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Predlog spremembe 1
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker revščina staršev pogosto vodi v 
revščino otrok in ima resne posledice za 
njihovo življenje,   

Or.bg

Predlog spremembe 2
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so pripadnice etničnih manjšin, 
invalidke in starejše ženske pogosto žrtve 
dvojne diskriminacije,

Or.bg

Predlog spremembe 3
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je razlika v plačilu, ki ga v EU 
prejmejo moški in ženske, skoraj 18 -
odstotna in ker je načelo enakega plačila 
za moške in ženske eno glavnih načel 
evropskih pogodb,    

Or.bg
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Predlog spremembe 4
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker je skrajna revščina tesno povezana 
s trgovino z ljudmi in novačenjem za 
prostitucijo ter vsemi drugimi oblikami 
izkoriščanja,  

Or.bg

Predlog spremembe 5
Veronica Lope Fontagné, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka -1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1a. opozarja, da ženske nosijo vse večje 
breme revščine, ker so ranljivejše od 
moških, kar velja zlasti za kategorije žensk 
s posebnimi potrebami, kot so invalidke, 
starejše ženske in enostarševske družine 
(predvsem matere samohranilke in vdove 
z nepreskrbljenimi otroki) ter skupine, ki 
so najbolj izpostavljene izključenosti, kot 
so romske ženske, kjer so gospodinjstvo, 
skrb in nega po tradiciji izključno žensko 
delo, zaradi česar te ženske prezgodaj 
opuščajo izobraževanje in zaposlitev, ter 
priseljenke. Zaradi vsega tega poudarja 
potrebo po ustreznih delovnih pogojih, 
vključno z zaščito pravic, kot je dostojna 
plača, porodniški dopust in delovno okolje 
brez diskriminacije, ki so bistveni za te 
ženske;

Or.es



AM\833557SL.doc 5/40 PE450.611v01-00

SL

Predlog spremembe 6
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka -1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1b. poziva države članice, naj načelo 
enakosti med spoloma vključijo v vse 
politike zaposlovanja in posebne ukrepe, s 
tem pa izboljšajo dostop do zaposlitve, 
preprečujejo, da bi v negotovih oblikah 
zaposlitve prevladovale ženske, povečajo 
trajnostno udeležbo in spodbujajo 
napredovanje žensk v zaposlitvenem 
sektorju, z odpravljanjem neposrednih in 
posrednih vzrokov pa tudi zmanjšajo 
ločevanje po spolu na trgu dela;

Or.es

Predlog spremembe 7
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka -1 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1c. ne smemo pozabiti, da so invalidke 
žrtev diskriminacije v družinskem okolju 
in v izobraževanju. Njihove zaposlitvene
možnosti so omejene, socialni prejemki, ki 
jih dobivajo, pa jim v večini primerov ne 
pomagajo iz revščine; države članice 
morajo zaradi tega invalidkam 
zagotavljati posebno oskrbo, ki jo 
potrebujejo, da bi lahko uživale svoje 
pravice, in predlagati ukrepe za 
vključevanje teh žensk prek dodatnih 
programov pomoči;

Or.es
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Predlog spremembe 8
Veronica Lope Fontagné, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka -1 d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1d. opozarja na precejšne razlike med 
ženskami na podeželju in v urbanih 
območjih glede dostopa do usposabljanja, 
zaposlovanja in kakovosti dela; pripisuje 
precejšno pozornost pravici vseh teh 
žensk, zlasti najmlajših in najranljivejših, 
do ustrezne izobrazbe s poklicnim 
usposabljanjem in univerzitetnim 
študijem, zato države članice in Komisijo 
poziva, naj te skupine podprejo z 
učinkovitim sistemom aktivnih politik in 
ustreznih ukrepov usposabljanja in jim 
tako omogočijo, da se lahko hitro 
prilagajajo na zahteve trga dela;

Or.es

Predlog spremembe 9
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka -1 e (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1e. poziva države članice, naj nadaljujejo 
trajnostne politike, ki bodo vsem, tudi 
najšibkejšimi skupinam in takim, ki so v 
najbolj neugodnem položaju, omogočale 
dostop do trga dela in boljše ravnovesje 
med delom ter zasebnim in družinskim 
življenjem, hkrati pa z vsemi potrebnimi 
storitvami in ukrepi podpore, kot je 
prilagodljivi delovni čas ter cenovno in 
drugače dostopno otroško varstvo 
zagotavljale polno podporo enakim 
možnostim;

Or.es
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Predlog spremembe 10
Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da v številnih državah članicah 
zaradi gospodarske krize še vedno 
naraščata brezposelnost in socialna stiska, 
zato Evropsko unijo poziva, naj okrepi 
svojo zavezanost izkoreninjanju revščine in 
socialne izključenosti, zlasti revščine 
otrok, saj sta skrajna revščina in socialna 
izključenost kršitve človekovih pravic;

1. poudarja, da v številnih državah članicah 
zaradi gospodarske krize še vedno 
naraščata brezposelnost in socialna stiska, 
ki še zlasti prizadevata ženske, zato 
Evropsko unijo poziva, naj okrepi svojo 
zavezanost izkoreninjanju revščine in 
socialne izključenosti, zlasti revščine otrok, 
saj sta skrajna revščina in socialna 
izključenost kršitev človekovih pravic;
meni, da poleg preživetja osnovo za 
človeka vredno življenje predstavlja 
dostop do izobrazbe in trga dela, pa tudi 
soudeleženost v družbi;

Or.de

Predlog spremembe 11
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da v številnih državah članicah 
zaradi gospodarske krize še vedno 
naraščata brezposelnost in socialna stiska, 
zato Evropsko unijo poziva, naj okrepi 
svojo zavezanost izkoreninjanju revščine 
in socialne izključenosti, zlasti revščine 
otrok, saj sta skrajna revščina in socialna 
izključenost kršitve človekovih pravic;

1. poudarja, da v številnih državah članicah 
zaradi gospodarske krize še vedno 
naraščata brezposelnost in socialna stiska, 
zato Evropsko unijo poziva, naj preko 
držav članic okrepi svojo zavezanost 
izvajanju ustreznih ukrepov za 
zmanjševanje revščine in socialne 
izključenosti, zlasti revščine otrok;

Or.en
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Predlog spremembe 12
Vilija Blinkevičiūtė

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da v številnih državah članicah 
zaradi gospodarske krize še vedno 
naraščata brezposelnost in socialna stiska, 
zato Evropsko unijo poziva, naj okrepi 
svojo zavezanost izkoreninjanju revščine 
in socialne izključenosti, zlasti revščine 
otrok, saj sta skrajna revščina in socialna
izključenost kršitve človekovih pravic;

