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Predlog spremembe 1
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker svetovno gospodarstvo preživlja 
najhujšo recesijo po svetovni gospodarski 
krizi v 30-ih letih prejšnjega stoletja, ki s 
socialnimi in družbenimi posledicami 
vpliva na EU in širše; ker gospodarska in 
finančna kriza v Evropi še posebej 
škodljivo vpliva na ženske, čemur pa Svet, 
Komisija in države članice zaenkrat ne 
posvečajo potrebne pozornosti,

A. ker svetovno gospodarstvo preživlja 
najhujšo recesijo po svetovni gospodarski 
krizi v 30-ih letih prejšnjega stoletja, ki s 
finančnimi, gospodarskimi, socialnimi in 
družbenimi posledicami vpliva na EU in 
širše in ki lahko še posebej škodljivo 
vpliva na ženske, 

Or. fr

Predlog spremembe 2
Edite Estrela

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker svetovno gospodarstvo preživlja 
najhujšo recesijo po svetovni gospodarski 
krizi v 30-ih letih prejšnjega stoletja, ki s 
socialnimi in družbenimi posledicami 
vpliva na EU in širše; ker gospodarska in 
finančna kriza v Evropi še posebej 
škodljivo vpliva na ženske, čemur pa Svet, 
Komisija in države članice zaenkrat ne 
posvečajo potrebne pozornosti,

A. ker svetovno gospodarstvo preživlja 
najhujšo recesijo po svetovni gospodarski 
krizi v 30-ih letih prejšnjega stoletja, ki s 
socialnimi in družbenimi posledicami 
vpliva na EU in širše; ker gospodarska in 
finančna kriza v Evropi še posebej 
škodljivo vpliva na ženske, ki so v večji 
meri zaposlene v negotovih oblikah dela, 
so bolj izpostavljene odpuščanju in 
uživajo manj pravic iz sistema socialnega 
varstva, čemur pa Svet, Komisija in države 
članice zaenkrat ne posvečajo potrebne 
pozornosti,

Or. pt
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Predlog spremembe 3
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je bilo že veliko pozornosti 
namenjene pretežno moškemu sektorju 
gradbeništva in avtomobilski industriji, v 
primerjavi z enako prizadetim sektorjem 
trgovine na drobno, storitev in turizma; 
ker je treba v nacionalnih in evropskih 
načrtih za oživitev gospodarstva posledice 
gospodarske in socialne krize in njihovo 
odpravljanje nujno obravnavati z vidika 
razsežnosti spola,

B. ker je treba v nacionalnih in evropskih 
načrtih za oživitev gospodarstva nujno 
obravnavati vidik razsežnosti spola,

Or. fr

Predlog spremembe 4
Barbara Matera

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je bilo že veliko pozornosti 
namenjene pretežno moškemu sektorju 
gradbeništva in avtomobilski industriji, v 
primerjavi z enako prizadetim sektorjem 
trgovine na drobno, storitev in turizma;
ker je treba v nacionalnih in evropskih 
načrtih za oživitev gospodarstva posledice 
gospodarske in socialne krize in njihovo 
odpravljanje nujno obravnavati z vidika 
razsežnosti spola,

B. ker je treba v nacionalnih in evropskih 
načrtih za oživitev gospodarstva posledice 
gospodarske in socialne krize in njihovo 
odpravljanje nujno obravnavati z vidika 
razsežnosti spola,

Or. it
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Predlog spremembe 5
Edit Bauer

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je bilo že veliko pozornosti 
namenjene pretežno moškemu 
sektorju gradbeništva in avtomobilski 
industriji, v primerjavi z enako 
prizadetim sektorjem trgovine na 
drobno, storitev in turizma; ker je treba 
v nacionalnih in evropskih načrtih za 
oživitev gospodarstva posledice 
gospodarske in socialne krize in 
njihovo odpravljanje nujno obravnavati 
z vidika razsežnosti spola,

B. ker je pretežno moški prvi val krize 
prizadel zlasti finančni sektor, ki ga 
obvladujejo moški, pa tudi gradbeno 
in avtomobilsko industrijo ter je bil 
zato deležen večje pozornosti, vendar 
je drugi val krize enako prizadel 
pretežno ženske sektorje trgovine na 
drobno, storitev in turizma; zato je 
treba v nacionalnih in evropskih načrtih 
za oživitev gospodarstva posledice 
gospodarske in socialne krize in 
njihovo odpravljanje nujno obravnavati 
z vidika razsežnosti spola,

Or. en

Predlog spremembe 6
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je bilo že veliko pozornosti 
namenjene pretežno moškemu sektorju 
gradbeništva in avtomobilski industriji, v 
primerjavi z enako prizadetim sektorjem 
trgovine na drobno, storitev in turizma; 
ker je treba v nacionalnih in evropskih 
načrtih za oživitev gospodarstva posledice 
gospodarske in socialne krize in njihovo 
odpravljanje nujno obravnavati z vidika 
razsežnosti spola,

