
AD\821323SL.doc PE443.080v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

2010/0115(NLE)

23.6.2010

MNENJE
Odbora za pravice žensk in enakost spolov

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu Sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic: del 
II integriranih smernic strategije Evropa 2020
(KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE))

Pripravljavka mnenja: Eva-Britt Svensson



PE443.080v01-00 2/17 AD\821323SL.doc

SL

PA_Legam

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 157 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije je določeno, da Evropski 
parlament in Svet sprejmeta ukrepe za 
zagotovitev uporabe načela enakih 
možnosti in enakega obravnavanja 
moških in žensk glede zaposlovanja in 
poklica, vključno z načelom enakega 
plačila za enako ali delo enake vrednosti.

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V tretjem odstavku člena 3 Pogodbe o 
Evropski unije je določeno, da se Unija 
bori proti socialni izključenosti in 
diskriminaciji ter spodbuja socialno 
pravičnost in varstvo, določeno pa je tudi, 
da lahko daje Unija pobude za zagotovitev 
usklajevanja socialnih politik držav članic. 
V členu 9 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije je določeno, da Unija pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti upošteva zahteve, ki so 
povezane z zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite ter bojem proti socialni 
izključenosti.

(2) V tretjem odstavku člena 3 Pogodbe o 
Evropski unije je določeno, da se Unija 
bori proti socialni izključenosti in 
diskriminaciji ter spodbuja socialno 
pravičnost in varstvo ter enakost žensk in 
moških, določeno pa je tudi, da lahko daje 
Unija pobude za zagotovitev usklajevanja 
socialnih politik držav članic. V členu 9 
Pogodbe o delovanju Evropske unije je 
določeno, da Unija pri opredeljevanju in 
izvajanju svojih politik in dejavnosti 
upošteva zahteve, ki so povezane z 
zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite 
ter bojem proti socialni izključenosti. 
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Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 8 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije je določeno, da si Unija v 
vseh svojih dejavnostih prizadeva 
odpraviti neenakosti in spodbujati enakost 
med moškimi in ženskami. V členu 10 je 
dodano, da si Unija pri opredeljevanju in 
izvajanju svojih politik in dejavnosti 
prizadeva za boj proti diskriminaciji na 
podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali 
spolne usmerjenosti. V členu 2 Pogodbe o 
Evropski uniji je določeno, da evropsko 
družbo označujejo pluralizem, 
nediskriminacija, strpnost, pravičnost, 
solidarnost ter enakost žensk in moških.

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela. Ukinjanje 
fiskalnih spodbud bi bilo treba izvajati in 
usklajevati v okviru Pakta za stabilnost in 
rast.

(8) Kot del obsežnih „strategij izhoda“ iz 
gospodarske krize bi morale države članice 
izvesti ambiciozne reforme, s katerimi bi 
zagotovile makroekonomsko stabilnost in 
dolgoročno vzdržnost javnih financ, 
izboljšale konkurenčnost, zmanjšale 
makroekonomska neravnovesja ter 
povečale učinkovitost trga dela; ponovno 
bi morale preučiti tudi potrebo po reformi 
svojih pokojninskih sistemov, da bi 
odražali dejansko demografsko stanje ter 
dolgoročne in kratkoročne napovedi za 
demografsko rast. Ukinjanje fiskalnih 
spodbud bi bilo treba izvajati in usklajevati 
v okviru Pakta za stabilnost in rast.
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Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Če nameravajo države članice 
zmanjšati javno porabo, zlasti na področju 
varstva in oskrbe ter izobraževanja, bi 
morale najprej upoštevati učinke takega 
zmanjšanja na zaposlovanje žensk.

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice bi morale v okviru 
strategije Evropa 2020 izvajati reforme, 
namenjene „pametni rasti“, tj. rasti, ki 
temelji na znanju in inovacijah. Reforme 
naj bi izboljšale kakovost izobraževanja, 
zagotavljale priložnosti za vse ter okrepile 
raziskovalne dejavnosti in povečale 
poslovne rezultate, da se spodbudijo 
inovacije in prenos znanja po vsej EU. 
Pospeševale naj bi podjetništvo in 
pomagale pretvoriti inovativne zamisli v 
proizvode, storitve in postopke, ki lahko 
ustvarijo rast, kakovostna delovna mesta, 
teritorialno ekonomsko in socialno 
kohezijo, ter pomagale pri učinkovitejšem 
reševanju evropskih in svetovnih družbenih 
izzivov. V tem okviru je bistveno čim bolje 
izkoristiti informacijske in komunikacijske 
tehnologije.

