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Predlog spremembe 1
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker sektor storitev predstavlja več kot 
70 % gospodarskih dejavnosti v Evropski 
uniji ter podoben delež celotne 
zaposlenosti, ki narašča;

Or. bg

Predlog spremembe 2
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

Ab. ker je trenutno devet od desetih 
delovnih mest ustvarjenih v sektorju 
storitev, pri čemer študije kažejo, da lahko 
nadaljnja krepitev enotnega trga za 
storitve pomaga sprostiti velik potencial za 
zaposlovanje, tj. delovna mesta, ki jih 
Evropska unija nujno potrebuje v teh 
kriznih časih;

Or. bg

Predlog spremembe 3
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

Ac. ker je stopnja zaposlenosti žensk 



PE491.092v01-00 4/21 AM\904067SL.doc

SL

62,1 % v primerjavi s 75,1 % pri moških, 
kar pomeni, da je mogoče glavni cilj 
strategije Evropa 2020, tj. 75-odstotno 
stopnjo zaposlenosti do leta 2020, doseči 
le, če bo imelo dostop do trga dela več 
žensk;

Or. bg

Predlog spremembe 4
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

Ad. ker bodo politike, ki omogočajo boljše 
usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja, pomagale sprožiti velik potencial 
za zaposlovanje žensk ter olajšale boljšo 
razporeditev žensk na razpoložljiva 
delovna mesta in s tem spodbudile 
gospodarsko rast, zaposlovanje in 
inovacije; poleg tega delajo ženske v 
sektorju storitev zlasti na področjih, kot 
sta maloprodaja in hotelirstvo, vendar 
trenutno še ne na višjih položajih;

Or. bg

Predlog spremembe 5
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

Ae. ker lahko prožne pogodbe o zaposlitvi 
z lastnostmi, kot so gibljiv delovni čas, 
delo s krajšim delovnim časom in 
kratkotrajno delo, pomagajo tako 
skrbnikom kot skrbnicam, če imajo 
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možnost izbire, združevati delo in nego, 
zlasti ob upoštevanju, da sektor storitev 
nudi veliko priložnosti za takšne prožne 
možnosti;

Or. bg

Predlog spremembe 6
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo konkretne ukrepe za nadaljnjo
poglobitev trga storitev, da bi tako razvili 
njegov znaten potencial za delovna mesta 
in omogočili delavcem, da izkoristijo 
prožne delovne pogoje, značilne za 
številna delovna mesta v tem sektorju (da 
bi, na primer, uskladili delo in obveznosti 
glede oskrbe), hkrati pa zagotovili dostojne
delovne pogoje, kar zadeva med drugim 
plačilo, zdravje in varnost, poklicne 
možnosti, socialno varnost in 
vseživljenjsko učenje;

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo konkretne ukrepe za boj proti 
nestalnim zaposlitvenim povezavam v 
sektorju storitev, tj. razmeram, ki 
prizadenejo zlasti ženske; se ne strinja s 
prožnostjo in negotovostjo pogodb, ki 
preprečujeta organizirano in stabilno 
družinsko življenje; poudarja, da morajo 
biti pogodbe o zaposlitvi stabilne in 
vključevati fiksni delovni čas, pri čemer 
mora biti ta na željo žensk stvar pogajanj 
zaradi boljšega usklajevanja poklicnega 
in družinskega življenja; hkrati pa je treba 
zagotoviti delovne pogoje s pravicami, kar 
zadeva med drugim plačilo, zdravje in 
varnost pri delu, poklicne možnosti, 
socialno varnost in vseživljenjsko učenje;

Or. pt

Predlog spremembe 7
Silvana Koch-Mehrin

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poziva Komisijo in države članice, naj 1. poziva Komisijo in države članice, naj 
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sprejmejo konkretne ukrepe za nadaljnjo 
poglobitev trga storitev, da bi tako razvili 
njegov znaten potencial za delovna mesta 
in omogočili delavcem, da izkoristijo 
prožne delovne pogoje, značilne za številna 
delovna mesta v tem sektorju (da bi, na 
primer, uskladili delo in obveznosti glede 
oskrbe), hkrati pa zagotovili dostojne 
delovne pogoje, kar zadeva med drugim 
plačilo, zdravje in varnost, poklicne 
možnosti, socialno varnost in 
vseživljenjsko učenje;

sprejmejo konkretne ukrepe za nadaljnjo 
poglobitev trga storitev, da bi tako razvili 
njegov znaten potencial za delovna mesta 
in omogočili delavcem, tako moškim kot 
ženskam, da izkoristijo prožne delovne 
pogoje, značilne za številna delovna mesta 
v tem sektorju, s čimer bi uskladili delo 
delavcev in njihovo zasebno življenje, 
hkrati pa zagotovili dostojne delovne 
pogoje, kar zadeva med drugim načelo 
enakega plačila za enako delo, 
zdravstvene in varnostne standarde, 
poklicne možnosti, nadaljnje 
usposabljanje, socialno varnost in 
vseživljenjsko učenje;

