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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:

A. ker se mnogo držav članic sooča s težavami pri prenosu direktive 2002/73/ES, zlasti pri 
uvajanju posebnih in ustreznih ukrepov za izboljšanje enakosti med spoloma in 
zmanjšanje diskriminacije glede zaposlovanja, poklicnega usposabljanja in napredovanja 
ter delovnih pogojev, v nacionalno zakonodajo,

B. ker kazalniki kažejo, da v letih po začetku veljave nove in izboljšanje zakonodaje o 
enakem obravnavanju ni bilo omembe vrednih vplivov na zmožnost žensk za zaposlitev in 
napredovanje,

C. ker v mnogih državah članicah načela enakosti med spoloma v političnih in upravnih 
odločitvah ni mogoče upoštevati zaradi pomanjkanja znanja in ozaveščenosti glede tega 
pristopa,

D. ker je bil v vsaki državi članici ustanovljen vsaj en organ, ki je pristojen za pospeševanje, 
analiziranje, spremljanje in spodbujanje enakosti med spoloma,

E. ker je diskriminacija na podlagi spola z drugih družbenih in političnih vidikov še večja 
zaradi obstoječih razlik v plačah med moškimi in ženskami, zlasti med tako imenovanimi 
ženskimi in moškimi gospodarskimi sektorji,

1. obžaluje dejstvo, da se kljub določenem napredku, doseženem pri zaposlovanju in pri 
pogojih zaposlovanja na trgu delu, proti ženskam še vedno izvaja diskriminacija ter je 
mnenja, da je zato nujen prenos direktive 2002/73/ES v celoti v nacionalno zakonodajo v 
vseh državah članicah, tako kot je nujno njeno izvajanje v praksi v zvezi s posredno 
diskriminacijo; poudarja tudi, da izvajanja ne sme spremljati zmanjšanje ravni obstoječe 
zaščite žensk;

2. poudarja, da se je treba boriti proti posebnim oviram, s katerimi se glede enakega dostopa 
do izobrazbe in trga dela soočajo invalidke in starši invalidnih otrok, ter da je treba 
prilagoditi ukrepe za vključitev načela enakosti med spoloma v vse politike, še zlasti 
posebnim potrebam teh skupin;

3. je zaskrbljen, ker zaposlitveni položaj žensk še vedno kaže višjo stopnjo njihove 
brezposelnosti, bolj negotove oblike zaposlitve, nižje plače, izpostavljenost večjemu 
tveganju revščine in nesreč pri delu ter večje težave pri poklicnem napredovanju, ki so še 
hujše za invalidke in/ali migrantke;

4. poudarja, da se je razlika med stopnjo zaposlenosti žensk in moških sicer nekoliko 
zmanjšala, vendar je leta 2006 še vedno znašala 14 %, in da je zaposlitveni položaj žensk 
bolj negotov, saj vedno več žensk opravlja delo s skrajšanim delovnim časom ali na 
podlagi začasne pogodbe;

5. ugotavlja, da še vedno obstajajo razlike v plačah, saj ženske prejemajo povprečno 15 % 
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nižje plače kot moški, da se je ta razlika med letoma 2000 in 2006 zmanjšala samo za 1 % 
in da je delež žensk na odgovornih mestih še vedno veliko nižji od deleža moških;

6. poziva države članice, naj okrepijo prizadevanja in boj proti diskriminaciji med ženskami 
in moškimi, zlasti glede enakih plač in prvega ali ponovnega vključevanja na trg dela, ter 
to obravnavajo kot nalogo z največjo prednostjo, in poziva Komisijo, naj v ta namen 
obnovi načrtovanje podpornih ukrepov z ustreznim spoštovanjem načela subsidiarnosti; 

7. poudarja, da je gospodarska neodvisnost žensk temeljna za njihovo emancipacijo, zaradi 
česar je zaposlenost s pravicami zagotovilo za njihov osebni razvoj in socialno 
vključenost;