1. poudarja, da v številnih državah članicah 
zaradi gospodarske krize še vedno 
naraščata brezposelnost in socialna stiska, 
kar prizadene moške in ženske na različne 
načine; zato Evropsko unijo poziva, naj 
okrepi svojo zavezanost in sprejme 
posebne ukrepe za izkoreninjanje revščine 
in boj proti socialni izključenosti, zlasti za 
odpravo revščine otrok, saj sta skrajna 
revščina in socialna izključenost kršitvi
človekovih pravic; poziva Komisijo in 
Svet, naj tesno sodelujeta z državami 
članicami, da bodo sprejeti potrebni 
ukrepi in da bodo imeli vsi otroci v 
življenju enake možnosti, saj je boj proti 
revščini otrok ena izmed glavnih nalog v 
letu boja proti revščini;

Or.lt

Predlog spremembe 13
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da v številnih državah članicah 
zaradi gospodarske krize še vedno 
naraščata brezposelnost in socialna stiska, 
zato Evropsko unijo poziva, naj okrepi 
svojo zavezanost izkoreninjanju revščine in 
socialne izključenosti, zlasti revščine 
otrok, saj sta skrajna revščina in socialna 
izključenost kršitve človekovih pravic;

1. poudarja, da v številnih državah članicah 
zaradi gospodarske krize še vedno 
naraščata brezposelnost in socialna stiska, 
zato Evropsko unijo poziva, naj okrepi 
svojo zavezanost izkoreninjanju revščine in 
socialne izključenosti, in nameni posebno 
pozornost varstvu najbolj ranljivih skupin 
(enostarševske družine, družine s tremi ali 
več otroki, invalidi, etnične manjšine, 
zlasti Romi, osebe, ki živijo v najbolj 
prikrajšanih mikroregijah, osebe z 
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zmanjšano delovno zmožnostjo in mladi 
brez delovnih izkušenj); znotraj teh 
skupin revščina najbolj prizadene ženske, 
saj se pogosto soočajo z večplastnimi 
težavami;

Or.en

Predlog spremembe 14
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da v številnih državah članicah 
zaradi gospodarske krize še vedno 
naraščata brezposelnost in socialna stiska, 
zato Evropsko unijo poziva, naj okrepi 
svojo zavezanost izkoreninjanju revščine in 
socialne izključenosti, zlasti revščine 
otrok, saj sta skrajna revščina in socialna 
izključenost kršitve človekovih pravic;

1. poudarja, da v številnih državah članicah 
zaradi gospodarske krize še vedno 
naraščata brezposelnost in socialna stiska, 
zato Evropsko unijo poziva, naj okrepi 
svojo zavezanost izkoreninjanju revščine in 
socialne izključenosti žensk, zlasti mater 
samohranilk, starejših in invalidnih žensk 
ter priseljenk, saj sta skrajna revščina in 
socialna izključenost kršitve človekovih 
pravic;

Or.en

Predlog spremembe 15
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da v številnih državah članicah 
zaradi gospodarske krize še vedno 
naraščata brezposelnost in socialna stiska, 
zato Evropsko unijo poziva, naj okrepi 
svojo zavezanost izkoreninjanju revščine in 
socialne izključenosti, zlasti revščine 
otrok, saj sta skrajna revščina in socialna 
izključenost kršitve človekovih pravic;

1. poudarja, da v številnih državah članicah 
zaradi gospodarske krize še vedno 
naraščata brezposelnost in socialna stiska, 
zato Evropsko unijo poziva, naj okrepi 
svojo zavezanost izkoreninjanju revščine in 
socialne izključenosti, zlasti revščine med 
ženskami in njenega neposrednega vpliva 
na družinsko življenje, saj sta skrajna 
revščina in socialna izključenost kršitve 
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človekovih pravic;

Or.es

Predlog spremembe 16
Corina Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da v številnih državah članicah 
zaradi gospodarske krize še vedno 
naraščata brezposelnost in socialna stiska, 
zato Evropsko unijo poziva, naj okrepi 
svojo zavezanost izkoreninjanju revščine in 
socialne izključenosti, zlasti revščine otrok, 
saj sta skrajna revščina in socialna 
izključenost kršitve človekovih pravic;

1. poudarja, da v številnih državah članicah 
zaradi gospodarske krize še vedno 
naraščata brezposelnost in socialna stiska, 
zato Evropsko unijo poziva, naj okrepi 
svojo zavezanost izkoreninjanju revščine in 
socialne izključenosti, zlasti revščine otrok 
in brezposelnosti, s katero se sooča 
ogromni delež mladih in starejših, saj sta 
skrajna revščina in socialna izključenost 
kršitvi človekovih pravic, ki pa 
prizadeneta vsaj eno šestino evropskih 
državljanov;

Or.ro

Predlog spremembe 17
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. ker je tudi pri ženskah brezposelnost 
najbolj temeljni vzrok revščine, 
neenakosti in socialne izključenosti, 
pozivamo k ohranjevanju in ustvarjanju 
delovnih mest z usmerjenimi sredstvi (na 
primer z omogočanjem dela s krajšim ali 
gibljivim delovnim časom za ženske, ki 
skrbijo za otroke), poleg ukrepov na trgu 
dela pa predlagamo tudi izvajanje ciljnih 
politik za okrepitev sistema socialnega 
varstva (na primer z zagotavljanjem 



AM\833557SL.doc 11/40 PE450.611v01-00

SL

zmogljivost otroškega varstva, da se 
ženskam omogoči vrnitev na trg dela);

Or.en

Predlog spremembe 18
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da ena tretjina družin z 
enim staršem, ki je po večini mati, živi v 
revščini;

Or.it

Predlog spremembe 19
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. sporoča, da revščina žensk ni le 
posledica nedavne gospodarske krize, 
temveč tudi različnih dejavnikov, vključno 
stereotipov, obstoječih razlik v plačilu med 
spoloma, ovir zaradi pomanjkanja 
usklajevanja med družinskim in 
poklicnim življenjem, daljše pričakovane 
življenjske dobe žensk in na splošno, 
različnih oblik diskriminacije na podlagi 
spola, katerega žrtve so predvsem ženske; 

Or.en

Predlog spremembe 20
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 1 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da se v primeru 
brezposelnosti ženske težje ponovno 
zaposlijo, hkrati pa so pri zaposlovanju v 
bolj neugodnem položaju, saj več žensk, 
ne da bi to želele, sklene nezanesljive 
pogodbe ali pogodbe za krajši delovni čas 
ali pa so še naprej deležne nepravičnega 
plačila;