Or. en

Predlog spremembe 8
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo konkretne ukrepe za nadaljnjo 
poglobitev trga storitev, da bi tako razvili 
njegov znaten potencial za delovna mesta 
in omogočili delavcem, da izkoristijo 
prožne delovne pogoje, značilne za številna 
delovna mesta v tem sektorju (da bi, na 
primer, uskladili delo in obveznosti glede 
oskrbe), hkrati pa zagotovili dostojne 
delovne pogoje, kar zadeva med drugim 
plačilo, zdravje in varnost, poklicne 
možnosti, socialno varnost in 
vseživljenjsko učenje;

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo konkretne ukrepe za nadaljnjo 
poglobitev trga storitev, da bi tako razvili 
njegov znaten potencial za delovna mesta 
in omogočili delavcem, da izkoristijo 
prožne delovne ureditve, značilne za 
številna delovna mesta v tem sektorju (da 
bi, na primer, uskladili delo in obveznosti 
glede oskrbe), hkrati pa zagotovili dostojne 
delovne pogoje, kar zadeva med drugim 
plačilo, zdravje in varnost, poklicne 
možnosti, socialno varnost in 
vseživljenjsko učenje; poudarja 
pomembnost izvajanja načela enakega 
plačila za ženske in moške, kot je zapisano 
v členu 157 Pogodbe; ponovno poudarja 
svojo resolucijo z dne 24. maja 2012, ki 
vključuje zahtevo po pregledu 
Direktive 2006/54/ES najpozneje do 
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15. februarja 2013;

Or. en

Predlog spremembe 9
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo konkretne ukrepe za nadaljnjo 
poglobitev trga storitev, da bi tako razvili 
njegov znaten potencial za delovna mesta 
in omogočili delavcem, da izkoristijo 
prožne delovne pogoje, značilne za številna 
delovna mesta v tem sektorju (da bi, na 
primer, uskladili delo in obveznosti glede 
oskrbe), hkrati pa zagotovili dostojne 
delovne pogoje, kar zadeva med drugim 
plačilo, zdravje in varnost, poklicne 
možnosti, socialno varnost in 
vseživljenjsko učenje;

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo konkretne ukrepe za nadaljnjo 
poglobitev trga storitev, da bi tako razvili 
njegov znaten potencial za delovna mesta 
in omogočili delavcem, da izkoristijo 
prožne delovne pogoje, značilne za številna 
delovna mesta v tem sektorju (da bi, na 
primer, uskladili delo in obveznosti glede 
oskrbe), hkrati pa zagotovili dostojne 
delovne pogoje, kar zadeva med drugim 
plačilo, zdravje in varnost, dostopnost, 
poklicne možnosti, socialno varnost in 
vseživljenjsko učenje;

Or. en

Predlog spremembe 10
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1a. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo ukrepe za zaščito delavk, 
vključno z obvezno oprostitvijo nočnega 
dela ali izmenskega dela za ženske z otroki 
do 12 let, če oba starša opravljata 
izmensko delo; poziva države članice, naj 
učinkovito zaščitijo materinstvo in 
očetovstvo z bojem proti nezakonitemu 
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odpuščanju nosečih delavk in delavk, ki 
so pred kratkim rodile ali dojijo;

Or. pt

Predlog spremembe 11
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1a. poziva države članice, naj sprejmejo 
politike o vključevanju ranljivih delavcev 
na trg dela, zlasti nizkokvalificiranih, 
brezposelnih, mladih in starejših delavcev, 
invalidov, oseb z motnjami v duševnem 
zdravju ali manjšin, kot so migranti in 
Romi, z usmerjenimi in prilagojenimi 
programi poklicnega usmerjanja, 
usposabljanja in pripravništva;

