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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:

– ob upoštevanju študij o ravnovesju med delovnim in zasebnim življenjem evropske 
fundacije v Dublinu, sklepov Evropskega sveta v Lizboni marca 2000, katerih cilj je 
povečanje stopnje zaposlenosti v Evropski uniji na 70 % in stopnje zaposlenosti žensk na 
več kot 60 % do leta 2010, ter tudi sklepov Evropskega sveta v Stockholmu marca 2001, s 
katerimi se je dodal vmesni cilj 67 % za splošno stopnjo zaposlenosti in 57 % za stopnjo 
zaposlenosti žensk do leta 2005;

A. ker je v poročilu Komisije o enakosti med ženskami in moškimi – 20081 navedeno, da 
kljub stalnemu povečevanju deleža zaposlenih žensk ostajajo pomembni izzivi, kar zadeva
kakovost zaposlovanja žensk, zlasti stalna razlika v plačah med ženskami in moškimi, 
horizontalna in vertikalna segregacija na trgu dela, prekinjenost poklicnih poti žensk ter 
težave pri usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, kar vse onemogoča enako 
obravnavo v času izobraževanja, delovne dobe in pri upokojitvi; dve tretjini delovnih mest 
s krajšim delovnim časom zapolnjujejo ženske, ki so na splošno tudi v bolj negotovih 
delovnih razmerjih;

B. ker v evropski politiki zaposlovanja ni več posebnih smernic, povezanih z enakostjo med 
spoloma, niti stebra za zagotavljanje enakih možnosti,

C. ker zato primerjalno poročilo 27 držav članic in treh držav iz evropskega združenja za prosto 
trgovino kaže, da se načelo enakosti med spoloma v politikah zaposlovanja večinoma ne 
upošteva,

D. ker se diskriminacija žensk začne z dostopom do mest za usposabljanje, zlasti v regijah z 
visoko stopnjo brezposelnosti, kjer imajo ženske manj možnosti za dobra mesta za 
usposabljanje in posledično dobrih delovnih mest kljub boljšim kvalifikacijam,

E. ker so vzorci delovnega življenja žensk zaznamovani z okrnjenimi obdobji delovne 
dejavnosti, ki vplivajo na zmožnost žensk, da ostanejo na delovnem mestu in napredujejo, 
zaradi njih postanejo potencialno bolj ranljive na trgu delovne sile ter nosijo dolgoročne 
posledice pri zagotavljanju pokojnine,

F. ker strategija prožne varnosti dviguje pričakovanja, vendar jo je treba izboljšati s 
pristopom k zaposlovanju, ki temelji na življenjskih obdobjih; ker do leta 2010 ne bodo 
vse države članice dosegle barcelonskih ciljev; ker varstvene ustanove za odvisne 
družinske člane, ki niso otroci, ter priznavanje netipične in neformalne usposobljenosti še 
niso vključeni v politične strategije,

G. ker kljub temu, da poročilo Komisije vključuje izčrpno statistiko o stopnjah zaposlenosti 
žensk, njihovi izobrazbi in sodelovanja pri odločanju ter o stopnjah revščine med 
ženskami v EU v primerjavi z moškimi, ta ne vsebuje podatkov, ki bi bili razčlenjeni 
glede na invalidnost, starost, spolno usmerjenost, narodnost in vero, čeprav je položaj 

                                               
1 Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z naslovom Enakost med ženskami in moškimi – 2008 (KOM(2008)0010).
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žensk, ki se srečujejo z večplastno diskriminacijo, še zlasti težaven;

1. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za izvajanje 
vključevanja načela enakosti med spoloma v vse socialne politike, politike zaposlovanja in 
politike socialne varnosti, zlasti v strategijo prožne varnosti, ter se borijo proti vsem oblikam 
diskriminacije;

2. Komisijo želi spomniti na njen časovni načrt za enakost med ženskami in moškimi 2006–
2010 ter jo skupaj z državami članicami poziva k sodelovanju predvsem z malimi in 
srednje velikimi podjetji, da bi se zagotovilo oblikovanje posebnih politik za doseganje 
enakovredne ekonomske neodvisnosti žensk in moških, za usklajevanje zasebnega in 
poklicnega življenja, enakovredno zastopanje pri odločanju, odpravo vseh oblik nasilja na 
podlagi spola in spolnega nadlegovanja ter odpravo spolnih stereotipov;

