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Predlog spremembe 1
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju evropske strategije za 
enakost žensk in moških 2010–2015 
COM(2010)0491;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(a) ker nova tehnologija ponuja nove 
možnosti organizacije dela tako za 
zaposlene kot za podjetnike, ki omogoča 
boljše usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja, s tem pa tudi večje 
vključevanje žensk na trg dela;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj oceni vpliv 
ukrepov fiskalne konsolidacije na enakost 
spolov; poziva države članice, naj bodo 
zlasti pozorne na enakost spolov pri
izvajanju programov za stabilnost in 
konvergenco ter nacionalnih programov 
reform, pri čemer naj med drugim 
zagotovijo, da bodo v te programe 

1. ugotavlja, da so politike evropskega 
semestra in gospodarskega upravljanja 
neoliberalne in v bistvu poskušajo oslabiti 
vlogo države ter ukiniti njene socialne 
funkcije in pridobljene pravice delavcev; 
meni, da so te politike delno krive za 
poglobitev socialne krize v več 
gospodarsko šibkejših državah, zaradi 



PE516.918v01-00 4/9 AM\1001895SL.doc

SL

vključeni pregledni opisi učinkov, ki jih 
imajo predvideni dohodki in odhodki na 
razlikovanje po spolih;

katere je vse težje življenje družin, zlasti 
žensk in otrok, saj so glavne žrtve 
povečanja revščine, brezposelnosti ter 
negotovega in slabo plačanega dela; 

Or. pt

Predlog spremembe 4
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da varčevalni ukrepi, 
katerih namen je zmanjšati javni 
primanjkljaj z omejevanjem števila 
delovnih mest v javnem sektorju ter 
socialnih storitev, bolj vplivajo na ženske 
kot na moške; opaža, da se je z uvedbo 
varčevalnih ukrepov znatno povečala 
dolgotrajna brezposelnost žensk; 
poudarja, da restriktivna fiskalna politika 
ne bi smela ogroziti napredka, doseženega 
s politikami za spodbujanje enakosti med 
spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 5
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomen javnih naložb na 
ravni EU in nacionalni ravni pri 
spodbujanju socialne in gospodarske 
kohezije, zlasti v zvezi z naložbami v manj 
razvitih regijah; zato meni, da je ključno 
odpraviti vse tako imenovane politike za 
konsolidacijo proračuna, saj imajo 
negativen učinek na ustrezno izvajanje 
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strukturnih skladov in naložb na splošno; 
poudarja, da poraba sredstev na področju 
izobraževanja, socialnih storitev, raziskav 
in razvoja ter infrastrukture, vključno z 
energijo iz obnovljivih virov, prevozom in 
komunikacijami, za vsako državo pomeni 
naložbo v prihodnost;

Or. pt

Predlog spremembe 6
Marija Gabriel (Mariya Gabriel)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja priporočila za posamezne 
države, ki izboljšujejo otroško varstvo, 
odpravljajo ovire za prejemnike drugega 
dohodka, usklajujejo zakonsko določeno 
starost za upokojitev za moške in ženske, 
upoštevajo potrebo po združevanju 
poslovnega in zasebnega življenja ter 
zmanjšujejo razlike med moškimi in 
ženskami ter razlike v pokojninah; izraža 
zaskrbljenost nad dejstvom, da so bila 
mnoga od teh priporočil predlagana že leta 
2012, kar kaže na to, da jih države članice 
niso izvajale;

4. pozdravlja priporočila za posamezne 
države, ki izboljšujejo otroško varstvo, 
odpravljajo ovire za prejemnike drugega 
dohodka, usklajujejo zakonsko določeno 
starost za upokojitev za moške in ženske, 
upoštevajo potrebo po združevanju 
poslovnega in zasebnega življenja, 
predvsem s spodbujanjem dostopa do nove 
tehnologije in usposabljanja za uporabo 
tehnoloških orodij, ter zmanjšujejo razlike 
med moškimi in ženskami ter razlike v 
pokojninah; izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da so bila mnoga od teh 
priporočil predlagana že leta 2012, kar 
kaže na to, da jih države članice niso 
izvajale;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja priporočila za posamezne 4. poudarja, da je treba kot 
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države, ki izboljšujejo otroško varstvo, 
odpravljajo ovire za prejemnike drugega 
dohodka, usklajujejo zakonsko določeno 
starost za upokojitev za moške in ženske, 
upoštevajo potrebo po združevanju 
poslovnega in zasebnega življenja ter 
zmanjšujejo razlike med moškimi in 
ženskami ter razlike v pokojninah; izraža 
zaskrbljenost nad dejstvom, da so bila 
mnoga od teh priporočil predlagana že 
leta 2012, kar kaže na to, da jih države 
članice niso izvajale;