Or. ro

Predlog spremembe 12
Silvana Koch-Mehrin

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
ob posvetovanju s socialnimi partnerji 
razvijejo strategije za določitev 
minimalnih standardov v sektorju storitev, 
vključno z rednimi pogodbami, 
kolektivnimi pogajanji in zakonsko 
določenimi spodnjimi mejami plač; poziva 
k uvedbi posebnega sistema davkov in 
dajatev za sektor osebnih in gospodinjskih 
storitev, da bi tako uredili široko razširjen 
pojav neprijavljenega dela in zagotovili 

črtano
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dostojne delovne pogoje;

Or. en

Predlog spremembe 13
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
ob posvetovanju s socialnimi partnerji 
razvijejo strategije za določitev minimalnih 
standardov v sektorju storitev, vključno z 
rednimi pogodbami, kolektivnimi pogajanji 
in zakonsko določenimi spodnjimi mejami 
plač; poziva k uvedbi posebnega sistema 
davkov in dajatev za sektor osebnih in 
gospodinjskih storitev, da bi tako uredili 
široko razširjen pojav neprijavljenega dela 
in zagotovili dostojne delovne pogoje;

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
ob posvetovanju s socialnimi partnerji 
razvijejo strategije za določitev minimalnih 
standardov v sektorju storitev, vključno z 
rednimi pogodbami, kolektivnimi pogajanji 
in, kjer je to potrebno, zakonsko določeno 
minimalno plačo, o kateri se pogajajo 
socialni partnerji; 
poziva k uvedbi posebnega sistema davkov 
in dajatev za sektor osebnih in 
gospodinjskih storitev, da bi tako uredili 
široko razširjen pojav neprijavljenega dela 
in zagotovili dostojne delovne pogoje;

Or. de

Predlog spremembe 14
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
ob posvetovanju s socialnimi partnerji 
razvijejo strategije za določitev minimalnih 
standardov v sektorju storitev, vključno z 
rednimi pogodbami, kolektivnimi pogajanji 
in zakonsko določenimi spodnjimi mejami 
plač; poziva k uvedbi posebnega sistema 
davkov in dajatev za sektor osebnih in 

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
ob posvetovanju s socialnimi partnerji 
razvijejo strategije za določitev minimalnih 
standardov v sektorju storitev, vključno z 
rednimi pogodbami, kolektivnimi pogajanji 
in zakonsko določenimi spodnjimi mejami 
plač, pri čemer naj posebno pozornost 
namenijo načelu enakega plačila za 
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gospodinjskih storitev, da bi tako uredili 
široko razširjen pojav neprijavljenega dela 
in zagotovili dostojne delovne pogoje;

enako delo ter si prizadevajo obravnavati 
negativne posledice horizontalnega in 
vertikalnega razlikovanja; poziva k uvedbi 
posebnega sistema davkov in dajatev za 
sektor osebnih in gospodinjskih storitev, da 
bi tako uredili široko razširjen pojav 
neprijavljenega dela in zagotovili dostojne 
delovne pogoje;

Or. en

Predlog spremembe 15
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
ob posvetovanju s socialnimi partnerji 
razvijejo strategije za določitev minimalnih 
standardov v sektorju storitev, vključno z 
rednimi pogodbami, kolektivnimi pogajanji 
in zakonsko določenimi spodnjimi mejami 
plač; poziva k uvedbi posebnega sistema 
davkov in dajatev za sektor osebnih in 
gospodinjskih storitev, da bi tako uredili 
široko razširjen pojav neprijavljenega dela 
in zagotovili dostojne delovne pogoje;

2. poziva Komisijo in države članice, naj 
ob posvetovanju s socialnimi partnerji 
razvijejo strategije za določitev minimalnih 
standardov v sektorju storitev, vključno z 
rednimi pogodbami, kolektivnimi pogajanji 
in zakonsko določenimi spodnjimi mejami 
plač; 
poziva k uvedbi posebnega sistema davkov 
in dajatev za sektor osebnih in 
gospodinjskih storitev, da bi tako uredili 
široko razširjen pojav neprijavljenega dela 
in zagotovili dostojne delovne pogoje; 
poleg tega morajo biti informacije o 
delavskih pravicah zlahka dostopne;

