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Predlog spremembe 1
Rui Tavares

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker so zaradi gospodarske krize nastala 
zmanjšanja v proračunih za zdravstveno 
oskrbo in socialne storitve v večini držav 
članic in imajo večji proračunski rezi na 
področju prizadevanj za pravice žensk
uničujoče posledice za ženske;

B. ker ima politična usmeritev spopadanja 
z gospodarsko in finančno krizo uničujoče 
posledice za ženske, saj vključuje 
zmanjševanje porabe v proračunih za 
zdravstveno oskrbo in socialne storitve v 
večini držav članic, povzročila pa je tudi 
večje zmanjševanje sredstev na področju 
prizadevanj za pravice žensk tako na 
nacionalni kot na evropski ravni;

Or. en

Predlog spremembe 2
Rui Tavares

Osnutek mnenja
Uvodna izjava Ba (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker ostaja nasilje na podlagi spola 
resna in nesprejemljiva kršitev človekovih 
pravic; ker je treba sprejeti pomembne 
ukrepe na evropski in nacionalni ravni, 
da bi ta pojav odpravili in bistveno ublažili 
njegove stranske učinke;

Or. en

Predlog spremembe 3
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Uvodna izjava Ba (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker revščina, neenakosti med spoloma 
in spolni stereotipi zvišujejo tveganje 
nasilja in drugih oblik izkoriščanja, 
vključno s trgovino z ženskami in 
prostitucijo, ter ovirajo polno udeležbo 
žensk na vseh življenjskih področjih;

Or. en

Predlog spremembe 4
Rui Tavares

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Bb. ker je enako plačilo za delo enake 
vrednosti eno od temeljnih načel EU, 
zapisano že v Rimski pogodbi iz leta 
1957;ker so ženske v EU leta 2010 v 
povprečju še vedno zaslužile 16,4 % manj 
kot moški na enakem delovnem mestu, 
razlika v plačilu pa se med državami 
članicami razlikuje in je leta 2011 v 
povprečju ponekod presegla 22 %;

Or. en

Predlog spremembe 5
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
pri oblikovanju zakonodaje in preučevanju 
stanja temeljnih pravic v EU upoštevajo 
potrebe in skrbi žensk in naj natančno 

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
pri oblikovanju zakonodaje in preučevanju 
stanja temeljnih pravic v EU upoštevajo 
potrebe in skrbi žensk, tudi v sodelovanju s 
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nadzorujejo izvajanje Evropske zakonodaje 
na področju enakosti med spoloma v 
državah članicah;

civilno družbo in ženskimi nevladnimi 
organizacijami, in naj natančno 
nadzorujejo izvajanje evropske zakonodaje 
na področju enakosti med spoloma v 
državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 6
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
pri oblikovanju zakonodaje in preučevanju 
stanja temeljnih pravic v EU upoštevajo 
potrebe in skrbi žensk in naj natančno 
nadzorujejo izvajanje Evropske
zakonodaje na področju enakosti med 
spoloma v državah članicah;

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
pri oblikovanju zakonodaje in preučevanju 
stanja temeljnih pravic v EU upoštevajo 
potrebe in skrbi žensk; poudarja pomen 
spremljanja in ocenjevanja izvajanja
evropske zakonodaje na področju enakosti 
med spoloma v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 7
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva države članice, naj zagotovijo 
dostojne plače in pokojnine, zmanjšajo 
razlike v plačilu med spoloma, ustvarijo 
več kakovostnih delovnih mest za ženske, 
ženskam omogočijo, da bodo lahko 
koristile kakovostne javne storitve, in 
izboljšajo socialno varstvo;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj predlaga celovito 
strategijo in zakonodajne akte, vključno z 
direktivo za preprečevanje nasilja nad 
ženskami, kot je v več resolucijah zahteval 
Parlament;

Or. en

Predlog spremembe 9
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja potrebo po posebni podpori in 
zaščiti žensk in otrok, ki so žrtve spolnega 
nasilja, vključno z nasiljem v družini, 
spolnim nadlegovanjem, trgovini z ljudmi 
in škodljivimi tradicijami, kot so prisilne 
poroke, pohabljanje ženskih spolnih 
organov ter zločini iz časti; poziva 
Komisijo in države članice, naj sprejmejo 
in stalno izboljšujejo zakonodajo ter naj 
sprejmejo konkretne ukrepe za zaščito 
žrtev, kazensko preganjanje storilcev in
preprečevanje nasilja;