3. poziva države članice, naj v celoti izvajajo določbe zakonodaje Skupnosti, ki zahtevajo 
enako obravnavanje žensk in moških v zaposlitvi, vključno kar zadeva dostop, delovne 
pogoje, prilagodljiv delovni čas, razvoj poklicne poti in napredovanje, enako plačilo za 
enako delo in enakovredno delo, odpustitev, obrnjeno dokazno breme v primerih 
diskriminacije na podlagi spola, spolno nadlegovanje in varstvo nosečnosti, materinstva in 
očetovstva ter tudi pri dostopu do cenovno dostopnega kakovostnega blaga in storitev, kot 
so varstvo otrok, oskrba starejših in invalidnih oseb in drugih odvisnih oseb;

4. poudarja, da kljub sorazmernemu kvantitativnemu napredku pri zaposlovanju žensk 
podatki Komisije kažejo, da je povprečna razlika v Evropski uniji pri stopnjah 
zaposlenosti med moškimi in ženskami še vedno visoka (14,4 %), pri čemer je za 
starostno skupino nad 55 let še veliko višja (17,8 %), v nekaterih državah članicah pa je 
razlika več kot 30 %;

5. poudarja, da je veliko delovnih mest, ustvarjenih v EU, negotovih in s pogodbami za 
določen čas, prizadete pa so zlasti ženske; zato poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo sprejetje ukrepov proti delovni negotovosti; poudarja, da pogodbe za 
nedoločen čas ostajajo norma;

6. poziva Komisijo, da sprejme ukrepe, ki so potrebni za učinkovito izvajanje direktive o 
enakem plačilu v vsaki državi članici in dosego cilja, ki ga je Evropski svet sprejel v 
Barceloni marca, kar zadeva visoko kakovost varstva otrok; poleg tega poziva Komisijo, 
da izboljša direktivo o starševskem dopustu;

7. poziva države članice, naj si še naprej prizadevajo doseči cilj enakovredne ekonomske 
neodvisnosti in poklicnega razvoja za ženske in moške ter naj podpirajo programe za 
ustanavljanje podjetij in posojila, oblikovana za podjetnice na vseh področjih delovanja; 
Komisijo želi spomniti na okvir ukrepov socialnih partnerjev za enakost med spoloma, ki 
spodbuja dekleta, da upoštevajo širši spekter poklicnih možnosti, predvsem v tehničnih in 
znanstvenih poklicih;

8. poziva Komisijo in države članice naj v sodelovanju z ustreznimi organi razvijejo 
programe izobraževanj in usposabljanja, ki bodo zagotovili, da bo visoka izobrazba žensk 
pomenila boljša delovna mesta zanje, boljše plačilo in več poklicnih možnosti, 
sorazmernih z njihovimi kvalifikacijami in usposobljenostjo; poziva države članice, da 
sprejmejo ciljno naravnane ukrepe za odpravo diskriminacije mladih žensk v obdobjih 
prehajanja iz izobraževanja na usposabljanje in iz usposabljanja na poklicno pot;
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9. predlaga, da se izobraževalna politika skrbno sestavi za preprečitev vnaprej oblikovanih 
idej v zvezi s poklicnimi potmi, ki naj ne bi bile dostopne ženskam, in predlaga, da mora 
biti dostop do upravnih položajev popolnoma pregleden, da se prepreči diskriminacija na 
podlagi spola;

10. poudarja pomen dostopa do razpoložljivih evropskih in nacionalnih skladov in njihove 
porabe za projekte, namenjene za aktivno vključevanje žensk, ter poziva Komisijo, naj 
države članice v okviru izvajanja strukturnih skladov pozove, da si v skladu s 
horizontalnim ciljem vključevanja načela enakosti med spoloma zastavijo specifične cilje 
udeležbe žensk v programih, ki jih financirajo; poziva Komisijo, da razmisli o pripravi 
smernic za proračun ob upoštevanju načela enakosti spolov v strukturnih skladih ter jih 
preskusi na pilotih projektih;