Or.it

Predlog spremembe 21
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da ženske večkrat ne morejo 
sodelovati na trgu dela ali se zaposliti za 
polni delovni čas, saj jim niso na voljo 
storitve nege vzdrževanih oseb, ki bi 
temeljile na sistemu zadostnega prostega 
časa in gibljivih delovnih ur za oba starša; 

Or.it

Predlog spremembe 22
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba znatno povišati 
financiranje Evropskega socialnega 
sklada, da se zagotovijo zadostna sredstva 
za ukrepe in dejavnosti za boj proti 
revščini in socialni izključenosti iz 
strategije za socialno vključevanje in 
vodilne pobude Evropa 2020;

2. poudarja, da se ne bi smelo povišati 
financiranja Evropskega socialnega 
sklada;
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Or.en

Predlog spremembe 23
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba znatno povišati 
financiranje Evropskega socialnega 
sklada, da se zagotovijo zadostna sredstva 
za ukrepe in dejavnosti za boj proti 
revščini in socialni izključenosti iz 
strategije za socialno vključevanje in
vodilne pobude Evropa 2020;

2. poudarja, da je treba bolj poudarjati eno 
od prednostnih področij Evropskega 
socialnega sklada, ki je izboljševanje 
socialnega vključevanja prikrajšanih 
ljudi, revidirati in spremeniti ureditev 
Evropskega socialnega sklada in vpeljati 
novo pogojenost, da se zagotovi, da bodo 
sredstva prišla do tistih, ki jih najbolj 
potrebujejo, in se bo zmanjšala razlika 
med socialno izključenimi skupinami in 
preostalo družbo. Medtem je treba 
izboljšati jasnost in preglednost, izvesti 
temeljito spremljanje socialnih učinkov 
rabe sklada in nameniti dodaten poudarek 
dolgoročni trajnosti projektov;

Or.en

Predlog spremembe 24
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba znatno povišati
financiranje Evropskega socialnega sklada, 
da se zagotovijo zadostna sredstva za 
ukrepe in dejavnosti za boj proti revščini in 
socialni izključenosti iz strategije za 
socialno vključevanje in vodilne pobude 
Evropa 2020;

2. poudarja, da je treba zagotoviti ustrezno 
financiranje prek Evropskega socialnega 
sklada ter za sklad za prilagoditev 
globalizaciji, da se zagotovijo zadostna 
sredstva za ukrepe in dejavnosti za boj 
proti revščini in socialni izključenosti iz 
strategije za socialno vključevanje in 
vodilne pobude Evropa 2020; hkrati 
poziva, da se v novem proračunskem 
okviru namenijo sredstva za ustvarjanje 
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delovnih mest za ženske in njihovo 
socialno zaščito; poziva tudi države 
članice, naj sprožijo več kampanj za 
obveščanje javnosti o možnostih za 
sodelovanje v projektih, ki jih financira 
EU;

Or.bg

Predlog spremembe 25
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba znatno povišati
financiranje Evropskega socialnega sklada, 
da se zagotovijo zadostna sredstva za 
ukrepe in dejavnosti za boj proti revščini in 
socialni izključenosti iz strategije za 
socialno vključevanje in vodilne pobude 
Evropa 2020;

2. poudarja, da je treba učinkoviteje rabiti
financiranje Evropskega socialnega sklada, 
da se zagotovijo zadostna sredstva za 
ukrepe in dejavnosti za boj proti revščini in 
socialni izključenosti iz strategije za 
socialno vključevanje in vodilne pobude 
Evropa 2020;

Or.es

Predlog spremembe 26
Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba znatno povišati 
financiranje Evropskega socialnega sklada, 
da se zagotovijo zadostna sredstva za 
ukrepe in dejavnosti za boj proti revščini in 
socialni izključenosti iz strategije za 
socialno vključevanje in vodilne pobude 
Evropa 2020;

2. poudarja, da je treba povišati 
financiranje Evropskega socialnega sklada, 
da se zagotovijo zadostna sredstva za 
ukrepe in dejavnosti za boj proti revščini in 
socialni izključenosti iz strategije za 
socialno vključevanje in vodilne pobude 
Evropa 2020;

Or.de
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Predlog spremembe 27
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba znatno povišati 
financiranje Evropskega socialnega sklada, 
da se zagotovijo zadostna sredstva za 
ukrepe in dejavnosti za boj proti revščini in 
socialni izključenosti iz strategije za 
socialno vključevanje in vodilne pobude 
Evropa 2020;

2. poudarja, da je treba znatno povišati 
financiranje Evropskega socialnega sklada, 
da se zagotovijo zadostna sredstva za 
ukrepe in dejavnosti za boj proti revščini s 
poklicnim vključevanjem s pomočjo 
usposabljanja in socialni izključenosti iz 
strategije za socialno vključevanje in 
vodilne pobude Evropa 2020; ženske je 
treba spremljati bolj podrobno, saj so bolj 
izpostavljene negotovim pogodbam; v 
enostarševskih družinah v večini primerov 
pogosto same skrbijo za izobraževanje 
svojih otrok;

Or.fr

Predlog spremembe 28
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba znatno povišati 
financiranje Evropskega socialnega sklada, 
da se zagotovijo zadostna sredstva za 
ukrepe in dejavnosti za boj proti revščini in 
socialni izključenosti iz strategije za 
socialno vključevanje in vodilne pobude 
Evropa 2020;

2. poudarja, da je treba za okrepitev 
ukrepov za izboljšanje izobraževanja in 
usposabljanja ter lažji dostop do trga in 
boj proti brezposelnosti znatno povišati 
financiranje Evropskega socialnega sklada, 
da se zagotovijo zadostna sredstva za 
ukrepe in dejavnosti za boj proti revščini in 
socialni izključenosti iz strategije za 
socialno vključevanje in vodilne pobude 
Evropa 2020;

Or.el
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Predlog spremembe 29
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba znatno povišati 
financiranje Evropskega socialnega sklada, 
da se zagotovijo zadostna sredstva za 
ukrepe in dejavnosti za boj proti revščini in 
socialni izključenosti iz strategije za 
socialno vključevanje in vodilne pobude 
Evropa 2020;