(9) Države članice bi morale v okviru 
strategije Evropa 2020 izvajati reforme, 
namenjene „pametni rasti“, tj. rasti, ki 
temelji na znanju in inovacijah. Reforme 
naj bi izboljšale kakovost izobraževanja z 
bojem proti spolnim stereotipom in 
zagotavljanjem priložnosti za vse ter 
okrepile raziskovalne dejavnosti in 
povečale poslovne rezultate, da se 
spodbudijo inovacije in prenos znanja po 
vsej EU. Pospeševale naj bi podjetništvo in 
pomagale pretvoriti inovativne zamisli v 
proizvode, storitve in postopke, ki lahko 
ustvarijo rast, kakovostna delovna mesta, 
teritorialno ekonomsko in socialno 
kohezijo, ter pomagale pri učinkovitejšem 
reševanju evropskih in svetovnih družbenih 
izzivov. V tem okviru je bistveno čim bolje 
izkoristiti informacijske in komunikacijske 
tehnologije.

Predlog spremembe 7
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Predlog sklepa
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
izboljšati kakovost delovnih mest ter 
reševati probleme segmentacije, strukturne 
brezposelnosti in nedejavnosti, obenem pa 
zagotoviti ustrezno, trajnostno socialno 
varstvo in dejavno vključevanje, da bi 
zmanjšale revščino.

(11) Programe reform držav članic bi bilo 
treba usmeriti tudi k „vključujoči rasti“. 
Vključujoča rast pomeni ustvarjanje bolj 
povezane družbe, v kateri bi ljudje znali 
predvidevati spremembe in jih obvladovati 
ter bi tako dejavno sodelovali v družbi in 
gospodarstvu. Z reformami bi morale 
države članice torej zagotoviti, da bi imeli 
vsi ljudje dostop in priložnosti v vsem 
življenjskem ciklu, ter tako z odpravo ovir 
za udeležbo na trgu dela, zlasti za ženske, 
starejše delavce, mlade, invalide in 
zakonite priseljence, zmanjšati revščino in 
socialno izključenost. Poskrbeti bi morale 
tudi, da bi koristi gospodarske rasti občutili 
vsi državljani in vse regije. Zato bi morale 
države članice s programi reform 
zagotoviti predvsem učinkovito delovanje 
trgov dela z vlaganjem v uspešen prehod, 
razvijati ustrezna znanja in spretnosti, 
boriti bi se morale proti spolnim 
stereotipom, izboljšati kakovost delovnih 
mest ter reševati probleme segmentacije, 
strukturne brezposelnosti in nedejavnosti, 
obenem pa zagotoviti ustrezno, trajnostno 
socialno varstvo, enake možnosti in 
dejavno vključevanje, da bi zmanjšale 
revščino. Države članice bi si morale 
prizadevati tudi, da bi povečale 
zaposlitvene priložnosti za delavke v 
kmetijskem sektorju, pri tem pa zagotoviti 
enako obravnavanje v primerjavi z 
drugimi poklicnimi sektorji.

Predlog spremembe 8
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Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Pri poročanju o stopnji zaposlenosti 
bi morale države članice v statistiki 
delovne sile zagotoviti jasne in primerljive 
podatke, ločene po spolu, ki bi pravilno 
odražali delež zaposlitve, ki delavcu 
omogoča ekonomsko neodvisnost, delo s 
krajšim delovnim časom in delno 
brezposelnost.

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Priloga – Smernica 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

povečanje udeležbe na trgu dela in 
zmanjšanje strukturne brezposelnosti 

povečanje udeležbe na trgu dela in 
zmanjšanje strukturne brezposelnosti ter 
spodbujanje enakosti spolov

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Priloga – Smernica 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale pospešiti socialni 
dialog in reševati probleme segmentacije 
trga dela z ukrepi, ki obravnavajo začasno 
in negotovo zaposlovanje, podzaposlenost 
in neprijavljeno delo. Poklicno mobilnost 
bi bilo treba nagrajevati. Posvetiti bi se bilo 
treba vprašanju kakovosti delovnih mest in 
pogojev zaposlovanja, tako da bi se borili 
proti nizkim plačam ter zagotovili ustrezno 
socialno varnost tudi osebam s pogodbami 
za določen čas in samozaposlenim. Zavode 
za zaposlovanje bi bilo treba okrepiti in jih 
odpreti za vse, tudi za mlade in ljudi, ki jim 
grozi brezposelnost, osebam, ki so najbolj 

