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Predlog spremembe 1
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen vodilne pobude z 
naslovom Evropska platforma proti 
revščini in socialni izključenosti; poziva 
države članice k polnemu izkoristku
evropskega programa PROGRESS in 
prihajajočega programa za socialne 
spremembe in inovacije, zlasti v zvezi z 
učinkovitim izvajanjem ciljev za enakost 
spolov; poziva države članice, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe za dostopnost 
Evropskega socialnega sklada in izkoristijo 
sredstva za ciljne programe proti revščini;

1. poudarja pomen vodilne pobude z 
naslovom Evropska platforma proti 
revščini in socialni izključenosti; poziva 
države članice k polnemu izkoristku 
programa Evropa za državljane, zlasti v 
zvezi z učinkovitim izvajanjem ciljev za 
enakost spolov; poziva države članice, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe za dostopnost 
Evropskega socialnega sklada in izkoristijo 
sredstva za ciljne programe proti revščini;

Or. en

Predlog spremembe 2
Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen vodilne pobude z 
naslovom Evropska platforma proti 
revščini in socialni izključenosti; poziva 
države članice k polnemu izkoristku 
evropskega programa PROGRESS in 
prihajajočega programa za socialne 
spremembe in inovacije, zlasti v zvezi z 
učinkovitim izvajanjem ciljev za enakost 
spolov; poziva države članice, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe za dostopnost 
Evropskega socialnega sklada in izkoristijo 
sredstva za ciljne programe proti revščini;

1. poudarja pomen vodilne pobude z 
naslovom Evropska platforma proti 
revščini in socialni izključenosti; poziva 
države članice k polnemu izkoristku 
evropskega programa PROGRESS in 
prihajajočega programa za socialne 
spremembe in inovacije, zlasti v zvezi z 
učinkovitim izvajanjem ciljev za enakost 
spolov; poudarja pomen programa 
Daphne III, zlasti v zvezi z zaščito žensk
pred vsemi oblikami nasilja in 
doseganjem visoke ravni zdravstvenega 
varstva, blaginje in socialne kohezije; 
poziva države članice, naj sprejmejo 
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potrebne ukrepe za dostopnost Evropskega 
socialnega sklada in izkoristijo sredstva za 
ciljne programe proti revščini;

Or. en

Predlog spremembe 3
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen vodilne pobude z 
naslovom Evropska platforma proti 
revščini in socialni izključenosti; poziva 
države članice k polnemu izkoristku 
evropskega programa PROGRESS in 
prihajajočega programa za socialne 
spremembe in inovacije, zlasti v zvezi z 
učinkovitim izvajanjem ciljev za enakost 
spolov; poziva države članice, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe za dostopnost 
Evropskega socialnega sklada in izkoristijo 
sredstva za ciljne programe proti revščini;

1. poudarja pomen vodilne pobude z 
naslovom Evropska platforma proti 
revščini in socialni izključenosti; poziva 
države članice k polnemu izkoristku 
evropskega programa PROGRESS in 
prihajajočega programa za socialne 
spremembe in inovacije, zlasti v zvezi z 
učinkovitim izvajanjem ciljev za enakost 
spolov; poziva države članice, naj 
sprejmejo potrebne ukrepe za dostopnost 
Evropskega socialnega sklada, ki ima prek 
politik izobraževanja in usposabljanja 
pomembno vlogo na področju poklicnega 
vključevanja, in izkoristijo sredstva za 
ciljne programe proti revščini;

Or. en

Predlog spremembe 4
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Evropsko komisijo, naj vidik 
spolov vključi v vse politike, zlasti na 
področjih učinka varčevalnih ukrepov in 
okrevanja po krizi, gospodarskega 
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upravljanja, trajnostnega razvoja in 
zelenih delovnih mest, poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, migracij, 
sodelovanja in razvoja, zdravstva in 
varnosti ter ukrepov, ki se načrtujejo ali 
izvajajo za zmanjševanje ali omejitev 
učinkov krize;

Or. en

Predlog spremembe 5
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva države članice, naj preučijo in 
poudarijo takojšnje in dolgoročne učinke 
gospodarske krize na ženske, zlasti 
vprašanje, ali in kako je kriza še dodatno 
povečala neenakost spolov, ter s tem 
povezane posledice, kot so večja nevarnost 
seksističnega nasilja, slabšanje zdravja 
mater in otrok ter starostna revščina med 
ženskami;

Or. en

Predlog spremembe 6
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poziva Evropsko komisijo, naj preuči 
nadaljnje prilagoditve evropskih 
strukturnih skladov, da se zagotovi 
dodatna podpora za področja, na katerih 
se zaposlujejo ženske in ki jih utegne 
prizadeti kriza, ter podpora za varstvo 
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otrok, usposabljanje in dostop do 
zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 7
Edit Bauer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je že vse od začetka krize
stopnja brezposelnosti pri ženskah vedno 
višja kot pri moških, kar še veča izzive, s 
katerimi se na trgu dela srečujejo ženske, 
vključno z neposredno in posredno 
diskriminacijo, dvojno diskriminacijo
invalidk, razlikami v plačilu med spoloma, 
delom s krajšim delovnim časom, 
negotovimi delovnimi razmerami, revščino 
zaposlenih, visoko koncentracijo v 
neformalnem sektorju z nižjimi dohodki, 
slabšo socialno zaščito in nezadostnimi 
pravicami do pokojnine; zato poziva 
Komisijo, naj državam članicam izda 
priporočilo o odpravi segmentacije trgov 
dela, ki ženske ovira pri dostopu do 
kakovostne zaposlitve z dostojnim 
plačilom;

2. ugotavlja, da je stopnja brezposelnosti 
pri ženskah vedno višja kot pri moških, kar 
še veča izzive, s katerimi se na trgu dela 
srečujejo ženske, vključno z neposredno in 
posredno diskriminacijo, večplastno
diskriminacijo ranljivih žensk, razlikami v 
plačilu med spoloma, delom s krajšim 
delovnim časom, negotovimi delovnimi 
razmerami, revščino zaposlenih, visoko 
koncentracijo v neformalnem sektorju z 
nižjimi dohodki, slabšo socialno zaščito in 
nezadostnimi pravicami do pokojnine;

