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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja stališče, da je enakost med spoloma bistveni del socialne politike, ki je eno od 
ključnih področij, za katera velja „deljena pristojnost“, kot je opredeljena v osnutku 
Pogodbe o Ustavi za Evropo, in kot tako jo je treba obravnavati v skladu s politiko
zaposlovanja držav članic, ki ima neposreden vpliv na proizvodni potencial EU;

2. verjame, da je konkurenčnost industrije EU povezana z demografskimi izzivi, s katerimi 
se EU zdaj srečuje in bodo izrazitejši v bližnji prihodnosti; verjame, da bosta v skladu s 
tem spodbujanje enakosti med spoloma ter boljša uravnoteženost poklicnega in zasebnega 
življenja za ženske in moške prispevala k ublažitvi negativnih vplivov demografskega
neravnovesja;

3. opozarja na dejstvo, da je načelo „enako plačilo za enako delo“ pošteno ter da spodbuja 
produktivnost dela in konkurenčnost industrije, ki se srečuje z mednarodno konkurenco, 
ter da je odprava razlik med spoloma način nagrajevanja in boj proti stereotipom o spolih 
na delovnem mestu;

4. poziva Komisijo, da naroči izdelavo študije izvedljivosti, ki bo opisala možni vpliv 
politike EU, ki uporablja pozitivno diskriminacijo v korist zaposlovanja žensk v zasebnem 
sektorju, na blaginjo in pokojninske sisteme v državah članicah;

5. podpira vsak načrt EU, ki ga Komisija lahko šteje za primernega ter ki bi spodbujal in 
podpiral podjetništvo žensk;

6. zahteva, da je Komisija naklonjena stališču socialnih partnerjev, da integracija načela 
enakosti spolov zahteva presojo vpliva za vse spremenjene ali nove politike EU.


