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POBUDE

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

A. ker je v poročilu Komisije o enakosti med ženskami in moškimi – 2008 (KOM(2008)0010)1

navedeno, da kljub stalnemu povečevanju deleža zaposlenih žensk, ostajajo pomembni 
izzivi, kar zadeva kakovost zaposlovanja žensk, zlasti stalna razlika v plačah med 
ženskami in moškimi, horizontalna in vertikalna segregacija na trgu dela, prekinjene 
poklicne poti žensk ter težave pri usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, kar vse 
onemogoča enakost v času delovne dobe in kasneje,

B. ker v evropski politiki zaposlovanja in v stebru za zagotavljanje enakih možnosti ni več 
posebnih smernic, povezanih z enakostjo med spoloma,

C. ker zato primerjalno poročilo 27 držav članic in treh držav iz evropskega združenja za prosto 
trgovino kaže, da je načelo enakosti med spoloma pomanjkljivo vključeno v politike 
zaposlovanja,

D. ker strategija prožne varnosti dviguje pričakovanja glede boljšega usklajevanja poklicnega in 
zasebnega življenja žensk in moških; ker do leta 2010 ne bodo vse države članice dosegle 
barcelonskih ciljev; ker varstvene ustanove za odvisne družinske člane, ki niso otroci, še niso 
vključene v politične strategije,

1. poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo vključevanje načela enakosti med spoloma 
v vse politike zaposlovanja in politike socialne varnosti, zlasti v strategijo prožne varnosti;

2. poziva Komisijo in države članice, naj razvijejo instrumente, ki bodo zagotovili, da bo visoka 
izobrazba žensk pomenila boljše delovno mesto;

3. opozarja na svojo resolucijo z dne 9. marca 2004 o delu, družini in zasebnemu življenju2, v 
kateri je pozval Komisijo, naj predlaga okvirno direktivo o usklajevanju poklicnega, 
družinskega in zasebnega življenja, ki mora med drugim omogočiti vzpostavitev 
dopolnilnih mehanizmov, s pomočjo katerih si bodo ženske in moški lažje enakovredno 
razdelili skrb za odvisne družinske člane;

4. poudarja vlogo delodajalcev pri oblikovanju sodobnih delovnih organizacij ter držav članic 
pri zagotavljanju dostopnih in finančno ugodnih kakovostnih storitev, da se omogoči boljše 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja;

5. poziva države članice, naj si prizadevajo za uresničitev cilja enake ekonomske neodvisnosti 
za ženske in moške;

6. poziva države članice, naj vzpostavijo mehanizme, da zagotovijo enako obravnavanje 
žensk in moških v pokojninskih sistemih.

                                               
1  Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z naslovom Enakost med ženskami in moškimi – 2008.
2 UL C 102 E, 28.4.2004, str. 492.
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