najpomembnejšo prednostno nalogo 
poiskati rešitve za probleme 
brezposelnosti, revščine in socialne 
izključenosti, to pa pomeni prekinitev 
sedanjih političnih in gospodarskih 
politik, zlasti Pakta za stabilnost in rast, 
gospodarskega upravljanja, proračunske 
pogodbe in programov trojke, da bi dali 
prednosti ohranjanju in ustvarjanju 
trajnostnih, pravih delovnih mest s 
pravicami, javnim naložbam in 
kakovostnim javnim storitvam ter pri tem 
zagotovili socialno vključenost, zlasti na 
področju izobraževanja, javnega 
zdravstva, varstva otrok in skrbi za 
vzdrževane osebe, javnega prevoza in 
socialnih storitev, to pa so sektorji, ki so 
ključni za zagotavljanje enakosti spolov;

Or. pt

Predlog spremembe 8
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da bi morale države članice 
povečati število otrok in mladih v 
izobraževalnih sistemih ter večji poudarek 
nameniti problemu zgodnjega opuščanja 
šolanja, zlasti z zbiranjem podatkov o 
glavnih razlogih zanj, da bi sprejele in 
izvajale politike za njegovo preprečevanje;

Or. en

Predlog spremembe 9
Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)



AM\1001895SL.doc 7/9 PE516.918v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. pozdravlja vzpostavitev povezave med 
evropskim postopkom za vključevanje 
Romov in evropskim semestrom, s čimer 
naj bi oblikovali priporočila za posamezne 
države, da bi nadalje okrepili proces 
vključevanja Romov; 

Or. en

Predlog spremembe 10
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo in države članice, naj 
v nacionalnih programih upoštevajo cilje 
glede spolov, pri čemer naj posebno 
pozornost namenijo ženskam, ki skrbijo za 
starejše osebe, samskim materam in 
materam z invalidnimi otroki. Poziva tudi 
k upoštevanju pojava zgodnje opustitve 
izobraževanja, poznanega kot „drop out“ 
(osip). Zgodnja opustitev šolanja med 
mladimi, starimi od 10 do 16 let, močno 
narašča in nedvomno pomeni izgubo 
človeških virov za vso Unijo;

Or. it

Predlog spremembe 11
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj v naslednjem 
letnem pregledu rasti izpostavi vprašanje 
podrobnejših smernic politike o 
zmanjševanju neenakosti med spoloma, 
zlasti smernic o zmanjševanju razlik v 

5. poziva Komisijo, naj v naslednjem 
letnem pregledu rasti izpostavi vprašanje 
podrobnejših smernic politike o 
zmanjševanju neenakosti med spoloma, 
zlasti smernic o zmanjševanju razlik v 
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plačah in pokojninah, o udeležbi žensk na 
trgu dela ter o premagovanju neenakosti 
med spoloma na trgu dela;

plačah in pokojninah, ki pogosto 
povzročijo, da se ženske v poznejšem 
življenjskem obdobju znajdejo pod 
pragom revščine, o udeležbi žensk na trgu 
dela ter o premagovanju neenakosti med 
spoloma na trgu dela, saj je prihodnja 
gospodarska uspešnost EU bistveno 
odvisna od njene zmožnosti, da v celoti 
izkoristi svojo delovno silo;

Or. en

Predlog spremembe 12
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj evropski semester 
vključi med podcilje Evrope 2020, da bi se 
spoprijeli z brezposelnostjo mladih in 
revščino;

Or. en

Predlog spremembe 13
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da bo mogoče spodbujati 
trajnostni razvoj in socialno kohezijo ter 
okrepiti delovna mesta s pravicami in 
javne storitve le, če se v Evropi izvedejo 
strukturne spremembe makroekonomskih 
politik, in da brez njihove zagotovitve 
enakost spolov ne more nikoli prestopiti 
okvira dobrih namenov in postati 
praktična resničnost; meni, da je imela 
monetarna in davčna politika v EU 
negativen učinek na rast gospodarstva in 
zaposlovanje, ter opozarja, da bi morala 
monetarna politika prispevati k oživitvi 
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gospodarstva in boju proti brezposelnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 14
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja pomen upoštevanja načela 
enakosti med spoloma pri pripravi 
proračuna, da se preučijo vsi vladni 
programi in politike, njihov učinek na 
dodeljevanje sredstev ter njihov prispevek 
k enakosti med ženskami in moškimi; 

Or. en


