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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. se strinja, da je enakost med spoloma temeljna pravica in skupna vrednota EU, vendar 
ugotavlja, da je kljub občutnemu napredku na tem področju neenakost med ženskami in 
moškimi še vedno izrazita;

2. se strinja, da je enakost med spoloma temeljna pravica in osnovna vrednota EU, vendar 
ugotavlja, da je kljub očitnemu napredku na tem področju neenakost med ženskami in 
moškimi še vedno izrazita; meni, da so ženske zaradi neugodnega položaja na družbenem 
in gospodarskem področju zaradi višje stopnje brezposelnosti in nižjih plač bolj 
izpostavljene izkoriščanju, zaradi česar poziva k sprejetju strogih kazni za izkoriščevalske 
delodajalce;

3. poudarja, da lahko upoštevanje zakonodaje ES o enakopravnosti moških in žensk, 
učinkovita uporaba strukturnih skladov in novi mehanizmi financiranja izboljšajo 
usposabljanje, pospešijo zaposlovanje in spodbudijo podjetništvo;

4. meni, da morajo evropske institucije okrepiti sporočanje o politiki, ki nastane na evropski 
ravni ter je namenjena spodbujanju enakosti med spoloma in pravicam žensk, ter o 
napredku, ki ga je ta politika omogočila;

5. predlaga, da države članice razvijejo strategijo zaposlovanja žensk, s katero bodo 
odpravljene ovire za dostop žensk do trga dela, da spodbudijo pogoje za enako plačilo ter 
sprejmejo ukrepe proti diskriminaciji na področju pokojnin, ki je posledica prekinitev 
dela zaradi porodniškega dopusta in starševskega dopusta;

6. poudarja ključno vlogo evropskih in nacionalnih institucij pri spodbujanju družbe, ki 
temelji na enakosti med spoloma; poziva slednje, da organizirajo kampanje za obveščanje 
in ozaveščanje javnosti o vseh vidikih odnosov med spoloma (poklicnih, družinskih, 
političnih in zdravstvenih vidikih, boju proti vsem oblikam nasilja nad ženskami, 
vključno s trgovino z ženskami);

7. poudarja, da morajo podjetja, ki so ključna za gospodarski razvoj in ustvarjanje novih 
delovnih mest, v okviru socialne odgovornosti gospodarskih družb prispevati k 
izkoreninjenju diskriminacije, katere žrtve so pogosto ženske, ter zlasti k spodbujanju 
dostopa do zaposlitve, usposabljanj in poklicnega razvoja; vztraja pri pomembni vlogi 
socialnih partnerjev in socialnega dialoga;

8. opozarja, da je povezovanje gospodarske konkurenčnosti in socialne pravičnosti bistvo 
evropskega razvojnega modela;

9. ugotavlja, da je izzivov za države članice in EU na področju enakosti med spoloma vedno 
več, kar je posledica povečane konkurence v svetovnem gospodarstvu in iz nje 
izhajajočega povpraševanja po vedno bolj prilagodljivi in mobilni delovni sili; izpostavlja 
dejstvo, da so ženske še naprej izpostavljene socialni diskriminaciji, diskriminaciji pri 
zaposlovanju in drugje, torej obstaja večja verjetnost, da bodo takšne zahteve imele več 
posledic za ženske kot moške; meni, da ne te razmere ne bi smele ogroziti enakosti med 
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spoloma in reproduktivnih pravic žensk;

10. meni, da bi se s trenutnim izzivi demografskih sprememb lažje spopadli, če bi imele 
ženske boljši dostop do trga dela, ki bi temeljil na prilagodljivem delovniku, skupaj z 
večjo gotovostjo zaposlitve, socialno varnostjo, priložnostmi za izobraževanje ter 
zagotovljenim otroškim varstvom po dostopnih cenah, s čimer bi omogočili boljše 
ravnovesje med delom in zasebnim življenjem ter povečali zaposlitvene priložnosti za 
ženske;

11. poudarja, da lahko sodelovanje žensk v raziskovalnem sektorju, znanosti in tehnologiji 
prispeva k večji inovativnosti;

12. podpira ključne ukrepe, ki jih je predstavila Komisija v sporočilu „Načrt za enakost med 
ženskami in moškimi“ (KOM(2006)0092) na šestih prednostnih področjih: doseganje 
ekonomske samostojnosti za ženske; izpostavljanje temeljne vloge socialnih skladov za 
izobraževanje na področju novih tehnologij, s katerimi je možno usklajevati delovno in 
družinsko življenje; spodbujanje enakega sodelovanja žensk in moških pri postopkih 
odločanja; izkoreninjenje nasilja, ki temelji na spolu, s poudarkom na suženjstvu; odprava 
stereotipov o spolih v družbi in vzpodbujanje enakosti med spoloma izven EU; od 
Komisije zato pričakuje, da bo povečala osveščenost preko izmenjave dobrih praks, s 
podporo rezultatom raziskav in z nadaljnjimi ukrepi na njihovi podlagi; kljub temu meni, 
da bi za učinkovitost teh ukrepov gospodarska in socialna politika EU morala 
zagotavljati, da vse ženske, moški in otroci lahko živijo dostojanstveno in brez revščine;