Države članice bi morale pospešiti socialni 
dialog in reševati probleme segmentacije 
trga dela z ukrepi, ki obravnavajo začasno 
in negotovo zaposlovanje, podzaposlenost 
in neprijavljeno delo. Poklicno mobilnost 
bi bilo treba nagrajevati. Posvetiti bi se bilo 
treba vprašanju kakovosti delovnih mest in 
pogojev zaposlovanja, tako da bi se borili
proti nizkim plačam ter zagotovili ustrezno 
socialno varnost tudi osebam s pogodbami 
za določen čas in samozaposlenim. Zavode 
za zaposlovanje bi bilo treba okrepiti in jih 
odpreti za vse, tudi za ženske, mlade in 
ljudi, ki jim grozi brezposelnost, osebam,
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oddaljene od trga dela, pa ponuditi storitve, 
prilagojene posebej zanje.

ki so najbolj oddaljene od trga dela, pa 
ponuditi storitve, prilagojene posebej 
zanje. Države članice bi morale spremeniti 
delovne vzorce in razmere za ženske, da bi 
okrepile njihov položaj na trgu dela ter 
jim zagotovile socialno varstvo in druge 
pravice, ki pripadajo ženskam, tudi 
samozaposlenim.

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Priloga – Smernica 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V skladu s smernico 2 ekonomskih politik 
bi morale države članice pregledati svoje 
davčne sisteme in sisteme socialne pomoči 
ter zmogljivost javnih služb za 
zagotavljanje potrebne podpore, da bi se 
povečala konkurenčnost in dvignila raven 
udeležbe na trgu dela, zlasti med 
nizkokvalificiranimi delavci. Z ukrepi za 
spodbujanje aktivnega staranja, enakosti
spolov in enakega plačila ter 
vključevanjem mladih, invalidov, 
zakonitih priseljencev in drugih ranljivih 
skupin na trg dela bi morale povečati 
udeležbo delovne sile na trgu dela. Ukrepi 
za usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja bi morali biti skupaj s ponudbo 
cenovno dostopnih storitev varstva in 
oskrbe otrok ter inovacijami pri 
organizaciji dela usmerjeni k dvigovanju 
stopenj zaposlenosti, zlasti med mladimi, 
starejšimi delavci in ženskami, predvsem 
da se obdržijo visokokvalificirane 
zaposlene ženske na znanstvenih in 
tehničnih področjih. Poleg tega bi morale 
države članice odstraniti ovire za vstop na 
trg dela za novince, podpirati 
samozaposlovanje in ustvarjanje delovnih 
mest, vključno s področji „zelenih delovnih 
mest“ in storitvami varstva in oskrbe, ter 
spodbujati družbene inovacije.

V skladu s smernico 2 ekonomskih politik 
bi morale države članice pregledati svoje 
davčne sisteme in sisteme socialne pomoči 
ter zmogljivost javnih služb za 
zagotavljanje potrebne podpore, da bi se 
povečala konkurenčnost in dvignila raven 
udeležbe na trgu dela, zlasti med 
nizkokvalificiranimi delavci, vključno z 
odpravo ovir za udeležbo žensk na trgu 
dela. Z ukrepi, ki spodbujajo aktivno 
staranje, enakost spolov in enako plačilo 
ter dostop do socialnega in z delom 
povezanega varstva in ugodnosti za 
ženske, bi morale povečati udeležbo 
ekonomsko aktivnega starejšega 
prebivalstva na trgu dela. Poleg tega bi 
bilo treba posebno pozornost nameniti 
nekaterim ranljivim skupinam, ki imajo 
največ težav pri iskanju zaposlitve, med 
drugim mladim, invalidom in 
priseljencem. Ukrepi za usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja bi 
morali biti usmerjeni k dvigovanju stopenj 
zaposlenosti, zlasti med mladimi, 
starejšimi delavci in ženskami. Sprejeti bi 
bilo treba dejavne ukrepe, da bi povečali 
udeležbo žensk na znanstvenih in 
tehničnih področjih, jih obdržali in 
povečali njihove možnosti za 
napredovanje. Da bi izboljšali možnosti za 
združevanje dela in zasebnega življenja za 
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moške in ženske, bi morale države članice 
zaposlenim zagotoviti pravico do dela s 
krajšim delovnim časom in prožnost glede 
delovnega časa in delovnega mesta, 
dostop do cenovno dostopnega, prožnega 
in visokokakovostnega otroškega varstva 
in varstva za druge vzdrževane družinske 
člane ter ustrezen materinski in očetovski 
dopust ter dopust za nego in za posvojitev.
Da bi zagotovile napredek pri politikah 
enakosti, bi morale države članice 
odstraniti ovire za vstop na trg dela za 
novince in ženske, podpirati 
samozaposlovanje in ustvarjanje delovnih 
mest, vključno s področji „zelenih delovnih 
mest“, kar je tudi pogoj za bolje plačana 
delovna mesta, delovna mesta, ki 
zahtevajo visoko usposobljenost in 
donosna delovna mesta za ženske, ter 
spodbujati družbene inovacije.