8. poziva Komisijo in države članice, naj ocenijo dejavnosti nacionalnih organov za enakost 
med spoloma ter predlagajo ukrepe za okrepitev njihove vloge in izboljšanje učinkovitosti 
uveljavljanja ustrezne zakonodaje;

9. poziva organe, pristojne za spodbujanje enakega obravnavanja iz direktive 2002/73/ES, 
naj zagotovijo neodvisnost pomoči žrtvam diskriminacije ter njihove podpore in 
preiskovalnih dejavnosti; države članice poziva tudi, naj zagotovijo pravično financiranje 
struktur in njihovih dejavnosti; 

10. poziva Komisijo, naj preuči, ali so ženske ustrezno seznanjene s svojimi pravicami iz 
direktive 2002/73/ES, ali imajo neoviran dostop do urada varuha človekovih pravic, ki jim 
pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic, in ali so države poleg prenosa zakonodaje 
sprejele dodatne ukrepe za zaščito žensk pred diskriminacijo pri zaposlovanju in 
usposabljanju ter ali so takšno zaščito razvile s ciljno usmerjenimi preventivnimi ukrepi;

11. poziva Komisijo, naj preuči, ali so uradi varuhov človekovih pravic, ki v državah članicah 
ščitijo žrtve, ustrezno financirani in imajo na voljo dovolj osebja za polno opravljanje 
svojih dolžnosti v skladu s členom 8a direktive 76/207/EGS o izvrševanju načela enakega 
obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja 
in napredovanja ter delovnih pogojev, ki je bila spremenjena z direktivo 2002/73/ES;

12. poziva Komisijo, naj preveri, ali države članice žrtvam in združenjem ter organizacijam, 
ki imajo legitimni interes za spoštovanje direktive 2002/73/ES, zagotavljajo, da jim 
pravne ali druge ovire, kot so pretirano kratki roki, ne preprečujejo, da bi zaradi kršitev v 
zvezi z zaščito pred diskriminacijo in neupoštevanjem enakosti med spoloma sprožili 
postopek pred sodiščem ali pa svoje pravice iz direktive 2002/73/ES v celoti uveljavljali v 
drugih upravnih postopkih; 

13. poziva Komisijo, države članice, sindikalne organizacije, delodajalce ter vse vladne in 
nevladne akterje, naj okrepijo svoje običajne dejavnosti za osveščanje o obstoječih 
pravnih zagotovilih in o pravilni ter učinkoviti uporabi prava o enakopravni obravnavi ter 
naj izboljšajo obveščanje o možnostih vložitve tožbe v primeru diskriminacije;

14. meni, da je treba nemudoma sprejeti ukrepe, da se bo direktiva 2002/73/ES izvajala v 
celoti in učinkovito pri preprečevanju diskriminacije; poziva države članice, naj dajo več 
veljave kolektivnemu pogajanju, vsaka v skladu s svojo tradicijo, zagotovijo dostojanstvo 
tistih, ki delajo, strožje nadzorujejo delovne pogoje, zdravje in varnost ter izkoreninijo 
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neposredno in posredno diskriminacijo pri plačah;

15. poudarja, da so kolektivna pogajanja pomembna za preprečevanje diskriminacije žensk, 
predvsem v zvezi z dostopom do zaposlitve, plačo, delovnimi pogoji, poklicnim 
napredovanjem in poklicnim usposabljanjem; poudarja, da pogodbe za nedoločen čas 
ostajajo norma;

16. poudarja, da so potrebne posebne politike in cilji, namenjeni doseganju resnične enakosti 
med ženskami in moškimi (enaka plača, starševski dopust, dostop do kakovostnega 
delovnega mesta z varstvom pravic, enak dostop do vseživljenjskega učenja, enaka 
zastopanost pri odločanju in odprava nasilja na podlagi spola na delovnem mestu) in 
organiziranju dela in delovnega časa tako, da sta poklicno in zasebno življenje bolje 
uravnotežena za ženske in moške;

17. opozarja, da je treba zagotoviti večjo prilagodljivosti glede starševskega dopusta, zlasti za 
starše invalidnih otrok; 

18. poudarja, da so potrebne nove in boljše zmogljivosti izobraževanja in socialnih storitev 
tako za otroke in mlade kot za starejše, vključno z več (in boljšimi) priložnostmi za 
učenje; poziva države članice, naj s ciljno usmerjenimi ukrepi odpravi diskriminacijo 
deklet in mladih žensk pri prehodu iz šole v izobraževanje in iz izobraževanja v poklicno 
kariero, kot tudi pri ponovni vključitvi na trg dela po prekinitvi zaradi skrbi za otroke ali 
sorodnike; poudarja potrebo po javnem varstvu in storitvah zdravstvene nege ter oskrbi 
starejših; opozarja države članice na obveznost, ki so jo sprejele v zvezi s tem na vrhu v 
Barceloni leta 2002;

19. poudarja, da je treba za vse zaposlene ženske, vključno z ženskami, ki so samozaposlene 
ali delajo na družinskih kmetijah, zagotoviti polne pravice, vključno s pravicami do 
porodniške in socialne varnosti;

20. poziva Komisijo, naj preveri v kolikšni meri so države članice izkoristile možnosti za 
posebne ugodnosti na področjih, kjer so negativni vplivi na kariero žensk posebno hudi in 
očitni; v zvezi s tem zahteva poročilo Komisije;

21. meni, da je treba podrobneje obravnavati vprašanje glede oblikovanja metodologije, s 
katero bo možno natančno proučiti, kaj delovna mesta vključujejo, s čimer bi zagotovili 
pravico do enake plače žensk in moških, omogočili ustrezno priznavanje posameznikov in 
poklicev ter hkrati upoštevali delo kot strukturni dejavnik z vidika povečanja 
produktivnosti, konkurence in kakovosti podjetij ter izboljšanja življenjskih pogojev 
delavk in delavcev; meni, da so znanstvene analize na tem področju bistvene za 
spremembo sedanjih metod vrednotenja družbene vrednosti dela na podlagi tradicionalnih 
diskriminatornih idej o pomenu različnih dejavnosti, zaradi česar se ohranjajo strukturne 
razlike v plačah med sektorji;

22. poziva Komisijo in države članice, da določijo jasne, podrobne in merljive kazalnike in 
standarde enakega obravnavanja za ocenjevanje odnosov med spoloma in spoštovanja 
pravic žensk v podjetjih; meni, da je treba spodbujati pozitivne primere in da bi eno od 
meril za nepodelitev javnih naročil podjetjem lahko bila kršitev zakonov o enakem 
obravnavanju;



PE405.896v02-00 6/7 AD\731051SL.doc

SL

23. poziva Komisijo, naj državam članicam ponudi svoje strokovno znanje, kjer je to 
potrebno, in sprejme odločne ukrepe za podporo pri izmenjavi dobrih praks glede enakega 
obravnavanja žensk in moških na trgu zaposlovanja;

24. poudarja, da je treba spodbujati pobude, ki v podjetjih prispevajo k vzpostavitvi in 
izvajanju kadrovske politike in pozitivnih ukrepov za doseganje enakosti med spoloma, 
ter vzpodbujati ukrepe za obveščanje in izobraževanje, ki omogočajo uveljavljanje, prenos 
in vključitev praks, ki so se izkazale za uspešne v organizacijah in podjetjih;

25. poziva Komisijo, naj natančno spremlja prenos direktive 2002/73/ES in spoštovanje 
zakonodaje, ki izhaja iz prenosa, ter naj še naprej izvaja pritisk na države članice.



AD\731051SL.doc 7/7 PE405.896v02-00

SL

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja 25.6.2008

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

41
1
0

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, 
Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi 
Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, 
Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Karin Jöns, Ona 
Juknevičienė, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, 
Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, 
Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-
Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, Jean Spautz, 
Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Gabriele Zimmer

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Jean Marie Beaupuy, Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, 
Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Roberto Musacchio, Csaba Sógor, 
Patrizia Toia, Glenis Willmott


	731051sl.doc

