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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:

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. septembra 2002 o spremembi Direktive Sveta 76/207/EGS o izvrševanju načela 
enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega 
usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev1;

A. ker je mobilnost delavcev ključno orodje za doseganje ciljev lizbonske strategije, vendar 
še vedno ostaja majhna, tudi med ženskami,

B. ker dinamičen trg dela pred delavce, zlasti ženske z otroki, postavlja velike izzive in jih 
sili v sprejemanje kompromisov med poklicnim in zasebnim življenjem,

C. ker imajo ženske zaradi pomanjkljive prilagoditve socialnovarstvenih sistemov v državah 
članicah težave glede nosečnosti, vzgoje otrok, boljših poklicnih možnosti in drugega,

1. poziva Komisijo, naj upošteva posebne potrebe mobilnih delavk vseh starosti in sprejme 
konkretne ukrepe za izpolnitev teh potreb na štirih področjih evropskega akcijskega 
načrta za poklicno mobilnost;

2. poziva Komisijo, naj razišče razsežnost spola v poklicni mobilnosti in priporoči prožne 
instrumente, da bodo ženske lahko premagale preostale ovire;

3. predlaga Komisiji, naj organizira informacijske kampanje med dekleti in ženskami o 
možnostih za poklicno mobilnost, da bi olajšala njihovo prilagajanje dinamičnemu trgu 
dela;

4. poziva države članice in zainteresirane strani, naj upoštevajo in odpravijo ovire za 
delovno mobilnost žensk ter jim omogočijo pravičen dostop do kvalificiranih in vodilnih 
delovnih mest, enako plačilo, prožen delovni čas, ustrezne zdravstvene storitve in otroško 
varstvo, kakovostne šole za otroke, prenosljivost pokojninskih pravic, odpravo spolnih 
stereotipov itd.;

5. priporoča, naj države članice, regionalni in lokalni organi dejavno spodbujajo posebne 
programe zaposlovanja, usposabljanja, izobraževanja, učenja na daljavo in učenja 
jezikov, da bodo ustvarili do žensk prijaznejši trg dela in omogočili uskladitev poklicnega 
in zasebnega življenja;

6. podpira predlog Komisije, da bi okrepili zmogljivosti omrežja TRESS ter obseg in 
kakovost portala EURES z vključitvijo žensk kot posebne kategorije delavcev.
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