Or. bg

Predlog spremembe 16
Silvana Koch-Mehrin
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2a. poudarja, da je po podatkih pete 
evropske raziskave o delovnih razmerah iz 
aprila 2012 18 % delavcev poročalo o 
slabi usklajenosti poklicnega in 
družinskega življenja; v celotni EU dela 
za „kratek“ (manj kot 20 ur na teden) 
skrajšani delovni čas 19 % žensk in 7 % 
moških. Le 3 % moških med 35 in 
49 letom dela za „kratek“ skrajšani 
delovni čas, medtem ko je takšnih žensk v 
tej starostni skupini 18 %; opozarja tudi, 
da so delovna mesta s krajšim delovnim 
časom zlasti v naslednjih sektorjih: več 
kot 38 % delavcev, ki delajo za skrajšani 
delovni čas (tako „kratek“ kot „dolg“ 
(med 20 in 34 ur na teden)), dela na 
področju izobraževanja, zdravstvenih, 
socialnih in drugih storitev ter 
maloprodaje in veleprodaje; zato poziva 
države članice, naj sprejmejo ustrezne 
politike, ki bodo omogočile uskladitev 
poklicnega in zasebnega življenja, 
vključno s politiko dela za skrajšani 
delovni čas, da bi oba starša spodbudile k 
aktivnemu sodelovanju pri usklajevalnih 
ukrepih ter s tem odpravile obstoječega 
neravnovesja med spoloma na tem 
področju;

Or. en

Predlog spremembe 17
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2a. opozarja na veliko število delavk v 
sektorju storitev oskrbe in slabe delovne 
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pogoje, ki so pogosto povezani s tem 
sektorjem; v zvezi s tem poudarja, da je 
treba kmalu sprejeti dogovor o direktivi 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
napotitvi delavcev na delo v okviru 
opravljanja storitev z namenom boja proti 
diskriminaciji v sektorju storitev oskrbe, 
zagotovitve ustrezne višine minimalne 
plače in največjega števila ur dela ter 
zagotovitve jasnih predpisov glede varstva 
pri delu; poudarja zlasti, da morajo biti 
pogoji za ponudbo delovne sile agencij za 
začasno zaposlovanje jasno urejeni;

Or. de

Predlog spremembe 18
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2a. poziva države članice, naj zagotovijo 
upoštevanje minimalnih standardov 
zdravja in varnosti na delovnem mestu v 
sektorju storitev, zlasti kadar se prevzame 
model dela na daljavo zaradi posebne 
značilnosti delovnega mesta v teh 
primerih, ter naj skupaj s socialnimi 
partnerji poskrbijo za posodobitev 
ustrezne zakonodaje v skladu z 
ugotovitvami znanstvene skupnosti;

Or. el

Predlog spremembe 19
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 а (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2a. pozdravlja delovni dokument letnega 
pregleda rasti z naslovom „Izkoriščanje 
potenciala delovne sile na področju 
osebnih in gospodinjskih storitev“ ter 
poziva države članice, socialne partnerje 
in druge zainteresirane strani, naj aktivno 
sprejmejo vabilo Komisije k razpravi o 
tem vprašanju;

Or. bg

Predlog spremembe 20
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja pomen hitrega dogovora glede
Programa EU za socialne spremembe in 
inovacije, da bi tako delavcem in 
podjetnikom v storitvenem sektorju 
omogočili, da izkoristijo njegov sklop za 
mikrofinanciranje in socialno 
podjetništvo;

3. pozdravlja, da se bo mikrofinanciranje 
nadaljevalo kot samostojna os v okviru
Programa EU za socialne spremembe in 
inovacije, ter poudarja pomembnost 
mikrofinanciranja kot instrumenta za 
podporo podjetnicam in osebam v 
prikrajšanem položaju na trgu dela v 
sektorju storitev;

Or. en

Predlog spremembe 21
Silvana Koch-Mehrin

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja pomen hitrega dogovora glede 
Programa EU za socialne spremembe in 
inovacije, da bi tako delavcem in 

3. poudarja pomen hitrega dogovora glede 
Programa EU za socialne spremembe in 
inovacije, da bi tako delavcem in 
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podjetnikom v storitvenem sektorju 
omogočili, da izkoristijo njegov sklop za 
mikrofinanciranje in socialno podjetništvo;

podjetnikom v storitvenem sektorju 
omogočili, da izkoristijo njegov sklop za 
mikrofinanciranje in socialno podjetništvo;
glede tega poudarja, da obstaja veliko 
možnosti za podjetnice, saj se ženske na 
splošno še naprej odločajo za 
usposabljanje v sektorju storitev, v 
katerem imajo tudi poslovne izkušnje ter 
znanje o trgu;