11. podpira ukrepe, ki jih spodbujata Evropski socialni sklad in program PROGRESS za 
obdobje 2007–2013, ki poskušata izboljšati položaj žensk na trgu zaposlovanja in 
pripomoči k odpravi diskriminacije; poziva Komisijo in države članice k zagotovitvi, da 
vsi politični ukrepi in ukrepi, katerih cilj je izboljšana enakost med spoloma, v celoti 
upoštevajo poseben položaj žensk, ki se srečujejo z večplastno diskriminacijo zaradi 
invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, narodnosti ali vere, ter položaj žensk, ki 
doživljajo diskriminacijo zaradi povezanosti, kot so starši ali zakonci oseb, ki se srečujejo 
z diskriminacijo;

12. poudarja pomen opredeljevanja orodij in ustreznih mehanizmov za vključevanje ranljivih 
skupin med ženskami na trg zaposlovanja; zahteva boljše priznavanje priložnostnega 
učenja, da se pripomore k temu procesu;

13. opozarja na svojo resolucijo z dne 9. marca 2004 o delu, družini in zasebnemu življenju1, 
v kateri je pozval Komisijo, naj predlaga okvirno direktivo o usklajevanju poklicnega, 
družinskega in zasebnega življenja, ki mora med drugim omogočiti vzpostavitev 
dopolnilnih mehanizmov, s pomočjo katerih si bodo ženske in moški lažje enakovredno 
razdelili skrb za odvisne družinske člane, ter mora vključevati rezultate študij evropske 
fundacije o ravnovesju med delovnim in zasebnim življenjem;

14. ugotavlja, da se kot posledica demografskih sprememb ocenjuje, da bo do leta 2030 
razmerje med dejavnim in nedejavnim prebivalstvom 2 : 1; poziva Komisijo, naj podpre 
prihodnjo vlogo skrbnikov in tudi tistih, ki so se prisiljeni umakniti s trga dela ali ki delajo 
po pogodbah za krajši delovni čas, tako da lahko prevzamejo družinske odgovornosti, tako 
da oblikuje politike, ki ženskam in moškim omogočajo ravnovesje med poklicnimi, 
skrbniškimi in družinskimi nalogami, ter s tem prepreči negotovost glede zaposlitve, 
dohodka in pokojnine; poziva države članice, da načrtujejo in izvajajo programe 
trajnostne socialne zaščite, ki upoštevajo posebne položaje žensk in moških na trgu 
zaposlovanja; 

15. poziva države članice, naj vzpostavijo mehanizme za zagotavljanje enake obravnave 
žensk in moških v pokojninskih sistemih ter ocenijo vpliv pokojninskih reform na 
življenje žensk;

16. predlaga, da Komisija nadaljuje s posvetovanji s socialnimi partnerji glede pristopa v 
ukrepu Skupnosti za boljše usklajevanje poklicnega, zasebnega in družinskega življenja, 

                                               
1 UL C 102 E, 28.4.2004, str. 492.
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da se izboljša in dopolni obstoječi okvir ter izvajajo cilji Evropskega sveta iz Barcelone;

17. poudarja vlogo delodajalcev in sindikalnih organizacij pri oblikovanju pravičnih delovnih 
organizacij za ženske in moške ter vlogo držav članic pri zagotavljanju dostopnih in 
finančno ugodnih kakovostnih storitev, pri izmenjavi dobre prakse za boljše usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja ter pri spodbujanju družbene odgovornosti podjetij;

18. poudarja pomembnost dejavnega vključevanja žensk v sindikalne organizacije skupaj z 
nalogami, ki so usmerjene na zaščito žensk na delovnem mestu, in podeljevanja pravic 
ženskam, do katerih so upravičene;

19. se strinja s predlogom iz okvira ukrepov socialnih partnerjev o oblikovanju poti 
nelinearnega razvoja kariere, pri katerih se obdobja večjega poklicnega vključevanja 
izmenjujejo z obdobji večje družinske odgovornosti kot nadomestna možnost za kulturo 
dolgega delovnega časa za ženske in moške;

20. poziva Komisijo, da podpre sodelovanje in razvoj partnerstev med vsemi vpletenimi 
organi za spodbujanje boljšega usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega 
življenja v okviru Evropske zaveze za družino.

21. poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo številne kakovostne kazalnike, ki se 
bodo uporabili med nadaljevanjem izvajanja lizbonske strategije za rast in delovna mesta 
ter upoštevajo načelo enakosti med spoloma;

22. poziva Komisijo, naj začne z informativnimi kampanjami o diskriminaciji na podlagi 
spola in naj v izobraževalne programe v Evropski uniji vključi razsežnost spola.
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