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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 se po statistiki OECD-ja prebivalstvo držav OECD-ja stara in ker se bo trenutno 38 
upokojencev na 100 zaposlenih povečalo na 70 upokojencev na 100 zaposlenih, če se 
politika zaposlovanja ne spremeni,

B. ker poročilo o prebivalskem skladu za leto 2005 med drugim navaja, da napori za 
izkoreninjanje revščine po svetu ne bodo uspešni, če se ne bo hitro sprejelo ukrepov za boj 
proti neenakim pogojem v zvezi s spolnim razlikovanjem, diskriminacijo žensk in deklet 
ter nasiljem nad njimi,

C. ker v državah EU naraščata delež ljudi, ki jih ogroža socialna izključenost, in delež 
ogroženih skupin, pri katerih so okoliščine njihovega vključevanja v družbo slabše kot pri 
drugih skupinah prebivalcev,

1. Priporoča, da se učinkovito reševanje vprašanj o enakosti spolov doda sedmim 
prednostnim nalogam socialne politike in se tako število prednostnih nalog poveča iz 
sedem na osem.

2. Predlaga povečanje pozornosti pri vrednotenju informacij in statistik, ki jih bo zagotavljal 
novo ustanovljeni Inštitut za preučevanje vprašanj enakosti spolov.

3. Se strinja s poudarkom na izkoreninjanju revščine pri otrocih, vendar poudarja, da je 
položaj pri otrocih močno povezan z vprašanjem enakih možnosti, ki ima vpliv na 
nadaljnji razvoj družine kot institucije.

4. Opozarja, da v skladu z Eurostatom tretjino rojstev predstavljajo otroci rojeni staršem, ki 
živijo v izvenzakonski zvezi, in ta številka raste vsako leto. Tak trend poudarja potrebo po 
izdelavi učinkovitega mehanizma, ki bi spodbujal primerno delovanje družine kot 
institucije z osredotočanjem na možnosti, ki zadevajo njen prihodnji razvoj.

5. Opozarja, da naraščajoča življenjska doba človeka lahko pomeni le daljše obdobje starosti, 
razen če se bodo življenjski stil, delovni ritem, zdravstveno varstvo, prehrana in 
izobraževanje spremenili. Te spremembe morajo veljati za največji možni delež 
prebivalstva ter za vse starostne in družbene skupine.

6. Priporoča, da bi morali pokojninski sistemi poleg številnih oblik socialnega in dodatnega 
zavarovanja (predpisanega z zakonom ali privatnega) upoštevati tudi velike spremembe 
pri predpisani starosti ob upokojitvi na podlagi spola, poklica in, pri ženskah, števila 
otrok.

7. Opozarja, da sta socialna politika in ohranjanje socialne države med stebri in temeljnimi
načeli EU. Obenem pa so ta načela zelo draga in njihovo financiranje postavlja EU v 
neugoden položaj v okviru sodobnega in globaliziranega sveta, predvsem kar zadeva 
gospodarsko konkurenco s pomembnejšimi svetovnimi gospodarstvi. Kljub temu pa se 
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mora EU trdno držati teh načel.

8. Predlaga poglabljanje v vprašanja družbene vključenosti, predvsem pri  priseljencih iz 
kulturno drugačnih svetovnih regij, pri katerih se kulturne vrednote in tradicije ne ujemajo 
z uveljavljenimi normami v državah EU-ja.  Te razlike bi lahko povzročile trenja ali 
nesporazume, ki bi otežili vključevanje teh skupin ljudi v družbo, kar se kaže v trenutnih 
dogodkih po Evropi, predvsem pri mlajših generacijah.