2. poudarja, da je treba znatno povišati 
financiranje Evropskega socialnega sklada, 
da se zagotovijo zadostna sredstva za 
ukrepe in dejavnosti za boj proti revščini in 
socialni izključenosti iz strategije za 
socialno vključevanje in vodilne pobude 
Evropa 2020, poleg izvajanja barcelonskih 
ciljev glede varstva otrok in za polno 
zaposlitev žensk;

Or.en

Predlog spremembe 30
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da predstavljajo ženske 60 
% revnih na svetu in da je eden izmed 
glavnih razlogov za revščino med 
ženskami brezposelnost; zato je nujno 
treba spodbujati udeležbo ženk in 
pripadnic ogroženih skupin, poglobiti 
njihovo znanje in izkušnje, spodbujati 
odličnost in zagotoviti, da bo 
usposobljenost žensk na trgu dela 
vrednotena v polni meri;

Or.it

Predlog spremembe 31
Vilija Blinkevičiūtė

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 2 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj v skladu s pobudo 
za evropsko platformo za boj proti revščini 
okrepi evropsko strategijo na področju 
socialne vključenosti in zaščite ter naj 
pospeši napore za izboljšanje položaja 
žensk, še zlasti mater samohranilk, da 
bodo lahko živele dostojno življenje;

Or.lt

Predlog spremembe 32
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. poudarja, da je treba zmanjšati 
razliko v plačilu med ženskami in 
moškimi, ki pri enakih sposobnostih in 
enaki zaposlitvi vodijo v nižji dohodek 
žensk in višjo raven revščine med njimi, 
ko so upokojene ali vdove;

Or.fr

Predlog spremembe 33
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 2 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 b. meni, da so lahko starejše ženske na 
trgu dela pogosto žrtve neposredne ali 
posredne ter večplastne diskriminacije, in 
meni, da je treba to vprašanje ustrezno 
obravnavati; poudarja, da mora biti 
zaposlitev obravnavana kot najboljše 
sredstvo za boj proti revščini žensk; 
poziva k omogočanju vključevanja žensk 
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vseh starostnih skupin v programe 
vseživljenjskega izobraževanja; opomina, 
da usklajevanje družinskega in 
poklicnega življenja ter stalnega 
izobraževanja zahteva posebno pozornost 
in podporo;

Or.fr

Predlog spremembe 34
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in Svet, naj nemudoma 
začneta z izvajanjem strategije za 
prepolovitev revščine otrok do leta 2012, 
in poudarja, da je treba posamezne 
otrokove pravice vključiti v vse politike 
EU in ukrepe za spremljanje ter oceniti 
ukrepe, ki se izvajajo za odpravo revščine 
otrok, da se opredelijo in razvijejo 
prednostne dejavnosti, okrepi zbiranje 
podatkov in za nadaljnji razvoj skupnih 
kazalnikov na ravni EU;

3. poziva Komisijo in Svet, naj upoštevata 
sklepe Sveta z dne 17. junija 2010, da se 
spodbuja države članice k izvajanju 
ustreznih ukrepov za zmanjšanje ravni
revščine, kot je opredeljeno v strategiji 
Evropa 2020;

Or.en

Predlog spremembe 35
Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in Svet, naj nemudoma 
začneta z izvajanjem strategije za 
prepolovitev revščine otrok do leta 2012, 
in poudarja, da je treba posamezne 
otrokove pravice vključiti v vse politike 
EU in ukrepe za spremljanje ter oceniti 
ukrepe, ki se izvajajo za odpravo revščine 

3. poziva Komisijo in Svet, naj nemudoma 
začneta z razvojem in izvajanjem strategije 
za prekinitev začaranega kroga revščine; 
meni, da morajo biti posebne pozornosti 
in podpore deležni otroci iz revnih 
gospodinjstev, kjer nihče ne dela in vlada
revščina, da bi se v prihodnje izognili 
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otrok, da se opredelijo in razvijejo 
prednostne dejavnosti, okrepi zbiranje 
podatkov in za nadaljnji razvoj skupnih 
kazalnikov na ravni EU;

revščini med ženskami;

Or.de

Predlog spremembe 36
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in Svet, naj nemudoma 
začneta z izvajanjem strategije za 
prepolovitev revščine otrok do leta 2012, in 
poudarja, da je treba posamezne otrokove 
pravice vključiti v vse politike EU in 
ukrepe za spremljanje ter oceniti ukrepe, ki 
se izvajajo za odpravo revščine otrok, da se 
opredelijo in razvijejo prednostne 
dejavnosti, okrepi zbiranje podatkov in za 
nadaljnji razvoj skupnih kazalnikov na 
ravni EU;

3. zaradi velikega tveganja, da se vztrajna 
revščina prenaša s staršev na otroke, kar 
bi lahko znatno poslabšalo njihove 
možnosti za boljše življenje, pozivamo
Komisijo in Svet, naj nemudoma začneta z 
izvajanjem strategije za odpravo revščine 
otrok do leta 2012; poudarjamo, da je 
treba posamezne otrokove pravice vključiti 
v vse politike EU in ukrepe za spremljanje 
ter oceniti ukrepe, ki se izvajajo za odpravo 
revščine otrok, da se opredelijo in razvijejo 
prednostne dejavnosti, okrepi zbiranje 
podatkov in za nadaljnji razvoj skupnih 
kazalnikov na ravni EU;

Or.en

Predlog spremembe 37
Corina Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in Svet, naj nemudoma 
začneta z izvajanjem strategije za 
prepolovitev revščine otrok do leta 2012, in 
poudarja, da je treba posamezne otrokove 
pravice vključiti v vse politike EU in 
ukrepe za spremljanje ter oceniti ukrepe, ki 

3. poziva Komisijo in Svet, naj nemudoma 
začneta z izvajanjem strategije za 
prepolovitev revščine otrok do leta 2012, in 
poudarja, da je treba posamezne otrokove 
pravice vključiti v vse politike EU in 
ukrepe za spremljanje ter oceniti ukrepe, ki 
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se izvajajo za odpravo revščine otrok, da se 
opredelijo in razvijejo prednostne 
dejavnosti, okrepi zbiranje podatkov in za 
nadaljnji razvoj skupnih kazalnikov na 
ravni EU;

se izvajajo za odpravo revščine otrok, da se 
opredelijo in razvijejo prednostne 
dejavnosti, okrepi zbiranje podatkov in za 
nadaljnji razvoj skupnih kazalnikov na 
ravni EU; meni, da je treba v zvezi s tem 
materam nujno omogočiti lažji vstop ali 
vrnitev na trg dela ter socialno ureditev za 
reševanje težav enostarševskih družin, 
hkrati pa je treba zagotoviti resnično 
podporo velikim družinam;