B. ker je bilo že veliko pozornosti 
namenjene pretežno moškemu sektorju 
gradbeništva in avtomobilski industriji, v 
primerjavi z enako prizadetim storitvenim 
sektorjem na splošno; ker je treba v 
nacionalnih in evropskih načrtih za 
oživitev gospodarstva posledice 
gospodarske in socialne krize in njihovo 
odpravljanje nujno obravnavati z vidika 
razsežnosti spola,

Or. fr
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Predlog spremembe 7
Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je bilo že veliko pozornosti 
namenjene pretežno moškemu sektorju 
gradbeništva in avtomobilski industriji, 
v primerjavi z enako prizadetim 
sektorjem trgovine na drobno, storitev 
in turizma; ker je treba v nacionalnih in 
evropskih načrtih za oživitev 
gospodarstva posledice gospodarske in 
socialne krize in njihovo odpravljanje 
nujno obravnavati z vidika razsežnosti 
spola,

B. ker je bilo že veliko pozornosti 
namenjene pretežno moškemu sektorju 
gradbeništva in avtomobilski industriji, 
v primerjavi z enako prizadetim 
sektorjem trgovine na drobno, storitev 
in turizma; ker je treba v nacionalnih in 
evropskih načrtih za oživitev 
gospodarstva posledice gospodarske in 
socialne krize in njihovo odpravljanje 
nujno obravnavati z vidika razsežnosti 
spola, pri tem pa enakovredno 
upoštevati moške in ženske,

Or. en

Predlog spremembe 8
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker kriza lahko dodatno poslabša 
sektorsko in poklicno segregacijo med 
ženskami in moškimi, ki se ni samo 
zmanjšala, ampak se v nekaterih državah 
celo povečuje,

Or. es

Predlog spremembe 9
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker priznani ekonomisti opozarjajo, da 
je posojilni krč, s katerim se je recesija 
začela, katastrofa, ki so jo dobesedno 
zakrivili moški; ker o odzivih na državni 
in mednarodni ravni – na nobeni pa se 
razlik med spoloma ne upošteva kaj dosti 
– zaenkrat odločajo v glavnem moški; ker 
je pomembno, da so ženske v celoti 
soudeležene pri odločanju v politični, 
gospodarski in finančni sferi,

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 10
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker priznani ekonomisti opozarjajo, da 
je posojilni krč, s katerim se je recesija 
začela, katastrofa, ki so jo dobesedno 
zakrivili moški; ker o odzivih na državni 
in mednarodni ravni – na nobeni pa se 
razlik med spoloma ne upošteva kaj dosti 
– zaenkrat odločajo v glavnem moški; ker 
je pomembno, da so ženske v celoti 
soudeležene pri odločanju v politični, 
gospodarski in finančni sferi,

C. ker je pomembno, da so ženske v celoti 
soudeležene pri odločanju v politični, 
gospodarski in finančni sferi,

Or. en

Predlog spremembe 11
Edit Bauer

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker priznani ekonomisti opozarjajo, da 
je posojilni krč, s katerim se je recesija 
začela, katastrofa, ki so jo dobesedno 
zakrivili moški; ker o odzivih na državni 
in mednarodni ravni – na nobeni pa se 
razlik med spoloma ne upošteva kaj dosti 
– zaenkrat odločajo v glavnem moški; ker 
je pomembno, da so ženske v celoti 
soudeležene pri odločanju v politični, 
gospodarski in finančni sferi,

C. ker je pomembno, da so ženske v 
celoti soudeležene pri pripravi odzivov 
na recesijo na državni in mednarodni 
ravni, pri tem pa je treba zagotoviti 
njihovo udeležbo pri odločanju v 
politični, gospodarski in finančni sferi,

Or. en

Predlog spremembe 12
Barbara Matera

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker priznani ekonomisti opozarjajo, da 
je posojilni krč, s katerim se je recesija 
začela, katastrofa, ki so jo dobesedno 
zakrivili moški; ker o odzivih na državni in 
mednarodni ravni – na nobeni pa se razlik 
med spoloma ne upošteva kaj dosti –
zaenkrat odločajo v glavnem moški; ker je 
pomembno, da so ženske v celoti
soudeležene pri odločanju v politični, 
gospodarski in finančni sferi,

C. ker na državni in mednarodni ravni – na 
nobeni se razlik med spoloma kaj posebej 
ne upošteva – ženske nikakor niso 
soudeležene pri odločanju v politični, 
gospodarski in finančni sferi;

Or. it

Predlog spremembe 13
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker priznani ekonomisti opozarjajo, da 
je posojilni krč, s katerim se je recesija 
začela, katastrofa, ki so jo dobesedno 
zakrivili moški; ker o odzivih na državni 
in mednarodni ravni – na nobeni pa se 
razlik med spoloma ne upošteva kaj dosti 
– zaenkrat odločajo v glavnem moški; ker 
je pomembno, da so ženske v celoti 
soudeležene pri odločanju v politični, 
gospodarski in finančni sferi,