Or. en

Predlog spremembe 8
Siiri Oviir

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je že vse od začetka krize 
stopnja brezposelnosti pri ženskah vedno 

2. ugotavlja, da je že vse od začetka krize 
stopnja brezposelnosti pri ženskah vedno 
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višja kot pri moških, kar še veča izzive, s 
katerimi se na trgu dela srečujejo ženske, 
vključno z neposredno in posredno 
diskriminacijo, dvojno diskriminacijo 
invalidk, razlikami v plačilu med spoloma, 
delom s krajšim delovnim časom, 
negotovimi delovnimi razmerami, revščino 
zaposlenih, visoko koncentracijo v 
neformalnem sektorju z nižjimi dohodki, 
slabšo socialno zaščito in nezadostnimi 
pravicami do pokojnine; zato poziva 
Komisijo, naj državam članicam izda 
priporočilo o odpravi segmentacije trgov 
dela, ki ženske ovira pri dostopu do 
kakovostne zaposlitve z dostojnim 
plačilom;

višja kot pri moških, kar še veča izzive, s 
katerimi se na trgu dela srečujejo ženske, 
vključno z neposredno in posredno 
diskriminacijo, dvojno diskriminacijo 
invalidk, razlikami v plačilu med spoloma, 
delom s krajšim delovnim časom, 
negotovimi delovnimi razmerami, revščino 
zaposlenih, visoko koncentracijo v 
neformalnem sektorju z nižjimi dohodki, 
slabšo socialno zaščito in nezadostnimi 
pravicami do pokojnine;

Or. en

Predlog spremembe 9
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je že vse od začetka krize 
stopnja brezposelnosti pri ženskah vedno 
višja kot pri moških, kar še veča izzive, s 
katerimi se na trgu dela srečujejo ženske, 
vključno z neposredno in posredno 
diskriminacijo, dvojno diskriminacijo 
invalidk, razlikami v plačilu med spoloma, 
delom s krajšim delovnim časom, 
negotovimi delovnimi razmerami, revščino 
zaposlenih, visoko koncentracijo v 
neformalnem sektorju z nižjimi dohodki, 
slabšo socialno zaščito in nezadostnimi
pravicami do pokojnine; zato poziva 
Komisijo, naj državam članicam izda 
priporočilo o odpravi segmentacije trgov 
dela, ki ženske ovira pri dostopu do 
kakovostne zaposlitve z dostojnim 
plačilom;

2. ugotavlja, da je že vse od začetka krize 
stopnja brezposelnosti pri ženskah vedno 
višja kot pri moških, kar še veča izzive, s 
katerimi se na trgu dela srečujejo ženske, 
vključno z neposredno in posredno 
diskriminacijo, dvojno diskriminacijo 
invalidk, obstojem „steklenega stropa“,
razlikami v plačilu med spoloma, delom s 
krajšim delovnim časom, negotovimi 
delovnimi razmerami, revščino zaposlenih, 
visoko koncentracijo v neformalnem 
sektorju z nižjimi dohodki, slabšo socialno 
zaščito in nezadostnimi pokojninami 
zaradi naštetih dejavnikov; zato poziva 
Komisijo, naj državam članicam izda 
priporočilo o odpravi segmentacije trgov 
dela, ki ženske ovira pri dostopu do 
kakovostne zaposlitve z dostojnim 
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plačilom;

Or. en

Predlog spremembe 10
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je že vse od začetka krize 
stopnja brezposelnosti pri ženskah vedno 
višja kot pri moških, kar še veča izzive, s 
katerimi se na trgu dela srečujejo ženske, 
vključno z neposredno in posredno 
diskriminacijo, dvojno diskriminacijo 
invalidk, razlikami v plačilu med spoloma, 
delom s krajšim delovnim časom, 
negotovimi delovnimi razmerami, revščino 
zaposlenih, visoko koncentracijo v 
neformalnem sektorju z nižjimi dohodki, 
slabšo socialno zaščito in nezadostnimi 
pravicami do pokojnine; zato poziva 
Komisijo, naj državam članicam izda 
priporočilo o odpravi segmentacije trgov
dela, ki ženske ovira pri dostopu do 
kakovostne zaposlitve z dostojnim 
plačilom;

2. ugotavlja, da je že vse od začetka krize 
stopnja brezposelnosti pri ženskah vedno 
višja kot pri moških, kar še veča izzive, s 
katerimi se na trgu dela srečujejo ženske, 
vključno z neposredno in posredno 
diskriminacijo, dvojno diskriminacijo 
invalidk, razlikami v plačilu med spoloma, 
delom s krajšim delovnim časom, 
negotovimi delovnimi razmerami, revščino 
zaposlenih, visoko koncentracijo v 
neformalnem sektorju z nižjimi dohodki,
izkoriščanjem delavcev na domu, med 
katerimi je večina migrantk, slabšo 
socialno zaščito in nezadostnimi pravicami 
do pokojnine; zato poziva Komisijo, naj 
državam članicam izda priporočilo o 
odpravi segmentacije trga dela, da se
ženske spodbudi pri dostopu do 
kakovostne zaposlitve z dostojnim 
plačilom;