Or.ro

Predlog spremembe 38
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. mednarodne študije kažejo, da je 
revščina zaposlenih veliko bolj pogosta 
med ženskami, kar temelji na neenakosti 
spolov (poklicna segregacija, plačno 
razlikovanje, itd.) Razliko še povečujejo 
tradicionalna ženska dolžnost skrbeti za 
druge. Zaradi teh dveh dejavnikov so 
ženske znatno prikrajšane tudi v starosti 
(razlika v pokojninah in prihrankih);

Or.en

Predlog spremembe 39
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poziva države članice, naj izvedejo 
ocene učinka gospodarske recesije z 
vidika spolov in proučijo spreminjajoči se 
značaj pogojev zaposlitve ter njihov 
učinek na izpostavljenost žensk revščini in 
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socialni izključenosti;

Or.en

Predlog spremembe 40
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 3 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 b. poziva Komisijo in države članice, naj 
opredelijo, sprejmejo in spremljajo 
kazalnike, vezane na spol, na področju 
izkoreninjanja revščine in spodbujanja 
socialnega vključevanja;

Or.en

Predlog spremembe 41
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 3 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 c. poziva ustrezne nacionalne organe, 
naj pregledajo svojo politiko priseljevanja, 
zlasti zaradi boja proti strukturnim 
zaprekam, ki priseljenkam onemogočajo 
polno udeležbo na trgu dela; naj zbirajo 
podatke o napredku v zvezi z 
diskriminacijo zaradi spola in nasiljem 
nad ženskami, in z vidika spola ocenijo 
posledice zmanjšanja stroškov, 
povezanimi z dostopom do zdravstva, 
izobraževanja in socialnega varstva;

Or.en
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Predlog spremembe 42
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je seznanjen s sklepom Sveta z dne 17. 
junija 2010, da se državam članicam pusti, 
da na podlagi enega ali več od treh 
kazalnikov, ki jih je potrdil Svet, določijo 
nacionalne cilje za zmanjševanje števila 
ljudi, ki jih ogrožata revščina in 
izključenost; meni, da bi utegnile države 
članice, ki uporabljajo samo kazalnik 
gospodinjstva brez delovno aktivnih 
članov, prezreti vprašanja, kot so revščina 
zaposlenih, energetska revščina, revščina 
otrok in socialna izključenost;

4. je seznanjen s sklepom Sveta z dne 17. 
junija 2010, da se državam članicam pusti, 
da na podlagi enega ali več od treh 
kazalnikov, ki jih je potrdil Svet, določijo 
nacionalne cilje za zmanjševanje števila 
ljudi, ki jih ogrožata revščina in 
izključenost; opozarja, da lahko države 
članice prosto določijo nacionalne cilje na 
podlagi najustreznejših kazalnikov, ob 
upoštevanju nacionalnih okoliščin in
prednostnih nalog;

Or.en

Predlog spremembe 43

Marije Cornelissen v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je seznanjen s sklepom Sveta z dne 17. 
junija 2010, da se državam članicam pusti, 
da na podlagi enega ali več od treh 
kazalnikov, ki jih je potrdil Svet, določijo 
nacionalne cilje za zmanjševanje števila 
ljudi, ki jih ogrožata revščina in 
izključenost; meni, da bi utegnile države 
članice, ki uporabljajo samo kazalnik 
gospodinjstva brez delovno aktivnih 
članov, prezreti vprašanja, kot so revščina 
zaposlenih, energetska revščina, revščina 
otrok in socialna izključenost;

4. je seznanjen s sklepom Sveta z dne 17. 
junija 2010, da se državam članicam pusti, 
da na podlagi enega ali več od treh 
kazalnikov, ki jih je potrdil Svet, določijo 
nacionalne cilje za zmanjševanje števila 
ljudi, ki jih ogrožata revščina in 
izključenost; meni, da bi utegnile države 
članice, ki uporabljajo samo kazalnik 
gospodinjstva brez delovno aktivnih 
članov, prezreti vprašanja, kot so revščina 
žensk in zaposlenih, energetska revščina, 
revščina otrok in socialna izključenost;
spodbuja države članice, naj ne 
zlorabljajo svobode izbire kazalnikov za 
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doseganje manj visoko zastavljenih ciljev 
boja proti revščini;

Or.en

Predlog spremembe 44
Corina Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je seznanjen s sklepom Sveta z dne 17. 
junija 2010, da se državam članicam pusti, 
da na podlagi enega ali več od treh 
kazalnikov, ki jih je potrdil Svet, določijo 
nacionalne cilje za zmanjševanje števila 
ljudi, ki jih ogrožata revščina in 
izključenost; meni, da bi utegnile države 
članice, ki uporabljajo samo kazalnik 
gospodinjstva brez delovno aktivnih 
članov, prezreti vprašanja, kot so revščina 
zaposlenih, energetska revščina, revščina 
otrok in socialna izključenost;

4. je seznanjen s sklepom Sveta z dne 17. 
junija 2010, da se državam članicam pusti, 
da na podlagi enega ali več od treh 
kazalnikov, ki jih je potrdil Svet, določijo 
nacionalne cilje za zmanjševanje števila 
ljudi, ki jih ogrožata revščina in 
izključenost; meni, da bi utegnile države 
članice, ki uporabljajo samo kazalnik 
gospodinjstva brez delovno aktivnih 
članov, prezreti vprašanja, kot so revščina 
zaposlenih, energetska revščina, revščina 
otrok in socialna izključenost; opozarja na 
težave, s katerimi se srečujejo milijoni 
evropskih upokojencev, ki prejemajo 
prenizke pokojnine, da bi lahko krili 
stroške, povezane s starostjo, zlasti visoke 
stroške zdravil in zdravstvene nege;

Or.ro

Predlog spremembe 45
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je seznanjen s sklepom Sveta z dne 17. 
junija 2010, da se državam članicam pusti, 
da na podlagi enega ali več od treh 
kazalnikov, ki jih je potrdil Svet, določijo 
nacionalne cilje za zmanjševanje števila 