2. poudarja potrebo po posebni podpori in 
zaščiti žensk in otrok, ki so žrtve spolnega 
nasilja, vključno z nasiljem v družini, 
spolnim nadlegovanjem, trgovino z ljudmi 
in škodljivimi tradicijami, kot so prisilne 
poroke, pohabljanje ženskih spolnih 
organov ter zločini iz časti; poziva 
Komisijo in države članice, naj sprejmejo 
in stalno izboljšujejo zakonodajo z 
namenom kazenskega preganjanja
storilcev in preprečevanja nasilja; podpira 
Direktivo o določitvi minimalnih 
standardov na področju pravic, podpore 
in zaščite žrtev kaznivih dejanj (Direktiva 
2012/29/EU), ki vključuje usmerjeno in 
celostno podpiranje žrtev s posebnimi 
potrebami, kot so žrtve nasilja na podlagi 
spola in spolnega nasilja, ter zagotavlja 
pomoč po travmatični izkušnji in 
svetovanje žrtvam;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja potrebo po posebni podpori in 
zaščiti žensk in otrok, ki so žrtve spolnega 
nasilja, vključno z nasiljem v družini, 
spolnim nadlegovanjem, trgovini z ljudmi 
in škodljivimi tradicijami, kot so prisilne 
poroke, pohabljanje ženskih spolnih 
organov ter zločini iz časti; poziva 
Komisijo in države članice, naj sprejmejo 
in stalno izboljšujejo zakonodajo ter naj 
sprejmejo konkretne ukrepe za zaščito 
žrtev, kazensko preganjanje storilcev in 
preprečevanje nasilja;

2. poudarja potrebo po posebni podpori in 
zaščiti žensk in otrok, ki so žrtve spolnega 
nasilja, vključno z nasiljem v odnosih z 
bližnjimi, spolnim nasiljem (posilstvo, 
spolni napad in nadlegovanje), trgovino z 
ljudmi, suženjstvom in škodljivimi 
tradicijami, kot so prisilne poroke, 
pohabljanje ženskih spolnih organov ter 
zločini iz časti; poziva Komisijo in države 
članice, naj sprejmejo in izboljšujejo 
zakonodajo na tem področju ter naj 
sprejmejo konkretne ukrepe za zaščito 
žrtev, kazensko preganjanje storilcev in 
preprečevanje nasilja; poziva Komisijo in 
države članice, naj podpišejo in 
ratificirajo Istanbulsko konvencijo;

Or. en

Predlog spremembe 11
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja potrebo po posebni podpori in 
zaščiti žensk in otrok, ki so žrtve spolnega 
nasilja, vključno z nasiljem v družini, 
spolnim nadlegovanjem, trgovini z ljudmi 
in škodljivimi tradicijami, kot so prisilne 
poroke, pohabljanje ženskih spolnih 
organov ter zločini iz časti; poziva 

2. poudarja potrebo po posebni podpori in 
zaščiti žensk in otrok, ki so žrtve spolnega 
nasilja, vključno z nasiljem v družini, 
spolnim nadlegovanjem, trgovino z ljudmi 
in škodljivimi tradicijami, kot so prisilne 
poroke, pohabljanje ženskih spolnih 
organov, zločini iz časti ter umori žensk;
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Komisijo in države članice, naj sprejmejo 
in stalno izboljšujejo zakonodajo ter naj 
sprejmejo konkretne ukrepe za zaščito 
žrtev, kazensko preganjanje storilcev in 
preprečevanje nasilja;

poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo in stalno izboljšujejo zakonodajo 
ter naj sprejmejo konkretne ukrepe za 
zaščito žrtev, kot je boljše financiranje 
zatočišč za ženske, kot tudi za kazensko 
preganjanje storilcev in preprečevanje 
nasilja;

Or. en

Predlog spremembe 12
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja potrebo po posebni podpori in 
zaščiti žensk in otrok, ki so žrtve spolnega 
nasilja, vključno z nasiljem v družini, 
spolnim nadlegovanjem, trgovini z ljudmi 
in škodljivimi tradicijami, kot so prisilne 
poroke, pohabljanje ženskih spolnih 
organov ter zločini iz časti; poziva 
Komisijo in države članice, naj sprejmejo 
in stalno izboljšujejo zakonodajo ter naj 
sprejmejo konkretne ukrepe za zaščito 
žrtev, kazensko preganjanje storilcev in 
preprečevanje nasilja;

2. poudarja potrebo po posebni podpori in 
zaščiti žensk in otrok, ki so žrtve spolnega 
nasilja, vključno z nasiljem v družini, 
spolnim nadlegovanjem, prostitucijo, 
trgovino z ljudmi in škodljivimi 
tradicijami, kot so prisilne poroke, 
pohabljanje ženskih spolnih organov ter 
zločini iz časti; poziva Komisijo in države 
članice, naj sprejmejo in stalno izboljšujejo 
zakonodajo ter naj sprejmejo konkretne 
ukrepe za zaščito žrtev, kazensko 
preganjanje storilcev in preprečevanje 
nasilja;