Or. en

Predlog spremembe 11
Gabriele Zimmer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je že vse od začetka krize 2. ugotavlja, da je že vse od začetka krize 
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stopnja brezposelnosti pri ženskah vedno 
višja kot pri moških, kar še veča izzive, s 
katerimi se na trgu dela srečujejo ženske, 
vključno z neposredno in posredno 
diskriminacijo, dvojno diskriminacijo 
invalidk, razlikami v plačilu med spoloma, 
delom s krajšim delovnim časom, 
negotovimi delovnimi razmerami, revščino 
zaposlenih, visoko koncentracijo v 
neformalnem sektorju z nižjimi dohodki, 
slabšo socialno zaščito in nezadostnimi 
pravicami do pokojnine; zato poziva 
Komisijo, naj državam članicam izda 
priporočilo o odpravi segmentacije trgov 
dela, ki ženske ovira pri dostopu do 
kakovostne zaposlitve z dostojnim 
plačilom;

stopnja brezposelnosti pri ženskah vedno 
višja kot pri moških, kar še veča izzive, s 
katerimi se na trgu dela srečujejo ženske, 
vključno z neposredno in posredno 
diskriminacijo, dvojno diskriminacijo 
invalidk, razlikami v plačilu med spoloma, 
delom s krajšim delovnim časom, 
negotovimi delovnimi razmerami, revščino 
zaposlenih, visoko koncentracijo v 
neformalnem sektorju z nižjimi dohodki, 
slabšo socialno zaščito in nezadostnimi 
pravicami do pokojnine; zato poziva 
Komisijo, naj državam članicam izda 
priporočilo o odpravi segmentacije trgov 
dela, ki ženske ovira pri dostopu do 
kakovostne zaposlitve z dostojnim 
plačilom, in obravnava temeljne vzroke za 
feminizacijo revščine ter opredeli 
najboljšo prakso in pripravi priporočila za 
države članice, ki jim bodo v podporo pri 
nacionalnih ukrepih za vključevanje ali 
ponovno vključevanje žensk na trg dela in 
splošneje za izkoreninjenje revščine in 
socialnega izključevanja žensk in otrok;

Or. en

Predlog spremembe 12
Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je že vse od začetka krize 
stopnja brezposelnosti pri ženskah vedno 
višja kot pri moških, kar še veča izzive, s 
katerimi se na trgu dela srečujejo ženske, 
vključno z neposredno in posredno 
diskriminacijo, dvojno diskriminacijo 
invalidk, razlikami v plačilu med spoloma, 
delom s krajšim delovnim časom, 
negotovimi delovnimi razmerami, revščino 
zaposlenih, visoko koncentracijo v 
neformalnem sektorju z nižjimi dohodki, 

2. ugotavlja, da je že vse od začetka krize 
stopnja brezposelnosti pri ženskah vedno 
višja kot pri moških, kar še veča izzive, s 
katerimi se na trgu dela srečujejo ženske, 
vključno z neposredno in posredno 
diskriminacijo, dvojno diskriminacijo 
invalidk ali pripadnic etničnih manjšin, 
razlikami v plačilu med spoloma, delom s 
krajšim delovnim časom, negotovimi 
delovnimi razmerami, revščino zaposlenih, 
visoko koncentracijo v neformalnem 
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slabšo socialno zaščito in nezadostnimi 
pravicami do pokojnine; zato poziva 
Komisijo, naj državam članicam izda 
priporočilo o odpravi segmentacije trgov 
dela, ki ženske ovira pri dostopu do 
kakovostne zaposlitve z dostojnim 
plačilom;

sektorju z nižjimi dohodki, drastičnim 
preoblikovanjem socialnega varstva, ki 
negativno vpliva na revne družine in 
starše samohranilce, izkoriščanjem 
delavcev na domu, med katerimi je večina 
migrantk, slabšo socialno zaščito in 
nezadostnimi pravicami do pokojnine; zato 
poziva Komisijo, naj državam članicam 
izda priporočilo o odpravi segmentacije 
trgov dela, ki ženske ovira pri dostopu do 
kakovostne zaposlitve z dostojnim 
plačilom;

Or. en

Predlog spremembe 13
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je že vse od začetka krize 
stopnja brezposelnosti pri ženskah vedno 
višja kot pri moških, kar še veča izzive, s 
katerimi se na trgu dela srečujejo ženske, 
vključno z neposredno in posredno 
diskriminacijo, dvojno diskriminacijo 
invalidk, razlikami v plačilu med spoloma, 
delom s krajšim delovnim časom, 
negotovimi delovnimi razmerami, revščino 
zaposlenih, visoko koncentracijo v 
neformalnem sektorju z nižjimi dohodki, 
slabšo socialno zaščito in nezadostnimi 
pravicami do pokojnine; zato poziva 
Komisijo, naj državam članicam izda 
priporočilo o odpravi segmentacije trgov 
dela, ki ženske ovira pri dostopu do 
kakovostne zaposlitve z dostojnim 
plačilom;

2. ugotavlja, da je že vse od začetka krize 
stopnja brezposelnosti pri ženskah vedno 
višja kot pri moških, kar še veča izzive, s 
katerimi se na trgu dela srečujejo ženske, 
vključno z neposredno in posredno 
diskriminacijo, dvojno diskriminacijo 
invalidk, razlikami v plačilu med spoloma, 
delom s krajšim delovnim časom, 
negotovimi delovnimi razmerami, revščino 
zaposlenih, visoko koncentracijo v 
neformalnem sektorju z nižjimi dohodki, 
slabšo socialno zaščito in nezadostnimi 
pravicami do pokojnine; zato poziva 
Komisijo, naj državam članicam izda 
priporočilo o odpravi segmentacije trgov 
dela, ki ženske ovira pri dostopu do 
kakovostne zaposlitve z dostojnim 
plačilom in ustreznim socialnim varstvom;

Or. en
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Predlog spremembe 14
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je že vse od začetka krize 
stopnja brezposelnosti pri ženskah vedno 
višja kot pri moških, kar še veča izzive, s 
katerimi se na trgu dela srečujejo ženske, 
vključno z neposredno in posredno 
diskriminacijo, dvojno diskriminacijo 
invalidk, razlikami v plačilu med spoloma, 
delom s krajšim delovnim časom, 
negotovimi delovnimi razmerami, revščino 
zaposlenih, visoko koncentracijo v 
neformalnem sektorju z nižjimi dohodki, 
slabšo socialno zaščito in nezadostnimi 
pravicami do pokojnine; zato poziva 
Komisijo, naj državam članicam izda 
priporočilo o odpravi segmentacije trgov 
dela, ki ženske ovira pri dostopu do 
kakovostne zaposlitve z dostojnim 
plačilom;