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Priloga – Smernica 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sprejeti bi bilo treba posebne ukrepe za 
spoprijemanje z ovirami, s katerimi se pri 
vstopanju na trg dela srečujejo ženske, 
zlasti starejše in mlajše, migrantke, 
pripadnice manjšin, lezbijke, 
transseksualke in invalidke, pa tudi 
ukrepe za aktivno preprečevanje 
diskriminacije in socialne izključenosti, s 
katerima se srečujejo.

Predlog spremembe 13
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Predlog sklepa
Priloga – Smernica 7 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kar zadeva enakost spolov, bi morale 
imeti ženske in moški enake možnosti za 
dostopanje na trg dela in napredovanje. 
Zato bi bilo treba med drugim oblikovati 
politike, ki bi spodbujale soodgovornost 
žensk in moških v zasebnem okolju ter na 
področju varstva in oskrbe, zlasti z uvedbo 
pravice do očetovskega dopusta, 
zagotavljale dostopne kakovostne storitve 
za varstvo otrok od nič do treh let in 
odpravile vse oblike diskriminacije na 
delovnem mestu, kot je razlika v plačah 
med spoloma.

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Priloga – Smernica 7 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaradi obstoječih razlik v zaposlitvenih 
možnostih za ženske in moške v EU bi si 
bilo treba posebej prizadevati za vključitev 
večjega števila žensk na trg dela, da bi 
dosegli splošni cilj 75-odstotne 
zaposlenosti.

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Priloga – Smernica 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Krovni cilj EU, na podlagi katerega bodo 
države članice določile svoje nacionalne 
cilje, je do leta 2020 povečati stopnjo 
zaposlenosti prebivalstva med 20. in 64. 
letom na 75 %, zlasti z večjo udeležbo 
mladih, starejših delavcev in 

Krovni cilj EU, na podlagi katerega bodo 
države članice določile svoje nacionalne 
cilje, je do leta 2020 povečati stopnjo 
zaposlenosti prebivalstva med 20. in 64. 
letom na 75 %, zlasti z večjo udeležbo 
mladih, starejših delavcev in 
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nizkokvalificiranih delavcev na trgu dela 
ter boljšim vključevanjem zakonitih 
priseljencev.

nizkokvalificiranih delavcev na trgu dela 
ter boljšim vključevanjem priseljencev.
Države članice bi si morale prizadevati 
zagotoviti, da bo vsaj 50 % zaposlitev za 
ženske zagotavljalo ekonomsko 
neodvisnost. Razlike v plačilu med 
spoloma bi bilo treba do leta 2020 
zmanjšati na 0–5 %.