Or. en

Predlog spremembe 22
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja pomen hitrega dogovora glede 
Programa EU za socialne spremembe in 
inovacije, da bi tako delavcem in 
podjetnikom v storitvenem sektorju 
omogočili, da izkoristijo njegov sklop za 
mikrofinanciranje in socialno podjetništvo;

3. poudarja pomen hitrega dogovora glede 
Programa EU za socialne spremembe in 
inovacije, da bi tako delavcem in 
podjetnikom v storitvenem sektorju
omogočili, da izkoristijo njegov sklop za 
mikrofinanciranje in socialno podjetništvo; 
pozdravlja sporočilo Komisije o socialnem 
podjetništvu, ker se v sektorju socialnega 
podjetništva zaposlujejo zlasti ženske;

Or. de

Predlog spremembe 23
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 а (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3a. ugotavlja, da je v sektorju storitev zelo 
razširjen pojav neprijavljenega in 
negotovega zaposlovanja, zlasti med 
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ženskami; Komisija bi morala države 
članice spodbujati, naj razvijejo strategije 
in jih vključijo v svoje nacionalne 
strategije za izvajanje strategije 
Evropa 2020, da bi preprečile ta pojav. 
Delavci v sektorju storitev bi morali imeli 
priložnost za vseživljenjsko učenje in 
dostop do programov za pridobitev, 
izboljšanje ali spremembo znanj;

Or. bg

Predlog spremembe 24
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo varstvo socialnih in 
zaposlitvenih pravic za veliko število 
mobilnih delavcev v sektorju storitev in se 
borijo proti vsem oblikam izkoriščanja;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo varstvo socialnih in 
zaposlitvenih pravic za veliko število 
mobilnih delavcev v sektorju storitev in se 
borijo proti vsem oblikam izkoriščanja in 
tveganju socialne izključenosti; poudarja 
potrebo po sprejetju predpisov, ki 
spodbujajo usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja;

Or. it

Predlog spremembe 25
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo varstvo socialnih in 
zaposlitvenih pravic za veliko število 
mobilnih delavcev v sektorju storitev in se 

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo varstvo socialnih in 
zaposlitvenih pravic za veliko število 
mobilnih delavcev v sektorju storitev in se 
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borijo proti vsem oblikam izkoriščanja; borijo proti vsem oblikam izkoriščanja;
poudarja, da mobilnost delavcev ne sme 
biti obvezna;

Or. pt

Predlog spremembe 26
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4a. poziva države članice, naj okrepijo 
prizadevanja za boj proti neprijavljenemu 
zaposlovanju – pri čemer na takšen način 
dela bistveno večji delež žensk – z 
namenom boja proti revščini žensk in 
zagotovitve preživetja sistemov socialnega 
zavarovanja; 

Or. el

Predlog spremembe 27
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4a. poziva države članice, naj nemudoma 
ratificirajo Konvencijo št. 189 
Mednarodne organizacije dela o 
zaposlenih v gospodinjstvu, ki jo je 
tristranska organizacija sprejela leta 2011 
ter katere cilj je zagotovitev dostojnih 
delovnih pogojev za zaposlene v 
gospodinjstvu in enakih temeljnih 
delovnopravnih pravic, kot so 
zagotovljene drugim delavcem;
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Or. en

Predlog spremembe 28
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. poudarja, da morajo imeti vsi delavci v 
storitvenem sektorju dostop do programov 
za nadgrajevanje znanj, da bi tako
zmanjšali neusklajenost med znanji in 
spretnostmi ter delovnimi nalogami;

5. poudarja, da morajo imeti vsi delavci v 
storitvenem sektorju dostop do stalnih 
programov za nadgrajevanje znanj, da bi 
tako zmanjšali neusklajenost med znanji in 
spretnostmi ter delovnimi nalogami in 
zagotovili, da si delavci pridobijo nova 
znanja in spretnosti ter kvalifikacije, ki so 
potrebne na neprestano se razvijajočem 
trgu dela;

Or. it

Predlog spremembe 29
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. poudarja, da morajo imeti vsi delavci v 
storitvenem sektorju dostop do programov 
za nadgrajevanje znanj, da bi tako 
zmanjšali neusklajenost med znanji in 
spretnostmi ter delovnimi nalogami;

5. poudarja, da morajo imeti vsi delavci v 
storitvenem sektorju dostop do programov 
za nadgrajevanje znanj in vseživljenjskega 
učenja, da bi tako izboljšali svoje možnosti 
na trgu dela v prihodnosti in zmanjšali 
neusklajenost med znanji in spretnostmi ter 
delovnimi nalogami;

