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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 je bilo sporočilo Komisije z naslovom Močna socialna Evropa za pravičen prehod 
(COM(2020)0014) objavljeno pred izbruhom pandemije covida-19;

B. ker je pandemija covida-19 nesorazmerno prizadela ženske, saj je večina najbolj 
izpostavljenih delavcev žensk (na primer med zdravstvenimi delavci in vzgojitelji v 
vrtcih), ženske pogosteje delajo v začasnih in prekarnih zaposlitvah ter zaposlitvah za 
določen čas, poleg tega pa opravijo večino neplačanega dela doma; ker je pandemija 
poudarilo potrebo po družini prijaznih politikah;

C. ker kljub temu, da je enakost spolov zapisana v Pogodbi o delovanju Evropske unije in 
v Listini EU o temeljnih pravicah, vrzel v zaposlenosti med spoloma znaša 11,7 %, 
vrzel v plačah 15,7 %, vrzel v pokojninah pa 30,1 %;

D. ker so digitalno izobraževanje ter digitalna znanja in spretnosti ključnega pomena za 
digitalni prehod evropskega gospodarstva in družbe; ker so ženske v poklicih na 
področju informacijske in komunikacijske tehnologije premalo zastopane;

1. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami evropski steber socialnih 
pravic umesti v jedro programov gospodarskega okrevanja, da bi spodbujali enake 
priložnosti, udeležbo žensk na trgu dela, poštene delovne pogoje ter vzdržno socialno 
varstvo;

2. poziva Komisijo in države članice, naj si prizadevajo za izboljšanje položaja žensk med 
pandemijo covida-19 in naj sprejemajo družinam prijazne politike; jih poziva, naj 
vzpostavijo ambiciozen socialni in demografski naložbeni načrt, s katerim bodo podprle 
prizadevanja držav članic za izboljšanje razpoložljive in cenovno dostopne visoko 
kakovostne infrastrukture za otroško varstvo, zunajšolsko varstvo ter dolgotrajno 
oskrbo;

3. poudarja, da mora biti enako plačilo žensk in moških za enako delo vodilno načelo 
Komisije in držav članic, zlasti pri oblikovanju ukrepov za odziv na pandemijo covida-
19;

4. poziva Komisijo in države članice, naj krepijo vlogo žensk z visoko kakovostnim, 
prilagojenim digitalnim izobraževanjem in posameznikom prilagojenim usposabljanjem 
in razvojem znanj in spretnosti;

5. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo enak dostop do tehnologije, 
izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja, sistemov socialnega varstva in 
zdravstvenega varstva vsem, zlasti pa ranljivim skupinam, kot so invalidi, ženske, ki 
živijo na podeželju, in starejše ženske, da bodo lahko uživali njihove koristi in v 
dejavno sodelovali v življenju svojih skupnosti.