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Smernica 7a: Enakost spolov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernica 7a: Enakost spolov
Države članice bi morale s posebnimi cilji 
za enakost spolov, vključevanjem načela 
enakosti spolov in posebnimi ukrepi 
politike povečati zaposlovanje žensk, ki bo 
zagotavljalo ekonomsko neodvisnost, v 
celoti upoštevalo pravice delavcev ter 
odpravilo razlike v plačilu med spoloma in 
diskriminacijo ter razlike med spoloma v 
stopnjah zaposlenosti in brezposelnosti.
Države članice bi si morale prizadevati, da 
bi do leta 2020 dosegle 75-odstotno 
stopnjo zaposlenosti za ženske (na podlagi 
ekvivalenta polne zaposlitve), med 
drugim:
– z več javnimi in zasebnimi naložbami, 
več kakovostnimi javnimi storitvami in 
podporo za družine in posameznike;
– z boljšimi možnostmi za združevanje 
dela in zasebnega življenja za moške in 
ženske, zlasti v sektorjih, v katerih 
prevladujejo moški, tako da se zaposlenim 
na zahtevo omogoči pravica do dela s 
krajšim delovnim časom ter prožnega 
delovnega časa in delovnega mesta ter 
ustrezen materinski in očetovski dopust 
ter dopust za nego in za posvojitev;
– z zagotavljanjem dostopnih, tudi 
cenovno, prožnih in visokokakovostnih 
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storitev, zlasti dostopa do storitev 
otroškega varstva, da bi ustvarili razmere 
za zagotovitev 50 % potrebnega varstva za 
otroke od 0 do 3 let in 100 % varstva za 
otroke od 3 do 6 let, ter bolje dostopno 
oskrbo drugih vzdrževanih članov, zlasti 
starejših oseb;
– z obravnavanjem negotovih delovnih 
razmer in bojem proti neprostovoljnemu 
delu s krajšim delovnim časom, saj to 
večinoma prizadene ženske;
– z večjo in boljšo uporabo znanja in 
spretnosti pripadnic etničnih manjšin in 
migrantk;
– s priznavanjem pravic zakoncev in 
življenjskih partnerjev, večinoma žensk, ki 
pomagajo samozaposlenim osebam, v 
obrtniških, trgovinskih, kmetijskih, 
ribiških in majhnih družinskih podjetjih, 
da bi pridobili ustrezno zaščito glede 
socialne varnosti in na področju 
njihovega dela;
– z izboljšanjem delovnih razmer in 
vrednotenjem dela v sektorjih, kjer so 
ženske še posebej pogosto zastopane (tj. 
varstvo in oskrba ter delo na domu, 
nekateri storitveni sektorji);
– s spoprijemanjem z ovirami, s katerimi 
se pri vstopanju na trg dela srečujejo 
ženske, zlasti starejše in mlajše, 
migrantke, pripadnice manjšin, lezbijke, 
transseksualke in invalidke, vključno z 
ukrepi za aktivno preprečevanje 
diskriminacije in socialne izključenosti, s 
katerima se srečujejo;
– s spodbujanjem večje udeležbe žensk v 
znanstvenih in tehničnih poklicih, 
povečevanjem njihove možnosti za 
napredovanje v teh sektorjih ter 
zagotavljanjem, da bi imele delavke enak 
dostop do usposabljanja in izobraževanja 
ter zlasti, da bi bile vključene v možnosti 
usposabljanja za zelena delovna mesta;
– s posvečanjem posebne pozornosti 
skupinam žensk, ki se srečujejo z 
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revščino, na primer samskim materam, 
mladim materam, samskim ženskam brez 
delovnih izkušenj, starejšim ženskam in 
migrantkam, saj številne med njimi z 
vstopom na trg dela ne morejo ali še ne 
morejo izboljšati svojega položaja.
Države članice bi morale okrepiti 
prizadevanja, da bi se načelo enakega 
plačila za enako delo uporabljalo v celoti 
in da bi do leta 2020 zmanjšale razlike v 
plačilu med spoloma na 0–5 %. Te cilje bo 
podprla Komisija v pregledani Direktivi 
75/117/EGS, zakonodajnem predlogu, ki 
bo učinkovitejši od obstoječe zakonodaje 
in bo zagotavljal ukrepe za primer kršitve 
pravice do enakega plačila, ki bodo 
odvračilni in sorazmerni (na primer višje 
sankcije za večkratno kršitev);
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Predlog sklepa
Priloga – Smernica 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale spodbujati 
produktivnost in zaposljivost s ponudbo 
ustreznega znanja in spretnosti, da bi 
zadostile sedanjim in prihodnjim potrebam 
na trgu dela. Kakovostno začetno 
izobraževanje in privlačno poklicno 
izobraževanje je treba dopolniti z 
učinkovitimi spodbudami za vseživljenjsko 
učenje in šolami druge priložnosti, ki 
dajejo vsakemu odraslemu možnost, da 
nadgradi svojo raven izobrazbe, pa tudi z 
usmerjeno migracijo in politikami 
vključevanja. Države članice bi morale 
razviti sisteme za priznavanje pridobljenih 
znanj, odstraniti ovire za poklicno in 
geografsko mobilnost delavcev, spodbujati 
pridobivanje transverzalnih kompetenc in 
ustvarjalnost ter svoja prizadevanja 
usmeriti predvsem na podpiranje 
nizkokvalificiranih delavcev in povečanje 
zaposljivosti starejših delavcev, obenem pa 

Države članice bi morale spodbujati 
produktivnost in zaposljivost s ponudbo 
ustreznega znanja in spretnosti, da bi 
zadostile sedanjim in prihodnjim potrebam 
na trgu dela. Kakovostno začetno 
izobraževanje in privlačno poklicno 
izobraževanje je treba dopolniti z 
učinkovitimi spodbudami za vseživljenjsko 
učenje in šolami druge priložnosti, ki 
dajejo vsakemu odraslemu možnost, da 
nadgradi svojo raven izobrazbe, pa tudi z 
usmerjeno migracijo in politikami 
vključevanja. Države članice bi morale 
razviti sisteme za priznavanje pridobljenih 
znanj, odstraniti ovire za poklicno in 
geografsko mobilnost delavcev, spodbujati 
pridobivanje transverzalnih kompetenc in 
ustvarjalnost ter svoja prizadevanja 
usmeriti predvsem na podpiranje 
nizkokvalificiranih delavcev in povečanje 
zaposljivosti starejših delavcev, obenem pa 
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spodbujati usposabljanje, znanje in 
spretnosti ter izkušnje visokokvalificiranih 
delavcev, vključno z raziskovalci.