Or. en

Predlog spremembe 13
Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja potrebo po posebni podpori in 
zaščiti žensk in otrok, ki so žrtve spolnega 
nasilja, vključno z nasiljem v družini, 
spolnim nadlegovanjem, trgovini z ljudmi 
in škodljivimi tradicijami, kot so prisilne 
poroke, pohabljanje ženskih spolnih 
organov ter zločini iz časti; poziva 
Komisijo in države članice, naj sprejmejo 
in stalno izboljšujejo zakonodajo ter naj 
sprejmejo konkretne ukrepe za zaščito 
žrtev, kazensko preganjanje storilcev in 
preprečevanje nasilja;

2. poudarja potrebo po posebni podpori in 
zaščiti žensk in otrok, ki so žrtve spolnega 
nasilja, vključno z nasiljem v družini, 
spolnim nadlegovanjem, trgovino z ljudmi 
in škodljivimi tradicijami, kot so zgodnje 
in prisilne poroke, pohabljanje ženskih 
spolnih organov, prisilna sterilizacija ter 
zločini iz časti; poziva Komisijo in države 
članice, naj sprejmejo in stalno izboljšujejo 
zakonodajo ter naj sprejmejo konkretne 
ukrepe za zaščito žrtev, kazensko 
preganjanje storilcev in preprečevanje 
nasilja;

Or. en

Predlog spremembe 14
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj poostri svoje 
ukrepe proti kršenju temeljnih pravic 
mladih deklet, natančneje proti industriji, 
ki mlada dekleta vidi kot spolne objekte in 
povzroča rast trgovine z mladimi dekleti 
zaradi spolnega izkoriščanja v EU;

Or. en

Predlog spremembe 15
Rui Tavares

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

2a. poziva Komisijo, naj uvede celovito 
strategijo za preprečevanje nasilja nad 
ženskami, kot je bilo obljubljeno v 
stockholmskem akcijskem programu in 
kot je v več resolucijah zahteval 
Parlament; ponovno poudarja potrebo po 
zakonodajnem kazenskopravnem 
instrumentu, ki bi ga morala uvesti 
Komisija, da bi odpravila nasilje na 
podlagi spola;

Or. en

Predlog spremembe 16
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe za preprečevanje ekonomskih in 
socialnih vzrokov, ki spodbujajo nasilje 
nad ženskami, kot so brezposelnost, nizke 
plače in pokojnine, pomanjkanje 
stanovanj, revščina in pomanjkanje 
javnih storitev ali njihova neustreznost, 
zlasti storitev na področju javnega 
zdravja, izobraževanja in socialne 
varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 17
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj spoštujejo in 
ščitijo spolno in reproduktivno zdravje ter 
pravice žensk;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 18
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj spoštujejo in
ščitijo spolno in reproduktivno zdravje ter
pravice žensk;

3. poziva države članice, naj zagotovijo 
izvajanje nacionalnih strategij v zvezi s 
spoštovanjem in zaščito spolnega in
reproduktivnega zdravja ter pravic žensk;
poudarja vlogo Evropske unije pri 
ozaveščanju in spodbujanju najboljših 
praks v zvezi s tem vprašanjem;

Or. en

Predlog spremembe 19
Rui Tavares

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj spoštujejo in 
ščitijo spolno in reproduktivno zdravje ter 
pravice žensk;

3. poziva države članice, naj spoštujejo in 
ščitijo spolno in reproduktivno zdravje ter 
pravice žensk; ponovno potrjuje, da je 
zdravje temeljna človekova pravica, ki je 
nujna za izvajanje vseh drugih človekovih 
pravic, in da EU ne bo mogla doseči 
najvišje možne ravni zdravja, če spolno in 
reproduktivno zdravje ter pravice vseh ne 
bodo v celoti priznani, spoštovani in 
zaščiteni;
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Or. en

Predlog spremembe 20
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj varujejo 
zdravje svojih državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 21
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da se je izkazalo, da 
naraščajoči trgi prostitucije, ki so v 
nekaterih državah legalizirani in 
institucionalizirani, spodbujajo trgovino z 
ljudmi, zaradi česar poziva k ukrepom, ki 
zmanjšujejo trge prostitucije, kot je 
uvedba sankcij za izkoriščevalce, vključno 
z zvodniki in odjemalci spolnih uslug;

Or. en

Predlog spremembe 22
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da nizka zastopanost ženski pri 
političnem odločanju pomeni demokratični

5. meni, da nizka zastopanost žensk pri 
političnem in poslovnem odločanju pomeni 
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primanjkljaj; zato poziva države članice, 
naj sprejmejo ukrepe za pozitivno 
diskriminacijo, kot sta zakonodaja za 
enako zastopanost ter začasne kvote po 
spolih;

primanjkljaj; zato poziva države članice, 
naj sprejmejo ukrepe za pozitivno 
diskriminacijo, kot sta zakonodaja za 
enako zastopanost ter začasne kvote po 
spolih;