13. poziva Komisijo, naj stori vse, kar je v njeni moči, da bi se ukrepi iz tega sporočila 
udejanjili; vztraja pri tem, da so številni govori o enakosti med spoloma v preteklosti 
imeli bolj malo otipljivih posledic ter da je zdaj napočil čas za dejansko uveljavitev 
evropske zakonodaje in načel, izhajajočih iz sporočil in direktiv o tej temi; meni tudi, da 
je za dejansko izvedbo različnih ukrepov nujno okrepiti partnerstvo med državami 
članicami in civilno družbo;

14. je prepričan, da bo za doseganje ciljev rasti in konkurenčnosti, kot so določeni v lizbonski 
strategiji, treba izkoristiti vse proizvodne zmogljivosti, ter da je treba spodbujati ženske, 
da bodo sodelovale na enaki ravni kot moški;

15. meni, da je treba ukrepe iz načrta za enakost med ženskami in moškimi vključiti v vse 
gospodarske politike ter si v okviru tega prizadevati za spodbujanje ženskega 
podjetništva, boljši dostop do financiranja in razvoj ženskih podjetniških mrež;

16. meni, da je enakost med spoloma, ker predstavlja eno od osnovnih vrednot Evropske 
unije, vredno doseči ne samo zaradi ekonomske učinkovitosti, ampak predvsem zaradi 
socialne pravičnosti ter pravičnejšega in bolj uravnoteženega sveta; zato mora biti 
enakost med spoloma del vseh politik Unije in držav članic;

17. opozarja na dejstvo, da je enakost med spoloma na delovnem mestu tesno povezana z 
zagotavljanjem spoštovanja pravice delavcev v prožnih sistemih;

18. poziva Komisijo, naj v vseh dokumentih EU spodbuja uporabo jezika, ki upošteva razlike 
med spoloma in s katerim se nagovarja vse kulture;

19. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se vpliv spola ustrezno upošteva pri reviziji ali razvoju 



AD\632654SL.doc 5 PE 376.633v02-00

SL

zakonodaje ES, kot je direktiva o delovnem času, in da Komisija ustrezno ukrepa, kadar 
se pričakuje negativen vpliv z vidika spola, kot v tem primeru; poziva Svet, naj prekliče 
klavzulo "opt-out" v direktivi o delovnem času, saj povzroči več škode ženskam kot 
moškim ter otežuje usklajevanje dela in družinskega življenja;

20. od Komisije zahteva, naj vzpodbuja države članice, da priznajo ekonomsko, socialno in 
izobraževalno vrednost neplačanega dela v družini in gospodinjstvu z oblikovanjem 
mehanizmov za prostovoljne prispevke v sistem socialnega varstva in pokojninske 
sisteme;

21. zahteva, da Komisija spodbudi – z ukrepi in politikami – sodelovanje žensk v 
tradicionalno moških poklicih, da spodbudi enakost med spoloma in enako plačilo;

22. poudarja, da so ženske bolj kot moški izpostavljene nezaposlenosti, izkoriščanju in 
revščini,  zato poziva Komisijo, naj čim prej oblikuje strategije za zmanjševanje 
feminizacije revščine in nezaposlenosti ter poziva države članice, naj izvajajo te strategije 
za ženske v procesih socialnega varstva in vključevanja;

23. obžaluje, da v načrtu Komisije ni dovolj poudarjena vloga usposabljanja pri doseganju 
polnopravne enakosti; meni, da si je treba zlasti bolj prizadevati za usposabljanje žensk, 
ki so brezposelne, začasno zaposlene ali opravljajo slabša dela; razen tega meni, da je 
treba podjetjem ponuditi večje spodbude za zagotovitev potrebnega usposabljanja na 
delovnem mestu za ženske s slabšimi poklicnimi kvalifikacijami; meni tudi, da mora biti 
usposabljanje, zlasti na področju uporabe novih tehnologij, namenjeno zlasti ženskam, ki 
živijo na podeželju;

24. poudarja pomembnost vloge, ki jo morajo imeti različni organi in socialni partnerji 
(podjetja in sindikati) pri uveljavljanju pozitivnih ukrepov za pravičnejše in bolj 
uravnoteženo življenje; meni, da je bistveno zagotoviti sodelovanje zasebnega sektorja in 
da morajo oblasti dati potrebno spodbudo, da lahko podjetja, ki se zavzemajo za 
ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, dobijo uradno priznanje na lokalni, 
regionalni, nacionalni ali evropski ravni;

25. z vidika nedavnih izkušenj držav članic, na primer Španije, se mu zdi prav, da ukrepi, ki 
jih priporoča Komisija, omogočajo olajšave pri davku na osebni dohodek za mlade 
zaposlene matere; meni, da bi morali podobno omogočiti olajšave pri davku na pravne 
osebe v korist podjetij, ki v delovnem okolju ustanovijo centre za dnevno varstvo otrok;

26. poziva Komisijo, naj s specifičnimi ukrepi zagotovi upoštevanje predlogov, ki so jih 
države članice podale v načrtu, saj so one pristojne za vključitev načela enakosti med 
spoloma v vladne politike in pogosto tudi za izvajanje evropske zakonodaje;

27. zahteva od Evropske unije, da vzpostavi posebno politiko in center za spremljanje, ki 
bosta podpirala načelo enakosti za priseljenke, ki so pogosto predmet dvojne 
diskriminacije, na podlagi rase in spola;

28. vztraja pri tem, da morajo evropske institucije zbrati zanesljive podatke in statistične 
podatke za oblikovanje učinkovitih politik na področju zaposlovanja in socialnih zadev.
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