spodbujati usposabljanje, znanje in 
spretnosti ter izkušnje visokokvalificiranih 
delavcev, vključno z raziskovalci, pri tem 
pa zagotoviti enak dostop ter spodbujati 
enako udeležbo žensk in moških.
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Predlog sklepa
Priloga – Smernica 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale v sodelovanju s 
socialni partnerji in podjetji izboljšati 
dostop do usposabljanja, okrepiti storitve 
izobraževanja in poklicnega usmerjanja ter
zagotavljati sistematične informacije o 
novih delovnih mestih in priložnostih, 
pospeševati podjetništvo ter bolje 
predvideti potrebe po znanju in spretnostih. 
S skupnimi finančnimi prispevki vlad, 
posameznikov in delodajalcev bi bilo treba 
spodbujati vlaganje v razvoj človeških 
virov, dodatno izobraževanje in 
sodelovanje v shemah vseživljenjskega 
učenja. Da bi podprle mlade, zlasti tiste, ki 
niso zaposleni, ne obiskujejo 
izobraževalnih ustanov in se ne 
usposabljajo, bi morale države članice v 
sodelovanju s socialnimi partnerji 
vzpostaviti sheme, s katerimi bi mladim, ki 
so nedavno diplomirali, pomagale najti 
prvo zaposlitev ali jim omogočile nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje, vključno s 
pripravništvom, ter se hitro odzvati, če bi 
mladi postali brezposelni. Redno 
spremljanje rezultatov dodatnega 
izobraževanja in politike predvidevanja bi 
morali prispevati k določitvi področij, na 
katerih je potrebno izboljšanje, ter povečati 
odzivnost izobraževalnih sistemov in 
sistemov usposabljanja glede na potrebe na 
trgu dela. Za podpiranje teh ciljev bi 
morale države članice v celoti sprostiti 
sredstva iz skladov EU.

Države članice bi morale v sodelovanju s 
socialni partnerji in podjetji izboljšati 
dostop do usposabljanja, okrepiti storitve 
izobraževanja in poklicnega usmerjanja, 
tudi s preseganjem spolnih stereotipov, ki 
vodijo v segregacijo na trgu dela, obenem 
pa zagotavljati sistematične informacije o 
novih delovnih mestih in več priložnostih, 
za ženske v sektorju novih tehnologij,
pospeševati udeležbo žensk v malih in 
srednjih podjetjih ter bolje predvideti 
potrebe po znanju in spretnostih, s 
posebnim poudarkom na enaki udeležbi 
žensk in moških S skupnimi finančnimi 
prispevki vlad, posameznikov in 
delodajalcev bi bilo treba spodbujati 
vlaganje v razvoj človeških virov, dodatno 
izobraževanje in sodelovanje v shemah 
vseživljenjskega učenja Da bi podprle 
mlade, zlasti tiste, ki niso zaposleni, ne 
obiskujejo izobraževalnih ustanov in se ne 
usposabljajo, bi morale države članice v 
sodelovanju s socialnimi partnerji 
vzpostaviti sheme, s katerimi bi mladim, ki 
so nedavno diplomirali, pomagale najti 
prvo zaposlitev ali jim omogočile nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje, vključno s 
pripravništvom, ter se hitro odzvati, če bi 
mladi postali brezposelni. Redno 
spremljanje rezultatov dodatnega 
izobraževanja in politike predvidevanja bi 
morali prispevati k določitvi področij, na 
katerih je potrebno izboljšanje, ter povečati 
odzivnost izobraževalnih sistemov in 
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sistemov usposabljanja glede na potrebe na 
trgu dela. Za podpiranje teh ciljev bi 
morale države članice v celoti sprostiti 
sredstva iz skladov EU.
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Predlog sklepa
Priloga – Smernica 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi se vsem ljudem omogočil dostop do 
kakovostnega izobraževanja in 
usposabljanja ter da bi se izboljšali izidi 
izobraževanja, bi morale države članice 
učinkovito vlagati v izobraževalne sisteme 
in sisteme usposabljanja, zlasti da bi 
dvignile raven usposobljenosti delovne sile 
EU, s čimer bi ji omogočile, da zadovolji 
hitro spreminjajoče se potrebe na sodobnih 
trgih dela. Ukrepi bi morali zajemati vsa 
področja (od vzgoje in izobraževanja v 
zgodnjem otroštvu prek poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja do 
visokošolskega izobraževanja, pa tudi 
usposabljanje odraslih) ter upoštevati tudi 
učenje v priložnostnih in neformalnih 
okvirih. Cilj reform bi moralo biti 
pridobivanje ključnih znanj in spretnosti, ki 
jih potrebuje vsak posameznik za uspeh v 
gospodarstvu, ki temelji na znanju, zlasti v 
smislu zaposljivosti, nadaljnjega učenja ter 
znanj in spretnosti s področja informacijske 
in komunikacijske tehnologije. Sprejeti bi 
bilo treba ukrepe, da bi učna mobilnost 
mladih in učiteljev postala pravilo. Države 
članice bi morale izboljšati odprtost in 
namensko usmeritev izobraževalnih 
sistemov in sistemov usposabljanja, 
predvsem z izvajanjem nacionalnih 
okvirov kvalifikacij, ki omogočajo 
prilagodljive učne poti, ter z razvijanjem 
partnerstev med področji 
izobraževanja/usposabljanja in dela. 
Poskrbeti bi bilo treba, da bi bil poklic 
učitelja privlačnejši. Visokošolsko 