2. ugotavlja, da je v številnih državah 
članicah že vse od začetka krize stopnja 
brezposelnosti pri ženskah vedno višja kot 
pri moških, kar še veča izzive, s katerimi se 
na trgu dela srečujejo ženske, vključno z 
neposredno in posredno diskriminacijo, 
dvojno diskriminacijo invalidk, razlikami v 
plačilu med spoloma, delom s krajšim 
delovnim časom, negotovimi delovnimi 
razmerami, revščino zaposlenih, visoko 
koncentracijo v neformalnem sektorju z 
nižjimi dohodki, slabšo socialno zaščito in 
nezadostnimi pravicami do pokojnine; zato 
poziva Komisijo, naj državam članicam 
izda priporočilo o odpravi segmentacije 
trgov dela, ki ženske ovira pri dostopu do 
kakovostne zaposlitve z dostojnim
plačilom;

Or. en

Predlog spremembe 15
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja pomen zagotavljanja 
dobrega ravnovesja med varnostjo in 
prožnostjo na trgu dela s celovitim 
izvajanjem načel prožne varnosti ter 
odpravljanja razdrobljenosti trga dela z 
zagotavljanjem ustreznega socialnega 
varstva v prehodnih obdobjih ali pri 
pogodbah o začasni zaposlitvi ali 
zaposlitvi s krajšim delovnim časom ter 
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dostopa do usposabljanja, poklicnega 
razvoja in možnosti do zaposlitve s polnim 
delovnim časom;

Or. en

Predlog spremembe 16
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da utegnejo varčevalni 
ukrepi, kot je zmanjšanje odhodkov za 
storitve socialnega in zdravstvenega 
varstva na nacionalni ravni, v prvi vrsti 
vplivati na ženske in dekleta ter da
globalne neenakosti spolov prispevajo k 
temu, da ženske pogosto prevzamejo 
izključno odgovornost za otroke in bolne 
družinske člane, in torej zmanjšanje 
vladne podpore povečuje neplačano 
delovno obremenitev za ženske;

Or. en

Predlog spremembe 17
Siiri Oviir

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj čim prej pripravi 
osnutek direktive z ukrepi za odpravo 
razlik v plačilu med spoloma za enako ali 
enakovredno delo;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Gabriele Zimmer

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je treba oceniti učinek na 
enakost spolov in upoštevati enakost 
spolov pri načrtovanju proračuna za vse 
sprejete ukrepe in vse sklade, ki se 
uporabljajo za premagovanje gospodarske 
krize, zlasti Evropski socialni sklad, da bi 
omejili negativne učinke na enakost 
spolov;

Or. en

Predlog spremembe 19
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da znaša razlika v višini 
plač med moškimi in ženskami skoraj 
17 %; poziva države članice, naj si 
prizadevajo uravnotežiti plače in 
odpravijo diskriminacijo na podlagi spola;

Or. en

Predlog spremembe 20
Elisabeth Morin-Chartier, Veronica Lope Fontagné, Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Evropsko komisijo in države 
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članice, naj v vse politike zaposlovanja 
vključijo splošni pristop enakosti med 
ženskami in moškimi, sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi bodo olajšale 
zaposlovanje žensk in ta pristop vključijo 
v smernice Evropske unije za 
zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 21
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ker bodo sedanji učinki krize 
dolgoročno vplivali na ženske zaradi zelo 
razdrobljenega trga dela na podlagi spola, 
na katerem so ženske zaposlene predvsem 
v sektorjih, za katere je značilno nizko 
plačilo, neformalna zaposlitev in 
zaposlitev s skrajšanim delovnim časom, 
kar neposredno vpliva na njihove 
pokojninske prispevke;

Or. en

Predlog spremembe 22
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da pravic žensk ne bi smeli 
obravnavati, razumeti ali uresničevati kot 
konkurenčne pravice moških, saj je za vso 
družbo pomembno, da se izboljšajo 
razmere za moške in ženske; zato je 
izboljšanje storitev varstva in nege ter 
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javnih storitev za družine predpogoj za 
udeležbo moških in žensk na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 23
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja pomen reforme 
makroekonomske in socialne politike ter 
politike trga dela, da se zagotovi 
ekonomska in socialna pravičnost za 
ženske, razvijejo strategije za spodbujanje 
pravične porazdelitve bogastva, zagotovijo 
minimalni prihodki in dostojne plače ter 
pokojnine, zmanjšajo razlike v plačilu 
med spoloma, ustvari več 
visokokakovostnih delovnih mest za 
ženske s pravicami, na podlagi katerih 
bodo lahko koristile javne storitve 
visokega standarda, ter izboljšajo socialno 
varstvo in storitve na lokalni ravni, kot so 
jaslice, vrtci in druge oblike predšolske 
vzgoje, dnevni centri, prostočasne 
dejavnosti v okviru lokalne skupnosti, 
storitve v pomoč družinam in 
medgeneracijski centri;

Or. en

Predlog spremembe 24
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. enakost med moškimi in ženskami je 
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evropski temeljni cilj in pomembni del 
rešitve iz sedanje gospodarske in finančne 
krize;

Or. en

Predlog spremembe 25
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. ker imajo razlike med moškimi in 
ženskami na področju zaposlovanja, 
plačila, prekinitve poklicne poti in 
zaposlitve s skrajšanim delovnim časom 
zaradi družinskih obveznosti hude 
posledice pri izračunavanju pokojnin, 
zaradi katerih imajo ženske pogosto nižje 
pokojnine in so bolj izpostavljene tveganju 
revščine;

Or. en

Predlog spremembe 26
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. ugotavlja, da se pogajanja o plačah 
zaradi krize vse bolj decentralizirajo in 
segregacija na podlagi spola spodkopava 
pogajanja o kolektivnih pogodbah, ter 
priznava vlogo, ki jo lahko imajo socialni 
partnerji, zlasti sindikati, za to, da se to 
vprašanje vključi med točke pogajanj;