Or. en

Predlog spremembe 23
Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da nizka zastopanost ženski pri 
političnem odločanju pomeni demokratični 
primanjkljaj; zato poziva države članice, 
naj sprejmejo ukrepe za pozitivno 
diskriminacijo, kot sta zakonodaja za 
enako zastopanost ter začasne kvote po 
spolih;

5. meni, da nizka zastopanost žensk pri 
političnem odločanju pomeni demokratični 
primanjkljaj; zato poziva države članice, 
naj sprejmejo ukrepe za pozitivno 
diskriminacijo, kot sta zakonodaja za 
enako zastopanost ter kvote po spolih;

Or. en

Predlog spremembe 24
Mojca Kleva Kekuš

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da nizka zastopanost ženski pri 
političnem odločanju pomeni demokratični 
primanjkljaj; zato poziva države članice, 
naj sprejmejo ukrepe za pozitivno 
diskriminacijo, kot sta zakonodaja za 
enako zastopanost ter začasne kvote po 
spolih;

5. meni, da nizka zastopanost žensk pri 
političnem in gospodarskem odločanju 
pomeni demokratični primanjkljaj; zato 
poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe za pozitivno diskriminacijo, kot sta 
zakonodaja za enako zastopanost ter 
začasne kvote po spolih;
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Or. en

Predlog spremembe 25
Rui Tavares

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da zmanjševanje razlik v 
plačilu med spoloma napreduje izredno 
počasi; opozarja, da je uporaba načela 
enakega plačila za enako delo in delo 
enake vrednosti bistvena za zagotovitev 
enakosti med spoloma; poziva Komisijo, 
naj čim prej revidira Direktivo št. 
2006/54/ES in predlaga njene spremembe 
v skladu s členom 32 navedene direktive 
in na podlagi člena 157 PDEU, pri tem pa 
naj upošteva podrobna priporočila iz 
priloge k resoluciji Evropskega 
parlamenta z dne 24. maja 2012;

Or. en

Predlog spremembe 26
Rui Tavares

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, ki bodo omogočali združevanje 
zasebnega in poklicnega življenja, 
zagotovili kakovostno varstvo za otroke in 
vzdrževane osebe s posebnimi potrebami in 
varovali pravice nosečih delavk ter pravico 
do porodniškega dopusta.

6. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, ki bodo omogočali združevanje 
zasebnega in poklicnega življenja, 
zagotovili cenovno ugodno in dostopno
kakovostno varstvo za otroke in 
vzdrževane osebe s posebnimi potrebami in 
varovali pravice nosečih delavk, ter poziva 
Svet, naj doseže dogovor glede direktive o 
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porodniškem dopustu.

Or. en

Predlog spremembe 27
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. obžaluje vse prepogosto kršenje 
temeljnih pravic starejših žensk, vključno 
s številnimi primeri nasilja ter fizičnih, 
čustvenih in finančnih zlorab v več 
državah članicah;  poziva Komisijo in 
države članice, naj sprejmejo dodatne 
ukrepe, da bi zaščitile starejše ženske pred
vsemi oblikami zlorab, vključno s slabim 
ravnanjem v domovih za starejše; 

Or. en

Predlog spremembe 28
Rui Tavares

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da zmanjšanja sredstev za 
javne storitve zagotavljanja otroškega 
varstva neposredno vplivajo na 
ekonomsko neodvisnost žensk – leta 2010 
je 28,3 % žensk, ki niso bile dejavne ali so 
bile zaposlene s skrajšanim delovnim 
časom, kot razlog navedlo pomanjkanje 
storitev varstva, leta 2009 pa je ta delež 
znašal 27,9 %; leta 2010 je bila stopnja 
zaposlenosti žensk z majhnimi otroki v EU 
za 12,7 % nižja kot pri ženskah brez otrok, 
torej se je ta razlika povečala v primerjavi 
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z letom 2008, ko je znašala 11,5 %;

Or. en

Predlog spremembe 29
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. meni, da invalidne ženske doživljajo 
dvojno diskriminacijo zaradi svojega 
spola in invalidnosti, ter zato poziva 
Komisijo in države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, da bi zaščitile temeljne pravice 
invalidnih žensk v EU.

Or. en

Predlog spremembe 30
Rui Tavares

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo, naj pripravi 
zakonodajni predlog za različne oblike 
dopusta (očetovski, posvojiteljski dopust, 
dopust za nego ter skrbniški dopust), da bi 
izboljšali usklajevanje poklicnega, 
družinskega in zasebnega življenja ter 
obenem morebiti prekinili blokado Sveta 
glede direktive o porodniškem dopustu.

Or. en