4. je seznanjen s sklepom Sveta z dne 17. 
junija 2010, da se državam članicam pusti, 
da na podlagi enega ali več od treh 
kazalnikov, ki jih je potrdil Svet, določijo 
nacionalne cilje za zmanjševanje števila 
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ljudi, ki jih ogrožata revščina in 
izključenost; meni, da bi utegnile države 
članice, ki uporabljajo samo kazalnik 
gospodinjstva brez delovno aktivnih 
članov, prezreti vprašanja, kot so revščina 
zaposlenih, energetska revščina, revščina 
otrok in socialna izključenost;

ljudi, ki jih ogrožata revščina in 
izključenost; meni, da bi utegnile države 
članice, ki uporabljajo samo kazalnik 
gospodinjstva brez delovno aktivnih 
članov, prezreti vprašanja, kot so revščina 
zaposlenih, energetska revščina, revščina 
otrok in socialna izključenost; vztraja, da 
mora biti šolsko in univerzitetno 
izobraževanje žensk prednostni cilj, za 
katerega mora vsaka država članica 
določiti cilje; 

Or.fr

Predlog spremembe 46
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je seznanjen s sklepom Sveta z dne 17. 
junija 2010, da se državam članicam pusti, 
da na podlagi enega ali več od treh 
kazalnikov, ki jih je potrdil Svet, določijo 
nacionalne cilje za zmanjševanje števila 
ljudi, ki jih ogrožata revščina in 
izključenost; meni, da bi utegnile države 
članice, ki uporabljajo samo kazalnik 
gospodinjstva brez delovno aktivnih 
članov, prezreti vprašanja, kot so revščina 
zaposlenih, energetska revščina, revščina 
otrok in socialna izključenost;

4. je seznanjen s sklepom Sveta z dne 17. 
junija 2010, da se državam članicam pusti, 
da na podlagi enega ali več od treh 
kazalnikov, ki jih je potrdil Svet, v 
sodelovanju z regijami določijo nacionalne 
cilje za zmanjševanje števila ljudi, ki jih 
ogrožata revščina in izključenost; meni, da 
bi utegnile države članice, ki uporabljajo 
samo kazalnik gospodinjstva brez delovno 
aktivnih članov, prezreti vprašanja, kot so 
revščina zaposlenih, energetska revščina, 
revščina otrok in socialna izključenost;

Or.fr

Predlog spremembe 47
Vilija Blinkevičiūtė

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je seznanjen s sklepom Sveta z dne 17. 4. je seznanjen s sklepom Sveta z dne 17. 
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junija 2010, da se državam članicam pusti, 
da na podlagi enega ali več od treh 
kazalnikov, ki jih je potrdil Svet, določijo 
nacionalne cilje za zmanjševanje števila 
ljudi, ki jih ogrožata revščina in 
izključenost; meni, da bi utegnile države 
članice, ki uporabljajo samo kazalnik 
gospodinjstva brez delovno aktivnih 
članov, prezreti vprašanja, kot so revščina 
zaposlenih, energetska revščina, revščina 
otrok in socialna izključenost;

junija 2010, da se državam članicam pusti, 
da na podlagi enega ali več od treh 
kazalnikov, ki jih je potrdil Svet, določijo 
nacionalne cilje za zmanjševanje števila 
ljudi, ki jih ogrožata revščina in 
izključenost; meni, da bi utegnile države 
članice, ki uporabljajo samo kazalnik 
gospodinjstva brez delovno aktivnih 
članov, prezreti vprašanja, kot so revščina 
zaposlenih, energetska revščina, revščina 
mater samohranilk, revščina otrok in 
socialna izključenost;

Or.lt

Predlog spremembe 48
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opominja, da je Komisija leto 2010 
razglasila za evropsko leto boja proti 
revščini in socialni izključenosti, da bi 
potrdila in okrepila politično zavezanost 
Unije k odločilnemu napredku v boju 
proti revščini in priznanju temeljnih 
pravic ljudi, ki živijo v revščini in so žrtev 
socialne izključenosti, da bi lahko ti 
zaživeli dostojno življenje in bili polno 
vključeni v družbo;

Or.it

Predlog spremembe 49
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. poudarja, da je po kazalniku za 
stopnjo tveganja revščine, ki ga je 
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pripravil Eurostat, v letu 2008 revščina 
ogrožala skoraj 85 milijonov oseb, in da bi 
se v skladu s kazalnikom materialne 
deprivacije po ocenah ta številka dvignila 
na 120 milijonov oseb; meni, da lahko 
zaradi sklepa Sveta o kazalnikih revščine 
pride do nejasnosti pri skupnem cilju 
zmanjševanja revščine, ki je, da se 20 
milijonom oseb pomaga iz revščine in 
izključenosti do leta 2020 (23,5-odstotno 
zmanjšanje po kazalniku stopnje tveganja 
revščine, ki ga je pripravil Eurostat, toda 
zgolj 17,7 odstotno po kazalniku 
materialne deprivacije);

Or.en

Predlog spremembe 50
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ponovno poziva Komisijo in države 
članice, naj okrepijo instrumente in 
izboljšajo zakonodajni okvir, potreben za 
odpravo razlik pri plačah moških in 
žensk;

Or.es

Predlog spremembe 51
Julie Girling

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da socialna zaščita in 
socialna politika s stabiliziranjem trga 
delovne sile in porabe pomembno 
prispevata k zmanjševanju resnosti in 
trajanja recesije in da sistem socialne 

črtano
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zaščite stabilizira tako prihodke kot 
odhodke.

Or.en

Predlog spremembe 52
Gesine Meissner

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da socialna zaščita in socialna 
politika s stabiliziranjem trga delovne sile 
in porabe pomembno prispevata k 
zmanjševanju resnosti in trajanja recesije 
in da sistem socialne zaščite stabilizira 
tako prihodke kot odhodke.

5. poudarja, da socialna zaščita, socialna 
politika in politika trga delovne sile
pomembno prispevajo k zmanjševanju 
resnosti in trajanja recesije;

Or.de

Predlog spremembe 53
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da socialna zaščita in socialna 
politika s stabiliziranjem trga delovne sile 
in porabe pomembno prispevata k 
zmanjševanju resnosti in trajanja recesije 
in da sistem socialne zaščite stabilizira 
tako prihodke kot odhodke.

5. poudarja, da po študiji Evropskega 
parlamenta o socialni zaščiti kot 
gospodarskem stabilizacijskem ukrepu,
socialna zaščita in socialna politika s 
stabiliziranjem trga delovne sile in porabe 
pomembno prispevata k zmanjševanju 
resnosti in trajanja recesije, da sistem 
socialne zaščite stabilizira tako prihodke 
kot odhodke in da podatki kažejo, da 
imajo morda socialni izdatki večji 
stabilizacijski učinek kot povprečje 
skupnih javnih odhodkov;

Or.en
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Predlog spremembe 54
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da socialna zaščita in socialna 
politika s stabiliziranjem trga delovne sile 
in porabe pomembno prispevata k 
zmanjševanju resnosti in trajanja recesije in 
da sistem socialne zaščite stabilizira tako 
prihodke kot odhodke.