Da bi se z dostopom do kakovostnega 
izobraževanja in usposabljanja za vse 
omogočilo vključevanje načela enakosti 
spolov v programe izobraževanja in 
usposabljanja ter da bi se izboljšali izidi 
izobraževanja, bi morale države članice 
učinkovito vlagati v izobraževalne sisteme 
in sisteme usposabljanja, zlasti da bi 
dvignile raven usposobljenosti delovne sile 
EU, s čimer bi ji omogočile, da zadovolji 
hitro spreminjajoče se potrebe na sodobnih 
trgih dela. Ukrepi bi morali zajemati vsa 
področja (od vzgoje in izobraževanja v 
zgodnjem otroštvu prek poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja do 
visokošolskega izobraževanja, pa tudi 
usposabljanje odraslih) ter upoštevati tudi 
učenje v priložnostnih in neformalnih 
okvirih in prispevati k zmanjšanju 
segregacije glede na spol po poklicih, 
sektorjih in rangih na trgu delovne sile. 
Cilj reform bi moralo biti pridobivanje 
ključnih znanj in spretnosti, ki jih potrebuje 
vsak posameznik za uspeh v gospodarstvu, 
ki temelji na znanju, zlasti v smislu 
zaposljivosti, nadaljnjega učenja ter znanj 
in spretnosti s področja informacijske in 
komunikacijske tehnologije. Sprejeti bi 
bilo treba ukrepe, da bi učna mobilnost 
mladih in učiteljev postala pravilo. Države 
članice bi morale izboljšati odprtost in 
namensko usmeritev izobraževalnih 
sistemov in sistemov usposabljanja, 
predvsem z izvajanjem nacionalnih 
okvirov kvalifikacij, ki omogočajo 
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izobraževanje bi moralo postati bolj odprto 
za netradicionalne udeležence 
izobraževanja, povečati pa je treba tudi 
terciarno ali enakovredno izobraževanje. 
Države članice bi morale sprejeti vse 
potrebne ukrepe, s katerimi bi preprečile 
zgodnje opuščanje šolanja, da bi zmanjšale 
število mladih, ki niso zaposleni, ne 
obiskujejo izobraževalnih ustanov in se ne 
usposabljajo.

prilagodljive učne poti, ter z razvijanjem 
partnerstev med področji 
izobraževanja/usposabljanja in dela. 
Poskrbeti bi bilo treba, da bi bil poklic 
učitelja privlačnejši. Visokošolsko 
izobraževanje bi moralo postati bolj odprto 
za netradicionalne udeležence 
izobraževanja, povečati pa je treba tudi 
terciarno ali enakovredno izobraževanje. 
Države članice bi morale sprejeti vse 
potrebne ukrepe, s katerimi bi preprečile 
zgodnje opuščanje šolanja, da bi zmanjšale 
število mladih, ki niso zaposleni, ne 
obiskujejo izobraževalnih ustanov in se ne 
usposabljajo.
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Predlog sklepa
Priloga – Smernica 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prizadevanja držav članic za zmanjšanje 
revščine bi bilo treba usmeriti k polni 
udeležbi v družbi in gospodarstvu ter 
povečanju zaposlitvenih možnosti, pri tem 
pa v celoti izkoristiti Evropski socialni 
sklad. Poleg tega bi jih bilo treba 
osredotočiti na enake priložnosti, tudi z 
dostopom do cenovno dostopnih, 
trajnostnih in visokokakovostnih storitev in 
javnih storitev (vključno s spletnimi 
storitvami v skladu s smernico 4) ter 
predvsem na področju zdravstvenega 
varstva. Države članice bi morale uvesti 
učinkovite protidiskriminacijske ukrepe. 
Prav tako bi bilo treba zaradi boja proti 
socialni izključenosti, krepitve vloge ljudi 
in povečanja udeležbe na trgu dela 
spodbujati sisteme socialnega varstva, 
vseživljenjsko učenje in politike dejavnega 
vključevanja, da se za ljudi ustvarijo 
priložnosti na različnih stopnjah njihovega 
življenja in da se zaščitijo pred tveganjem 
izključitve. Sisteme socialne varnosti in 
pokojninske sisteme je treba posodobiti, da 