Or. en
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Predlog spremembe 27
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poziva države članice, naj spodbujajo 
aktivne politike trga dela, odločni socialni 
dialog, delovne standarde in socialno 
varstvo in tako zaščitijo pravice žensk, 
vključno z migrantkami, preprečijo 
prisilno delo in odpravijo neprijavljeno 
delo;

Or. en

Predlog spremembe 28
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poziva države članice, naj ratificirajo 
konvencijo Mednarodne organizacije dela 
o delavcih, ki delajo na domu (konvencija 
189);

Or. en

Predlog spremembe 29
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. poudarja pomen aktivnih politik trga 
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dela, inšpekcijskih pregledov dela in 
socialnega dialoga ter nadgradnje 
spretnosti za spodbujanje prehoda na 
zeleno gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 30
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 2 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2e. poziva države članice k zagotavljanju 
posebnih programov, da se spodbudi 
dejavno vključevanje ali ponovno 
vključevanje žensk na trg dela, in 
posebnih možnosti za vseživljenjsko 
učenje, pri katerem se pridobijo spretnosti 
in kvalifikacije, kot so opolnomočenje, 
krepitev zaupanja in gradnja zmogljivosti, 
ki so potrebne v skladu s strategijo Evropa 
2020;

Or. en

Predlog spremembe 31
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 2 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2f. poziva države članice, naj preučijo 
sisteme socialnega varstva, kar zadeva 
individualizacijo pravic v okviru 
pokojninskih in socialnih shem, da se 
odpravi „prednost hranitelja“ in 
zagotovijo enake pokojninske pravice;

Or. en
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Predlog spremembe 32
Siiri Oviir

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj si prizadevajo 
za boljšo udeleženost žensk na trgu dela z 
ukrepi, kot so brezplačen dostop do 
javnega otroškega varstva in nege 
vzdrževanih oseb ter več sredstev za 
izobraževanje in programe strokovnega 
usposabljanja;

3. poziva države članice, naj si prizadevajo 
za boljšo udeleženost žensk na trgu dela
prek izobraževanja, prilagojenega 
povpraševanju, programov strokovnega 
usposabljanja in zagotavljanja storitev 
varstva otrok;

Or. en

Predlog spremembe 33
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj si prizadevajo 
za boljšo udeleženost žensk na trgu dela z 
ukrepi, kot so brezplačen dostop do 
javnega otroškega varstva in nege 
vzdrževanih oseb ter več sredstev za 
izobraževanje in programe strokovnega 
usposabljanja;

3. poudarja, da je razsežnost spolov 
bistvena za doseganje krovnih ciljev 
strategije Evropa 2020, saj je med 
ženskami največ doslej še neizrabljenih 
rezerv delovne sile; poziva države članice, 
naj sprejmejo ukrepe, potrebne za 
spodbujanje večje stopnje zaposlenosti 
med ženskami, kot so brezplačen dostop do 
javnega otroškega varstva in nege 
vzdrževanih oseb ter več sredstev za 
izobraževanje in programe strokovnega 
usposabljanja, pa tudi ustrezne sheme 
porodniškega, očetovskega in 
starševskega dopusta in prožen delovni 
čas;

Or. en
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Predlog spremembe 34
Edit Bauer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj si prizadevajo 
za boljšo udeleženost žensk na trgu dela z
ukrepi, kot so brezplačen dostop do 
javnega otroškega varstva in nege 
vzdrževanih oseb ter več sredstev za 
izobraževanje in programe strokovnega 
usposabljanja;

3. poziva države članice, naj si prizadevajo 
za boljšo udeleženost žensk na trgu dela z
omogočanjem dostopa do otroškega 
varstva in nege vzdrževanih oseb ter z 
ustvarjanjem razmer za dostop do 
programov vseživljenjskega učenja in 
programov strokovnega usposabljanja in 
prekvalifikacije;

Or. en

Predlog spremembe 35
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj si prizadevajo 
za boljšo udeleženost žensk na trgu dela z 
ukrepi, kot so brezplačen dostop do 
javnega otroškega varstva in nege 
vzdrževanih oseb ter več sredstev za 
izobraževanje in programe strokovnega 
usposabljanja;

3. poziva države članice, naj si prizadevajo 
za boljšo udeleženost žensk na trgu dela z 
ukrepi, kot so dovolj visoko število ustanov 
za otroško varstvo z ustreznim delovnim 
časom, enak dostop do javnega otroškega 
varstva in nege vzdrževanih oseb, podpora 
pobudam podjetij za zagotavljanje 
notranjih storitev otroškega varstva, 
omogočanje prožnega delovnega časa za 
matere z delom na daljavo, spodbujanje 
očetovskega dopusta ter več sredstev za 
izobraževanje in programe strokovnega 
usposabljanja;

Or. en
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Predlog spremembe 36
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj si prizadevajo 
za boljšo udeleženost žensk na trgu dela z 
ukrepi, kot so brezplačen dostop do 
javnega otroškega varstva in nege 
vzdrževanih oseb ter več sredstev za 
izobraževanje in programe strokovnega 
usposabljanja;

3. poziva države članice, naj si prizadevajo 
za boljšo udeleženost žensk na trgu dela z 
ukrepi, kot so cenovno sprejemljiv dostop 
do javnega otroškega varstva in nege 
vzdrževanih oseb ter več sredstev za 
izobraževanje in programe strokovnega 
usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 37
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj si prizadevajo 
za boljšo udeleženost žensk na trgu dela z 
ukrepi, kot so brezplačen dostop do 
javnega otroškega varstva in nege 
vzdrževanih oseb ter več sredstev za 
izobraževanje in programe strokovnega 
usposabljanja;