Or. en
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Predlog spremembe 30
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. poudarja, da morajo imeti vsi delavci v 
storitvenem sektorju dostop do programov 
za nadgrajevanje znanj, da bi tako 
zmanjšali neusklajenost med znanji in 
spretnostmi ter delovnimi nalogami;

5. poudarja, da morajo imeti vsi delavci (še 
posebej ranljive skupine ljudi) v 
storitvenem sektorju dostop do programov 
za nadgrajevanje znanj, da bi tako 
zmanjšali neusklajenost med znanji in 
spretnostmi ter delovnimi nalogami;

Or. en

Predlog spremembe 31
Silvana Koch-Mehrin

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. poudarja, da morajo imeti vsi delavci v 
storitvenem sektorju dostop do programov 
za nadgrajevanje znanj, da bi tako 
zmanjšali neusklajenost med znanji in 
spretnostmi ter delovnimi nalogami;

5. poudarja, da morajo imeti vsi delavci v 
storitvenem sektorju dostop do programov 
za nadgrajevanje znanj in nadaljnje 
usposabljanje, da bi tako zmanjšali 
neusklajenost med znanji in spretnostmi ter 
delovnimi nalogami;

Or. en

Predlog spremembe 32
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5a. opozarja na nizko raven sodelovanja 
žensk pri poklicnem usposabljanju v 
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sektorju storitev v smislu vseživljenjskega 
učenja in poziva države članice, naj 
ukrepajo glede tega;

Or. el

Predlog spremembe 33
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5a. poudarja potrebo po izpopolnjevanju 
starejših delavcev in staršev, ki so skrbeli 
za otroke in osebe v družini, ki so bile 
odvisne od njih, ter se nato vrnili na trg 
dela;

Or. ro

Predlog spremembe 34
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6. poudarja, da drastično zmanjševanje 
proračunskih sredstev v številnih državah 
članicah nesorazmerno vpliva na delavke, 
in poziva Komisijo, naj izvede oceno 
učinka varčevalnih ukrepov na ženske na 
trgu dela, pri tem pa se posebej osredotoči 
na storitveni sektor;

6. poudarja, da bi zmanjševanje 
proračunskih sredstev v številnih državah 
članicah lahko pomembno vplivalo na 
delavke, in poziva Komisijo, naj izvede 
oceno učinka varčevalnih ukrepov na 
ženske na trgu dela, pri tem pa se posebej 
osredotoči na storitveni sektor;

Or. de
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Predlog spremembe 35
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6. poudarja, da drastično zmanjševanje 
proračunskih sredstev v številnih državah 
članicah nesorazmerno vpliva na delavke, 
in poziva Komisijo, naj izvede oceno
učinka varčevalnih ukrepov na ženske na 
trgu dela, pri tem pa se posebej osredotoči 
na storitveni sektor;

6. poudarja, da drastično zmanjševanje 
proračunskih sredstev v številnih državah 
članicah nesorazmerno vpliva na delavke, 
in poziva Komisijo, naj zbere podatke o 
učinku varčevalnih ukrepov na ženske na 
trgu dela, pri tem pa se posebej osredotoči 
na storitveni sektor;

Or. en

Predlog spremembe 36
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6a. poudarja izzive, s katerimi se soočajo 
delavci v sektorju storitev, zlasti ženske pri 
usklajevanju poklicnega in družinskega 
življenja; zato poziva k cenovno ugodnim 
storitvam otroškega varstva, združljivim 
urnikom, da se zagotovi boljša usklajenost 
poklicnega in družinskega življenja, ter 
spodbujanju enakosti spolov kot 
predpogoju za večje zaposlovanje moških 
in žensk; 

Or. en

Predlog spremembe 37
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6a. poudarja, da se je treba bojevati proti 
neenakosti med spoloma, ki še vedno 
obstaja na trgu dela, in sicer s sprejetjem 
aktivnih politik, ki so sposobne izboljšati 
dejansko slabši položaj žensk;

Or. it

Predlog spremembe 38
Ilijana Malinova Jotova (Iliana Malinova Iotova)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6b. poziva k trdnemu socialnemu dialogu 
ter sodelovanju predstavnikov 
delodajalcev in delavcev pri določanju 
prednostnih nalog EU na področju 
sektorja storitev glede varstva socialnih in 
delovnih pravic, dajatev za brezposelnost 
in pravic predstavnikov;

Or. en