Zaradi večrazsežnostne narave revščine in 
socialne izključenosti bi bilo treba 
prizadevanja držav članic za zmanjšanje 
revščine usmeriti k polni udeležbi v družbi 
in gospodarstvu ter povečanju 
zaposlitvenih možnosti za vse, pri tem pa v 
celoti izkoristiti Evropski socialni sklad. 
Poleg tega bi jih bilo treba osredotočiti na 
enake priložnosti in enako udeleženost na 
trgu dela za ženske, tudi z dostopom do 
cenovno dostopnih, trajnostnih in 
visokokakovostnih storitev in javnih 
storitev (vključno s spletnimi storitvami v 
skladu s smernico 4) ter predvsem na 
področju zdravstvenega varstva. Države 
članice bi morale uvesti učinkovite 
protidiskriminacijske ukrepe s posebnim 
poudarkom na ženskah, upoštevati 
feminizacijo revščine ter vključiti 
vprašanje enakosti spolov, da bi zaščitile 
ogrožene skupine in zagotovile njihovo 
vključitev na trg dela. Prav tako bi bilo 
treba zaradi boja proti socialni 
izključenosti, krepitve vloge ljudi in 
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se lahko v celoti uporabijo, s čimer se 
zagotovijo ustrezna dohodkovna podpora 
in dostop do zdravstvenega varstva kot tudi 
socialna kohezija, hkrati pa je treba tudi 
ohranjati njihovo finančno vzdržnost.
Sistemi socialne pomoči bi morali 
pozornost nameniti zagotavljanju 
dohodkovne varnosti med prehodi in 
zmanjšanju revščine, zlasti med skupinami, 
ki so najbolj izpostavljene socialni 
izključenosti, kot so enostarševske družine, 
manjšine, invalidne osebe, otroci in mladi, 
starejše ženske in moški, zakoniti 
priseljenci in brezdomci. Države članice bi 
morale tudi dejavno spodbujati socialno 
ekonomijo in družbene inovacije v podporo 
najbolj ranljivim.

povečanja udeležbe na trgu dela spodbujati 
sisteme socialnega varstva, vseživljenjsko 
učenje in politike dejavnega vključevanja, 
da se za ljudi ustvarijo priložnosti na 
različnih stopnjah njihovega življenja in da 
se zaščitijo pred tveganjem izključitve. 
Sisteme socialne varnosti in pokojninske 
sisteme je treba posodobiti, da se lahko v 
celoti uporabijo, s čimer se zagotovijo 
ustrezna dohodkovna podpora in dostop do 
zdravstvenega varstva za vsakega 
posameznika kot tudi socialna kohezija, 
hkrati pa je treba tudi ohranjati njihovo 
finančno vzdržnost. Sistemi socialne 
pomoči bi morali pozornost nameniti 
zagotavljanju dohodkovne varnosti med 
prehodi in zmanjšanju revščine, zlasti med 
skupinami, ki so najbolj izpostavljene 
socialni izključenosti v okviru enakosti 
spolov, kot so enostarševske družine, 
manjšine, invalidne osebe, otroci in mladi, 
starejše ženske in moški, zakoniti 
priseljenci in brezdomci, pri tem pa 
posebno pozornost nameniti ženskam, ki 
so žrtve terorizma, trgovanja z ljudmi, 
organiziranega kriminala in nasilja v 
družini. Države članice bi morale tudi 
dejavno spodbujati socialno ekonomijo in 
družbene inovacije v podporo najbolj 
ranljivim, pri tem pa oblikovati 
gospodarske in socialne politike, v katerih 
se bo odražala večja osveščenost glede 
enakosti spolov.
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