3. poziva države članice, naj si prizadevajo 
za boljšo udeleženost žensk na trgu dela z 
ukrepi, kot so cenovno sprejemljiv dostop 
do javnega otroškega varstva in nege 
vzdrževanih oseb ter več sredstev za 
izobraževanje in programe strokovnega 
usposabljanja, in z uvedbo ugodnih 
ureditev očetovskega in porodniškega 
dopusta;

Or. en

Predlog spremembe 38
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj si prizadevajo 
za boljšo udeleženost žensk na trgu dela z 
ukrepi, kot so brezplačen dostop do 
javnega otroškega varstva in nege 
vzdrževanih oseb ter več sredstev za 
izobraževanje in programe strokovnega 
usposabljanja;

3. poziva države članice, naj si prizadevajo 
za boljšo udeleženost žensk na trgu dela z 
ukrepi, kot so brezplačen dostop do 
javnega otroškega varstva za otroke vseh 
starostnih skupin in nege vzdrževanih 
oseb ter več sredstev za izobraževanje in 
programe strokovnega usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 39
Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj si prizadevajo 
za boljšo udeleženost žensk na trgu dela z 
ukrepi, kot so brezplačen dostop do 
javnega otroškega varstva in nege 
vzdrževanih oseb ter več sredstev za 
izobraževanje in programe strokovnega 
usposabljanja;

3. poziva države članice, naj zagotovijo 
udeležbo žensk pri odločanju o odzivih 
politike na krizo in si prizadevajo za boljšo 
udeleženost žensk na trgu dela z ukrepi, 
kot so brezplačen dostop do javnega 
otroškega varstva in nege vzdrževanih oseb 
ter več sredstev za izobraževanje in 
programe strokovnega usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 40
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj si prizadevajo 
za boljšo udeleženost žensk na trgu dela z 
ukrepi, kot so brezplačen dostop do 
javnega otroškega varstva in nege 

3. poziva države članice, naj si prizadevajo 
za boljšo udeleženost žensk na trgu dela z 
ukrepi, kot so brezplačen dostop do 
javnega otroškega varstva in nege 
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vzdrževanih oseb ter več sredstev za 
izobraževanje in programe strokovnega 
usposabljanja;

vzdrževanih oseb, ustrezna podpora 
družinskim članom, ki negujejo svojce, 
vključno z nadomestno oskrbo, ter več 
sredstev za izobraževanje in programe 
strokovnega usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 41
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba vlagati v cenovno 
dostopne kakovostne storitve, kot so 
celodnevno otroško varstvo, celodnevna 
šola in oskrba starejših, s katerimi bo 
mogoče spodbujati enakost spolov, boljše 
usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja in ustvariti okvir, ki bo omogočal 
vstop ali ponovni vstop na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 42
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da ženske pogosto v krizi 
med prvimi ostanejo brez službe ali se 
morajo soočiti z zmanjšanjem dohodka;
zato je treba zaščititi sektorje, v katerih so 
v glavnem zaposlene ženske, da se 
odpravijo prvotni učinki gospodarske 
krize in zagotovi dolgoročna stabilnost;

Or. en
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Predlog spremembe 43
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. obžaluje, da povečanje udeležbe žensk 
na trgu dela ni zajeto v letnem pregledu 
rasti za leto 2013, čeprav je to eden od 
krovnih ciljev strategije Evropa 2020;
poziva Svet, naj pri sprejemanju letošnjih 
smernic ekonomske politike v okviru 
evropskega semestra doda spodbujanje 
udeležbe žensk na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 44
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomen usklajevanja, da se 
ženske v celoti vključijo na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 45
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva tudi države članice, naj 
oblikujejo politike za poklicno 
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usposabljanje;

Or. en

Predlog spremembe 46
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da je treba zmanjšati učinke 
gospodarske in finančne krize na družine 
(pri čemer je treba upoštevati primere, ko 
sta partnerja razvezana, ali razmere, ko za 
otroke skrbijo sorodniki ali organi), 
vključno s starši samohranilci, ob 
upoštevanju dejstva, da ženske prevzemajo 
gospodinjska opravila;

Or. en

Predlog spremembe 47
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. ugotavlja, da so razlike med stopnjami 
brezposelnosti, ki se gibljejo med 48,6 % 
in 77,2 %, zato so potrebni ukrepi za vsak 
primer posebej;

Or. en

Predlog spremembe 48
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja, da je treba spodbujati 
podjetništvo med ženskami, tako da se jih 
spodbuja k ustanavljanju podjetij in se jim 
omogoči dostop do financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 49
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poziva tudi države članice in Evropsko 
unijo, naj oblikujejo politike za 
spodbujanje usklajevanja družinskega, 
zasebnega in poklicnega življenja;

Or. en

Predlog spremembe 50
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. opozarja, da se utegne v sedanjih 
kriznih razmerah povečati nevarnost 
nasilja nad ženskami;

Or. en
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Predlog spremembe 51
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi globokih rezov v 
javno porabo, ki so posledica uvedbe 
varčevalnih ukrepov, ti pa so sprožili hudo 
krčenje delovnih mest in storitev v javnem 
sektorju, zaradi česar so ženske prisiljene 
zamenjati plačano delo za neplačano, kar 
jih izpostavlja tveganjem revščine;

4. je zaskrbljen zaradi globokih rezov v 
javno porabo, ki so posledica uvedbe 
varčevalnih ukrepov zaradi sedanjih 
gospodarskih razmer, ti pa so sprožili 
hudo krčenje delovnih mest in storitev v 
javnem sektorju, zaradi česar so ženske
izpostavljene tveganjem revščine;

Or. en

Predlog spremembe 52
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi globokih rezov v 
javno porabo, ki so posledica uvedbe 
varčevalnih ukrepov, ti pa so sprožili hudo 
krčenje delovnih mest in storitev v javnem 
sektorju, zaradi česar so ženske prisiljene 
zamenjati plačano delo za neplačano, kar 
jih izpostavlja tveganjem revščine;