5. poudarja, da socialna zaščita in socialna 
politika s stabiliziranjem trga delovne sile 
in porabe pomembno prispevata k 
zmanjševanju resnosti in trajanja recesije in 
da sistem socialne zaščite stabilizira tako 
prihodke kot odhodke;

zahteva, da se zato, da se ne bi povečala 
ogroženost žensk na trgu dela, pri 
odpuščanju delavcev upošteva družinsko 
odgovornost, v vednosti, da ženske v 
večini primerov prevzamejo odgovornost 
za otroke;
zahteva izboljšanje dostopnosti, zlasti s 
finančnimi ukrepi, do varstva otrok, da se 
tako omogoči udejstvovanje najbolj 
prikrajšanih žensk v poklicni dejavnosti; 

Or.fr

Predlog spremembe 55
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da socialna zaščita in socialna 
politika s stabiliziranjem trga delovne sile 
in porabe pomembno prispevata k 
zmanjševanju resnosti in trajanja recesije in 
da sistem socialne zaščite stabilizira tako 
prihodke kot odhodke.

5. poudarja, da socialna zaščita in socialna 
politika s stabiliziranjem trga delovne sile 
in porabe pomembno prispevata k 
zmanjševanju resnosti in trajanja recesije in 
da sistem socialne zaščite stabilizira tako 
prihodke kot odhodke; poziva države 
članice, naj poiščejo ustreznejša sredstva 
za merjenje ravni revščine med ženskami;

Or.bg
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Predlog spremembe 56
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. meni, da je aktivna politika 
zaposlovanja (na primer usposabljanje na 
delovnem mestu, poklicno izobraževanje 
in usposabljanje) zelo pomembno za 
preprečevanje revščine in proces, v 
katerem imajo socialni partnerji osrednjo 
vlogo; meni tudi, da je proaktivna 
politika zaposlovanja (na primer delovna 
praksa za mlade, invalidska podjetja in 
delovna mesta) prav tako osrednji niz 
ukrepov, ki je namenjen zagotavljanju 
ravnotežja, povečanem dostopu do trga 
dela in ohranjevanju zaposlitve 
prikrajšanih skupin ljudi;

Or.en

Predlog spremembe 57
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da bi si bilo treba na evropski in 
nacionalni ravni še naprej zelo prizadevati 
za napredek na področju enakosti med 
spoloma, in sicer s strategijami, ki bi 
temeljile na smernicah Komisije o 
enakosti moških in žensk, na Evropskem 
paktu za enakost med spoloma, ki ga je 
sprejel Svet Evrope, in na okviru za 
delovanje na področju enakosti med 
spoloma, ki so ga oblikovali evropski 
socialni partnerji;  

Or.it
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Predlog spremembe 58
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. pozdravlja „Strategijo za enakost med 
ženskami in moškimi 2010–2015“, ki jo je 
pripravila Komisija;

Or.en

Predlog spremembe 59
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba vzpostaviti 
pregleden zakonodajni okvir za 
nestandardne oblike zaposlitve, kjer so 
ženske v večji meri zaposlene, da bi 
zagotovili ustrezne pogoje dela in plačilo, 
saj je zaposlitev glavno orožje v boju proti 
revščini;

Or.el

Predlog spremembe 60
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poziva države članice, naj po potrebi 
ponovno preučijo sisteme socialnega 
varstva, da se izognejo znatnim razlikam v 
višini pokojnin moških in žensk, ter 
razmislijo o uvedbi korekcijskih faktorjev, 
ki bodo upoštevali neplačevanje 
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prispevkov zaradi nestalnih oblik 
zaposlitve ter obveznosti materinstva;

Or.fr

Predlog spremembe 61

Marije Cornelissen v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poudarja pomen pravic socialnega 
varstva in pokojninskih pravic na 
individualni osnovi kot jamstva za 
ekonomsko neodvisnost žensk in moških;

Or.en

Predlog spremembe 62
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poudarja, da morajo glede na to, da 
naj bi se enakovredna in polna udeležba v 
gospodarskem, političnem in družbenem 
življenju udejanjala kot individualna 
pravica, politike aktivnega socialnega 
vključevanja uporabljati celosten pristop k 
odpravljanju revščine in socialne 
izključenosti, zlasti z zagotavljanjem 
popolnega dostopa do kakovostnih 
socialnih storitev in storitev v splošnem 
(ekonomskem) interesu vseh;

Or.en
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Predlog spremembe 63
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da je enakost med spoloma 
eden od predpogojev za trajnostno rast, 
zaposlovanje, konkurenčnost in socialno 
kohezijo;

Or.it

Predlog spremembe 64
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 b. poudarja, da je posebna raziskava 
Eurobarometra o enakosti spolov v EU v 
letu 2009 pokazala, da je potreba po 
zmanjšanju razlike v plačilu med 
ženskami in moškimi v Evropi splošno 
priznana;

Or.en

Predlog spremembe 65
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da je treba v boju proti 
revščini in za lažji dostop žensk do 
dostojne zaposlitve na evropski in 
nacionalni ravni sprejeti ukrepe za 
uskladitev družinskega in poklicnega 
življenja; zato poziva države članice, naj 
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izboljšajo javne zmogljivosti varstva za 
predšolske otroke in nudijo podjetjem 
spodbude za vzpostavitev varstva v okviru 
podjetij;

Or.el

Predlog spremembe 66
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 b. poudarja, da lahko samo dostojna 
zaposlitev, ki temelji na načelih 
Mednarodne organizacije dela o 
dostojnem delu ter načelu kakovostnega 
dela, ob integraciji načela enakosti spolov 
in skupaj z načelom enakega plačila za 
isto delovno mesto, pomaga ljudem iz 
revščine in torej prispeva k širši politični 
in kulturni udeležbi evropske družbe;

Or.en

Predlog spremembe 67
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 c. opominja, da evropsko leto boja proti 
revščini in socialni izključenosti 2010 ne 
bi smelo biti le medijska kampanja, 
temveč bi moralo dodatno spodbujati 
multimedijske politike boja proti revščini 
in k bolj naprednim kazalnikom revščine;
zato Komisijo poziva, naj poda kritičen 
pregled novih ukrepov, ki so jih v tem 
okviru sprejele države članice za 
premagovaje revščine in socialne 
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izključenosti;

