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POBUDE

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

1. poudarja, da morata biti načeli enakosti spolov in nediskriminacije zaradi rase, spola, 
starosti, spolne usmerjenosti ali invalidnosti sistematično vključeni v celotno politiko, in 
poziva k pobudam za obravnavo teh tem s celostnega vidika;

2. poudarja, da bi morala biti v okviru prihodnjega evropskega socialnega modela in 
njegovih sestavnih delov ženskam namenjena osrednja pozornost; poudarja, da bi 
socialna varnost, reforma pokojninskih sistemov v smislu zagotovitve, da tisti, ki 
opravljajo neplačano reproduktivno delo, pri pokojnini niso oškodovani, pa spodbujanje 
pogojev in pravice do zaposlitve za vse kategorije delavcev ter dvig stopnje zaposlenosti 
močno vplivali na položaj žensk;

3. poudarja potrebo po ukrepih, ki bi spodbujali zaposlovanje, kakovost zaposlitve, 
družbeno vključenost žensk in uskladitev poklicnega in družinskega življenja; poziva 
Komisijo in države članice, naj sprejmejo konkretne ukrepe za obravnavo še vedno 
prisotnih razlik med spoloma pri plačah in zaposlovanju;

4. se sklicuje na lizbonsko strategijo in cilj do leta 2010 doseči 60-odstotno udeležbo žensk 
na trgu dela ter na svojo resolucijo z dne 19. januarja 2006 o prihodnosti lizbonske 
strategije na področju enakosti spolov1;

5. se sklicuje na načrt o enakosti med moškimi in ženskami 2006 – 2010 in poziva države 
članice k njegovemu izvajanju;

6. poziva države pristopnice in države kandidatke, naj nujno sledijo zgledu, ki ga 
predstavlja omenjeni načrt, zagotovijo spoštovanje pravic žensk in izboljšajo njihov 
dostop do trga dela kakor tudi ukrepe s področja socialne varnosti; se s tem v zvezi 
sklicuje na svojo resolucijo z dne 6. julija 2005 o vlogi žensk v Turčiji na področju 
družbenega, gospodarskega in političnega življenja2;

7. poudarja potrebo po tem, da se posebej obravnavajo problemi, s katerimi se soočajo 
ženske, ki pripadajo narodnostnim manjšinam in ženske priseljenke.

  
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0029.
2  Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0287.


