bi ponudili podporo malim in 
srednjim podjetjem, ki jih vodijo ženske, med krizo in po njej;

20. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi predloge za odpravo razlik v plačah in 
pokojninah moških in žensk, med drugim z zavzemanjem za načelo enakega plačila za 
delo enake vrednosti, in pozdravlja njeno zavezo, da bo še pred letom 2021 predstavila 
predlog o zavezujočih ukrepih za preglednost plač, kot je navedeno v strategiji za 
enakost spolov za obdobje 2020–2025, ter da bo med drugim pregledala barcelonske 
cilje in preučila pokojninske dobropise za prekinitev poklicne poti zaradi oskrbe, saj bo 
vse to pripomoglo k odpravljanju revščine na podlagi spola ter spodbujalo enake 
možnosti in udeležbo žensk na trgu dela; Komisijo poziva tudi, naj pravočasno pripravi 
revizijo Direktive 2006/54/ES (direktiva o enakem obravnavanju) in vanjo vključi 
prepoved vsakršne diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete ali 
spremembe spola;

21. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi ambiciozno evropsko strategijo o invalidnosti za 
obdobje po letu 2020, ki bo vključevala predloge za ozaveščanje o zakonskih pravicah, 
vključno s pravico do dela in pravico do zaposlovanja invalidov ter ukrepi za 
spodbujanje njihovega vključevanja na trg dela in enakih možnosti, pri čemer je treba 
posebno pozornost nameniti položaju invalidk in obravnavi medsektorskih oblik 
diskriminacije;

22. poziva Komisijo in države članice, naj sistematično preverjajo in obravnavajo vse 
vzroke in oblike revščine zaposlenih žensk;

23. obžaluje, da so delavci v sektorju oskrbe pogosto posebej ranljivi zaradi slabih delovnih 
razmer in pomanjkanja ustrezne socialne zaščite in delovnopravnega varstva, kar zlasti 
velja za delavce v gospodinjstvu, in da je njihova vloga tradicionalno podcenjena; 
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poziva Komisijo, naj sprejme strategijo EU o oskrbi, s katero bi se odzvali na socialne 
učinke na tiste, ki imajo obveznosti oskrbe, to pa so v veliki večini ženske; poudarja, da 
bi bilo treba v okviru te strategije zahtevati znatne naložbe v gospodarstvo oskrbe, 
okrepiti politike za usklajevanje poklicnega življenja in odgovornosti oskrbe skozi 
celotno življenje posameznika in odpraviti pomanjkanje delovne sile, zlasti z 
usposabljanjem, priznavanjem znanj in spretnosti ter boljšimi delovnimi pogoji v teh 
sektorjih.



PE650.376v03-00 8/9 AD\1211743SL.docx

SL

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja 25.6.2020

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

28
3
4

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija 
Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Gwendoline 
Delbos-Corfield, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy 
Franssen, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba 
Kokalari, Alice Kuhnke, Karen Melchior, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira 
Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez Palop, 
María Soraya Rodríguez Ramos, Christine Schneider, Jessica Stegrud, 
Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde Vautmans, Elisavet 
Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Chrysoula 
Zacharopoulou

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Isabella Adinolfi, Elena Kundura (Elena Kountoura), Aušra 
Maldeikienė



AD\1211743SL.docx 9/9 PE650.376v03-00

SL

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

28 +
GUE/NGL Elena Kundura (Elena Kountoura), Eugenia Rodríguez Palop

ID Isabella Adinolfi

PPE Rosa Estarás Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Livia Járóka, Arba
Kokalari, Aušra Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Christine Schneider, Elisavet 
Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi)

Renew Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans,
Chrysoula Zacharopoulou

S&D Robert Biedrón, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria
Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner

Verts/ALE Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Diana Riba I Giner, Ernest Urtasun

3 -
ECR Margarita De La Pisa Carrión, Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud

4 0
ID Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglierie

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani


