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POBUDE

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

A. ker lizbonska strategija poudarja potrebo po večji udeležbi žensk na trgu dela, zato da bi 
dosegli zastavljene cilje:

1. obžaluje, da poročilo Komisije sistematično ne vključuje enakosti spolov v raziskavah o 
demografski spremembi, kljub dejstvu, da je ta pojav tesno povezan s položajem žensk;

2. poziva države članice, naj se borijo proti predsodkom in stereotipom, ki vodijo v 
strukturne neenakosti spolov in s tem onemogočajo polno udeležbo žensk v vseh sferah 
družbe;

3. poudarja, da kljub napredku v smislu večje stopnje zaposlenosti žensk v državah 
članicah, druge oblike diskriminacije, povezane z delom žensk, tam še naprej obstajajo 
ali se krepijo;

4. poudarja potrebo po spodbujanju prožnosti delovnega časa za ženske; s tem bi 
omogočili uskladitev družinskega in poklicnega življenja, kar naj ne bi pomenilo, da gre 
za opustitev kariere ali vsiljeno rešitev, temveč za prosto izbiro;

5. poudarja, da je, glede na učinke, ki jih ima manjša rodnost, vzpostavitev pogojev, v 
katerih bodo ženske lahko imele otroke, v interesu celotne družbe in ne samo v 
njihovem interesu;

6. vztraja na tem, da se moški polno vključijo v politiko boljšega usklajevanja družinskega 
in poklicnega življenja;

7. poziva države članice, naj spodbujajo bolj prožno kulturo delovnega mesta, ki bo 
individualne potrebe zaposlenih žensk z družinskimi obveznostmi uskladila s potrebami 
delodajalcev;

8. zahteva od držav članic, da sprejmejo ukrepe, ki bodo predvideli uvedbo kakovostnega 
in cenovno sprejemljivega otroškega varstva in oskrbe za druge vzdrževane osebe;

9. pozdravlja izmenjavo dobrih praks z uporabo odprtih metod usklajevanja med državami 
članicami in poudarja učinkovit pristop k demografski spremembi v skandinavskih 
državah, kjer visoko udeležbo žensk na trgu dela spremlja ena izmed najvišjih stopenj 
rodnosti, kar bi moralo postati predmet študije za Komisijo, da bi ocenila medsebojno 
povezavo teh dveh pojavov in ob tem upoštevala razpoložljivost otroškega varstva;

10. poziva države članice, da opredelijo enakost med spoloma in uravnoteženost delovnega 
časa kot prednostni nalogi vlad, delodajalcev in drugih akterjev, medtem ko razvijajo 
politike za posamezna življenjska obdobja;

11. priznava pomembno vlogo, ki jo imajo ženske priseljenke in poziva države članice, da v 
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svoji politiki vključevanja zagotovijo tem ženskam pravično plačilo za njihov vložek v 
človeškem kapitalu;

12. obžaluje, da Zelena knjiga ne omenja naraščajočega števila novih družinskih struktur -
še posebej enostarševskih družin, ki jih v 85% vodijo ženske in ki so v večini podvržene 
večjim tveganjem revščine;

13. spodbuja države članice, naj se zavzamejo za 'najnižji zajamčeni dohodek', da bi 
ženskam omogočile dostojanstveno življenje in dostop do poklicnega usposabljanja, v 
skladu s potrebami trga dela;

14. poziva države članice, naj uvedejo pravila, ki bodo za najmanj enoletno obdobje 
omogočila plačan starševski dopust ob rojstvu otroka, pravično razdeljen med očeta in 
mater, in ki bodo spodbujala pravico do starševskega dopusta tako za ženske kot za 
moške;

15. spodbuja države članice, naj organizirajo kampanje osveščanja v zvezi z demografskimi 
vprašanji, da bi s tem zaustavile pojav upadanja rojstev med državljani Evropske unije.