Or.en

Predlog spremembe 68
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 c. meni, da so ženske zaradi na primer 
neenakega plačila, pokojnin in 
zavarovalnih prispevkov v bolj ranljivem 
ekonomskem in socialnem položaju; zato 
poziva države članice, naj s pomočjo 
konkretnih ukrepov kot so izboljšana 
preglednost plačnega in izbirnega 
postopka, omogočanje gibljivega 
delovnega časa in uravnavanje stroškov 
starševstva, okrepijo usklajevanje med 
poklicnim in družinskim življenjem;

Or.en

Predlog spremembe 69
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poudarja, da je treba kot del boja proti 
revščini, revščini otrok in socialni 
izključenosti oblikovati ustrezne politike 
vključevanja na področju zaposlovanja in 
usposabljanja na nacionalni ravni, skupaj 
s posebno davčno ureditvijo za matere 
samohranilke;

Or.el
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Predlog spremembe 70
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. poudarja, da je treba v okviru boja 
proti revščini med ženskami na nacionalni 
in evropski ravni sprejeti ukrepe za 
preprečevanje diskriminacije na trgu dela 
in pri plačni politiki;

Or.el

Predlog spremembe 71
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 d. poziva Komisijo in Svet, naj pri 
oblikovanju politik in ukrepov za 
prihodnjo fazo odprte metode 
koordinacije o socialnem vključevanju in 
socialnem varstvu, za strategijo za 
socialno vključevanje in vodilno pobudo 
Evropa 2020 za boj proti revščini in 
socialni izključenosti, ustrezno upoštevata 
zahteve Parlamenta iz resolucije z dne 15. 
novembra 2007 o pregledu stanja 
družbene realnosti1, z dne 9. oktobra 2008 
o spodbujanju socialne vključenosti in 
boja proti revščini, vključno z revščino 
otrok, v EU2, z dne 6. maja 2009 o 
dejavnem vključevanju oseb, izključenih s 
trga dela3 in z dne 19. oktobra 2010 o 
vlogi minimalnega dohodka v boju proti 
revščini in spodbujanju vključujoče 
družbe v Evropi, z sodelovanjem vseh 
zainteresiranih strani v postopku;
(1      Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0541
2       Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0467
3         Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0371)
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Or.en

Predlog spremembe 72
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 e (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 e. poziva Komisijo, naj podrobno preuči 
zapreke za socialno udeležbo, kot so 
energetska revščina, finančna 
izključenost in oviran dostop do 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije;

Or.en

Predlog spremembe 73
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 e (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poziva države članice, naj v 
sodelovanju s Komisijo in socialnimi 
partnerji sprejmejo ukrepe za 
preprečevanje neenake obravnave 
vzdrževanih žensk v sistemih socialnega 
varstva, saj na primer pokojnine, do 
katerih so upravičene vdove, ne zadoščajo 
za dostojno življenje;

Or.el

Predlog spremembe 74
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 f (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5f. poudarja, da je za uspešen boj proti 
revščini med ženskami potrebno 
usklajevanje politik za boj proti 
brezposelnosti in socialni izključenosti na 
vseh ravneh upravljanja;

Or.el

Predlog spremembe 75
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 f (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 f. zahteva, naj ukrepe za vzpostavitev 
okolju in podnebju prijaznejšega 
gospodarstva spremljajo prizadevanja za 
odpravo revščine; zato je zaskrbljen, da se 
bodo v nekaterih državah članicah stroški 
energetske učinkovitosti stanovanj 
prenesli na stanovalce; 

Or.en

Predlog spremembe 76
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 g (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 g. spominja, da je treba z bojem proti 
revščini in socialni izključenosti 
nadaljevati znotraj Evropske unije in 
zunaj nje, da se izpolni zavezo Evropske 
unije in držav članic izpolnjevanju 
razvojnih ciljev tisočletja do leta 2015;

Or.en
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Predlog spremembe 77
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 5 g (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5g. poziva države članice, naj v 
sodelovanju s Komisijo in socialnimi 
partnerji oblikujejo načrte za povečanje 
udeležbe žensk, še zlasti tistih iz 
manjšinskih skupin, v vseživljenjskem 
učenju in usposabljanju;

Or.el

Predlog spremembe 78
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da je dostop do posojil za 
ženske v podjetništvu omejen, kar je velika 
ovira pri njihovem poklicnem razvoju in 
ekonomski neodvisnosti ter je v nasprotju 
z načelom enake obravnave;

Or.bg

Predlog spremembe 79
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva države članice, naj omogočijo 
lažji dostop do programov vseživljenjskega 
učenja, še zlasti za starejše ženske;

Or.bg
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Predlog spremembe 80
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. ugotavlja, da so ženske zaradi 
pomanjkanja ustrezne socialne 
infrastrukture prisiljene izbrati med 
vzgojo otrok in poklicnim življenjem;
poziva vlade držav članic, naj priznajo 
pomen vzgoje otrok in zagotovijo, da bo to 
obdobje upoštevano pri pokojninah, s 
čimer bi ženskam zagotovili polne 
pokojnine; državam članicam priporoča, 
naj poskrbijo za ustrezne in zanesljive 
pokojnine za ženske; 

Or.bg

Predlog spremembe 81
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. opominja države članice, da je 
zagotovitev ustreznega otroškega varstva 
temeljni element enakosti med spoloma na 
trgu dela;  zato države članice opozarja na 
pomen uresničitve barcelonskih ciljev 
glede otroškega varstva, spodbujanja 
žensk k sodelovanju na trgu dela in 
krepitve ravnotežja med poklicnim in 
zasebnim življenjem;

Or.bg
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Predlog spremembe 82
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1e. poziva države članice, naj omogočijo 
lažji dostop do programov izobraževanja 
in usposabljanja za priseljenke in 
pripadnice etničnih manjšin, kar jim bo 
omogočilo udeležbo na trgu dela;
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Predlog spremembe 83
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 f (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1f. poziva države članice, naj v okviru 
revizije Direktive Sveta 92/85/ЕGS o 
uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav 
na področju varnosti in zdravja pri delu 
nosečih delavk in delavk, ki so pred 
kratkim rodile ali dojijo, sprejmejo 
ustrezne ukrepe za preprečevanje 
odpuščanja delavk v času nosečnosti in 
materinstva; poziva države članice, naj 
sprejmejo učinkovite ukrepe za 
preprečevanje diskriminacije nosečnic na 
trgu dela in ukrepe, s katerimi bi 
zagotovili, da materinstvo ne bi vlivalo na 
pravico delavk do pokojnine in da višina 
teh pokojnin ne bi bila odvisna od 
njihovega porodniškega dopusta; 
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