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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. meni, da je prožna varnost zavajajoč pojem, saj zagotavlja varnost le delodajalcem, 
medtem ko delavcem, zlasti ženskam, prinaša čedalje večjo negotovost; ugotavlja, da tri 
četrtine novih delovnih mest v EU od leta 2000 zasedajo ženske, in sicer pogosto v 
negotovih delovnih razmerah;

2. pozdravlja priznanje Komisije, da so ženske na trgu delovne sile pogosto odrinjene na rob; 
ugotavlja, da je razlog za to med drugim to, da so ženske pogosto zaposlene s pogodbo za 
določen čas; zato meni, da bo prožna varnost položaj žensk na trgu delovne sile le še 
poslabšala;

3. ugotavlja, da je Komisija večkrat poudarila, da je treba zagotoviti ustrezne socialne 
pravice in pravice v primeru brezposelnosti, ki pa jih želi hkrati omejiti, da bi spodbujala 
vstop na trg delovne sile; meni, da so stališča Komisije protislovna in da bo to poslabšalo 
težak finančni položaj številnih žensk;

4. meni, da bodo zaposlene ženske še bolj pod pritiskom, če se bodo morale bolj vključevati 
v delovni proces, razen če se ne sprejmejo ukrepi proti neenakostim, ki izhajajo iz 
družinskih obveznosti, na primer z zagotovitvijo otroškega varstva;

5. pozdravlja spodbujanje vseživljenskega učenja, vendar opozarja, da je treba okrepiti prav 
delovno pravo in socialno varstvo, kar bo omogočilo vseživljenjsko učenje ženskam, ki so 
zaposlene in skrbijo za družino. 