4. je zaskrbljen zaradi globokih rezov v 
javno porabo, ki so posledica zelo 
zmanjšanih zmožnosti vlade za 
financiranje javnih izdatkov, kar pa 
sproža hudo krčenje delovnih mest in 
storitev v javnem sektorju, zaradi česar so 
ženske prisiljene zamenjati plačano delo za 
neplačano, kar jih izpostavlja tveganjem 
revščine;

Or. en

Predlog spremembe 53
Gabriele Zimmer

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi globokih rezov v 
javno porabo, ki so posledica uvedbe 
varčevalnih ukrepov, ti pa so sprožili hudo 
krčenje delovnih mest in storitev v javnem 
sektorju, zaradi česar so ženske prisiljene 
zamenjati plačano delo za neplačano, kar 
jih izpostavlja tveganjem revščine;

4. je zaskrbljen zaradi globokih rezov v 
javno porabo, ki so posledica uvedbe 
varčevalnih ukrepov, ti pa so sprožili hudo 
krčenje delovnih mest in storitev v javnem 
sektorju, kar zlasti vpliva na ženske, ki so 
zato prisiljene zamenjati plačano delo za 
neplačano, kar jih izpostavlja tveganjem 
revščine;

Or. en

Predlog spremembe 54
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi globokih rezov v 
javno porabo, ki so posledica uvedbe 
varčevalnih ukrepov, ti pa so sprožili hudo 
krčenje delovnih mest in storitev v javnem 
sektorju, zaradi česar so ženske prisiljene 
zamenjati plačano delo za neplačano, kar 
jih izpostavlja tveganjem revščine;

4. je zaskrbljen zaradi globokih rezov v 
javno porabo, ki so posledica uvedbe 
varčevalnih ukrepov, ti pa so sprožili hudo 
krčenje delovnih mest in storitev v javnem 
sektorju, zaradi česar so ženske prisiljene 
zamenjati plačano delo za brezposelnost, 
kar jih izpostavlja še večjim tveganjem 
revščine;

Or. en

Predlog spremembe 55
Siiri Oviir

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi globokih rezov v 
javno porabo, ki so posledica uvedbe 
varčevalnih ukrepov, ti pa so sprožili hudo 

4. je zaskrbljen zaradi včasih nerazumnih
globokih rezov v javno porabo, ki so 
posledica uvedbe varčevalnih ukrepov, ti 
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krčenje delovnih mest in storitev v javnem 
sektorju, zaradi česar so ženske prisiljene 
zamenjati plačano delo za neplačano, kar 
jih izpostavlja tveganjem revščine;

pa so sprožili hudo krčenje delovnih mest 
in storitev v javnem sektorju, zaradi česar 
so ženske prisiljene zamenjati plačano delo 
za neplačano, kar jih izpostavlja tveganjem 
revščine, s tem pa se tudi povečujejo 
stroški za socialna nadomestila;

(Zgolj aritmetično odštevanje pri 
zmanjšanju stroškov je pogosto privedlo v 
razmere, ko so se posredni stroški 
povečali, na primer zaradi potrebe po 
socialni pomoči.)

Or. en

Predlog spremembe 56
Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi globokih rezov v 
javno porabo, ki so posledica uvedbe 
varčevalnih ukrepov, ti pa so sprožili hudo 
krčenje delovnih mest in storitev v javnem 
sektorju, zaradi česar so ženske prisiljene 
zamenjati plačano delo za neplačano, kar 
jih izpostavlja tveganjem revščine;

4. je zaskrbljen zaradi globokih rezov v 
javno porabo, ki so posledica uvedbe 
varčevalnih ukrepov, ti pa so sprožili hudo 
krčenje delovnih mest in storitev v javnem 
sektorju, kjer je običajno velik delež 
zaposlenih žensk in zato njihova odprava 
nesorazmerno prizadene ženske, zaradi 
česar so prisiljene zamenjati plačano delo 
za neplačano, kar jih izpostavlja tveganjem 
revščine;

Or. en

Predlog spremembe 57
Gabriele Zimmer

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. odločno meni, da je treba sprejeti 
ukrepe za zmanjšanje segregacije na 
podlagi spola na trgu dela, in sicer 
horizontalno, v primeru prevelike 
zastopanosti žensk v poklicih z manjšimi 
prihodki, in vertikalno, v primeru 
premajhne zastopanosti žensk na vplivnih 
in vodilnih položajih; poudarja, da so 
negotove delovne razmere še vedno 
povezane s vprašanjem spolov tako v 
sektorjih z nezahtevnimi veščinami in 
nizkimi kvalifikacijami kot tudi v poklicih, 
za katere je potrebna višja izobrazba, tako 
imenovana akademska negotovost, in v 
katerih je zastopanih veliko več žensk;

Or. en

Predlog spremembe 58
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj zagotovijo 
politike in programe, ki spodbujajo 
izvajanje usklajevanja med poklicnim in 
zasebnim življenjem;

Or. en

Predlog spremembe 59
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)



AM\923379SL.doc 31/36 PE502.206v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ker imajo ženske v sedanjih razmerah 
gospodarske krize in proračunskega 
varčevanja manj sredstev, da bi sebe in 
otroke zaščitile pred nasiljem, in ker je še 
pomembneje preprečiti neposredni 
finančni učinek, ki ga ima nasilje nad 
ženskami in otroki na sodstvo ter socialne 
in zdravstvene storitve;

Or. en

Predlog spremembe 60
Siiri Oviir

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja države članice, da so potrebni 
ukrepi za izboljšanje dohodka, vključno s 
pripravo shem minimalnega dohodka in 
programi socialne pomoči za osebe, ki 
težko zadovoljujejo svoje osnovne potrebe, 
zlasti osebe z otroki in starši samohranilci.

5. opozarja države članice, da je treba 
povečati stopnjo zaposlenosti žensk, kar 
bo dodatno spodbudilo gospodarsko rast v 
Evropi s povečanjem konkurenčnosti 
evropskih podjetij, saj se delovna mesta ne 
bodo več selila v Azijo, in z izboljšanjem 
kakovosti preusposabljanja, tudi s 
spodbujanjem uporabe podpore za 
preusposabljanje iz Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji za delavce v 
podjetjih v težavah.

(Ta rešitev ne povečuje le socialnega 
nadomestila, saj je ljudem predvsem treba
zagotoviti zaposlitev.)

Or. en

Predlog spremembe 61
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja države članice, da so potrebni 
ukrepi za izboljšanje dohodka, vključno s 
pripravo shem minimalnega dohodka in 
programi socialne pomoči za osebe, ki 
težko zadovoljujejo svoje osnovne potrebe, 
zlasti osebe z otroki in starši samohranilci.

5. opozarja države članice, da so potrebni 
ukrepi za izboljšanje dohodka in programi 
socialne pomoči za osebe, ki težko 
zadovoljujejo svoje osnovne potrebe, zlasti 
osebe z otroki in starši samohranilci.

Or. en

Predlog spremembe 62
Edit Bauer

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja države članice, da so potrebni 
ukrepi za izboljšanje dohodka, vključno s 
pripravo shem minimalnega dohodka in 
programi socialne pomoči za osebe, ki 
težko zadovoljujejo svoje osnovne potrebe, 
zlasti osebe z otroki in starši samohranilci.

5. opozarja države članice, da so potrebni 
ukrepi za izboljšanje dohodka, vključno s 
pripravo programov socialnega 
vključevanja in socialne pomoči za osebe, 
ki težko zadovoljujejo svoje osnovne 
potrebe, zlasti osebe z otroki in starši 
samohranilci, da se izkorenini revščina, 
kar je cilj strategije Evropa 2020.

Or. en

Predlog spremembe 63
Gabriele Zimmer

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja države članice, da so potrebni 
ukrepi za izboljšanje dohodka, vključno s 
pripravo shem minimalnega dohodka in 
programi socialne pomoči za osebe, ki 
težko zadovoljujejo svoje osnovne potrebe, 

5. opozarja države članice, da so potrebni 
ukrepi za izboljšanje dohodka, vključno s 
pripravo shem minimalnega dohodka nad 
pragom revščine v višini 60 % 
nacionalnega povprečja ekvivalentnega 
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zlasti osebe z otroki in starši samohranilci. dohodka in programi socialne pomoči za 
osebe, ki težko zadovoljujejo svoje 
osnovne potrebe, zlasti osebe z otroki in 
starši samohranilci.

Or. en

Predlog spremembe 64
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja države članice, da so potrebni 
ukrepi za izboljšanje dohodka, vključno s 
pripravo shem minimalnega dohodka in 
programi socialne pomoči za osebe, ki 
težko zadovoljujejo svoje osnovne potrebe, 
zlasti osebe z otroki in starši samohranilci.

5. opozarja države članice, da so potrebni 
ukrepi za izboljšanje dohodka, vključno s 
pripravo shem minimalnega dohodka in 
programi socialne pomoči za osebe, ki 
težko zadovoljujejo svoje osnovne potrebe, 
zlasti osebe z otroki ali osebe z 
odgovornostjo oskrbe in varstva in starši 
samohranilci.

Or. en

Predlog spremembe 65
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj odločno 
podprejo pristop upoštevanja vidika 
spolov pri načrtovanju proračuna, da bi 
povečali enakost spolov z odpravljanjem 
negativnih posledic prihodkov in 
odhodkov in izboljšanjem upravljanja in 
prevzemanja odgovornosti, zlasti kar 
zadeva državni proračun;

Or. en
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Predlog spremembe 66
Gabriele Zimmer

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva države članice k ukrepanju, da 
zmanjšajo revščino zaposlenih, ki še 
posebej prizadene ženske, z vrsto ukrepov, 
kot je uvedba minimalne plače v višini 
najmanj 60 % ustrezne povprečne plače in 
stalnega izobraževanja na delovnem 
mestu;

Or. en

Predlog spremembe 67
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja pomen vlaganja v enakost 
žensk in spolov kot dolgoročne strategije 
za zaščito pred finančnimi šoki in splošno 
gospodarsko stabilnost;

Or. en

Predlog spremembe 68
Siiri Oviir

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. je zaskrbljen zaradi razmer žensk na 



AM\923379SL.doc 35/36 PE502.206v01-00

SL

podeželju, kjer se je zmanjšal dostop do 
različnih storitev, in poziva države članice, 
naj na podeželju zagotovijo delujoč javni 
promet, medicinsko pomoč in drugi 
bistvene storitve, da bi ustavile 
izseljevanje v velika mesta in preprečile 
nastajanje periferij;

Or. en

Predlog spremembe 69
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva države članice, naj izboljšajo 
udeležbo žensk na vseh ravneh odločanja;

Or. en

Predlog spremembe 70
Gabriele Zimmer

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da je treba spodbujati 
delitev družinskih in gospodinjskih 
obveznosti; poziva države članice, naj 
oblikujejo nove ukrepe ali pa izboljšajo 
obstoječe za premagovanje 
diskriminatornih stereotipov in neenako 
delitev vlog, kot je spodbujanje moških, da 
prevzamejo skrb za otroke, bolne ali 
invalidne sorodnike;

Or. en
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Predlog spremembe 71
Minodora Cliveti

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poziva Evropsko komisijo in države 
članice naj bolj spodbujajo podjetništvo 
žensk, vključno s finančno podporo 
podjetnicam;

Or. en

Predlog spremembe 72
Gabriele Zimmer

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poudarja, da ženske v obdobju krize 
veliko blaga ali storitev proizvedejo ali 
opravijo doma brez plačila, pred krizo pa 
so za to prejele plačilo; zato poudarja, da 
je treba pripraviti celovitejše uradne 
statistike, ki bodo vključevale tudi 
neplačano delo, da bo mogoče v celoti 
oceniti učinek krize in varčevalnih 
ukrepov na položaj žensk in moških na 
trgu dela;

Or. en