C. ker v odgovorih na krizo ne na državni 
ne na mednarodni ravni razlike med 
spoloma niso dovolj upoštevane; ker je 
pomembno, da so ženske v celoti 
soudeležene pri odločanju v politični, 
gospodarski in finančni sferi,

Or. fr

Predlog spremembe 14
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker priznani ekonomisti opozarjajo, da 
je posojilni krč, s katerim se je recesija 
začela, katastrofa, ki so jo dobesedno 
zakrivili moški; ker o odzivih na državni in 
mednarodni ravni – na nobeni pa se razlik 
med spoloma ne upošteva kaj dosti –
zaenkrat odločajo v glavnem moški; ker je 
pomembno, da so ženske v celoti 
soudeležene pri odločanju v politični, 
gospodarski in finančni sferi,

C. ker odzivi na državni in mednarodni 
ravni niso dovolj upoštevali razlik med 
spoloma; ker je pomembno, da so ženske v 
celoti soudeležene pri odločanju v 
politični, gospodarski in finančni sferi,

Or. en

Predlog spremembe 15
Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker priznani ekonomisti opozarjajo, da 
je posojilni krč, s katerim se je recesija 
začela, katastrofa, ki so jo dobesedno 
zakrivili moški; ker o odzivih na državni in 
mednarodni ravni – na nobeni pa se razlik 
med spoloma ne upošteva kaj dosti –
zaenkrat odločajo v glavnem moški; ker je 
pomembno, da so ženske v celoti 
soudeležene pri odločanju v politični, 
gospodarski in finančni sferi,

C. ker priznani ekonomisti opozarjajo, da 
je posojilni krč, s katerim se je recesija 
začela, katastrofa, ki so jo dobesedno 
zakrivili moški; ker o odzivih na državni in 
mednarodni ravni – na nobeni pa se razlik 
med spoloma ne upošteva kaj dosti –
zaenkrat odločajo v glavnem moški; ker je 
pomembno, da so ženske, ki so navadno 
bolj šolane od moških, v celoti 
soudeležene pri odločanju v politični, 
gospodarski in finančni sferi,

Or. fr

Predlog spremembe 16
Hrisula Paliadeli (Chrysoula Paliadeli)

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker priznani ekonomisti opozarjajo, da 
je posojilni krč, s katerim se je recesija 
začela, katastrofa, ki so jo dobesedno 
zakrivili moški; ker o odzivih na državni in 
mednarodni ravni – na nobeni pa se razlik 
med spoloma ne upošteva kaj dosti –
zaenkrat odločajo v glavnem moški; ker je 
pomembno, da so ženske v celoti 
soudeležene pri odločanju v politični, 
gospodarski in finančni sferi,

C. ker priznani ekonomisti opozarjajo, da 
je posojilni krč, s katerim se je recesija 
začela, katastrofa, ki so jo dobesedno 
zakrivili moški; ker o odzivih na državni in 
mednarodni ravni – na nobeni pa se razlik 
med spoloma ne upošteva kaj dosti –
zaenkrat odločajo v glavnem moški; ker je 
pomembno, da so ženske v celoti 
soudeležene pri odločanju v politični, 
gospodarski in finančni sferi; ker je 
mogoče občutiti, da v organih 
sindikalnega gibanja manjka žensk, kar v 
sindikatih ustvarja enostransko podobo 
trga dela, ki ne upošteva dovolj 
porazdelitve žensk in moških na delovnem 
mestu in v družini,

Or. el
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Predlog spremembe 17
Astrid Lulling,Christa Klaß

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker študije s področja spolov 
opozarjajo, da ženske stvari vodijo 
drugače, se izogibajo tveganjem, pri delu 
pa več pozornosti namenjajo dolgoročnim 
rešitvam, 

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 18
Edite Estrela

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker študije s področja spolov opozarjajo, 
da ženske stvari vodijo drugače, se 
izogibajo tveganjem, pri delu pa več 
pozornosti namenjajo dolgoročnim 
rešitvam,

D. ker nedavne študije kažejo, da v 
procesih sprejemanja odločitev v 
finančnih ustanovah Unije sodeluje samo 
5 % žensk, da so guvernerji centralnih 
bank vseh 27 držav članic moškega spola, 
da pa študije s področja spolov opozarjajo, 
da ženske stvari vodijo drugače, se 
izogibajo tveganjem, pri delu pa več 
pozornosti namenjajo dolgoročnim 
rešitvam,

Or. pt

Predlog spremembe 19
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)



PE439.983v02-00 12/73 AM\811660SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je sodelovanje žensk pri odločanju 
odločilen pokazatelj enakosti med 
ženskami in moškimi; ker je prisotnost 
žensk na vodilnih položajih v podjetjih in 
na univerzah še vedno majhna in ker se 
število žensk, ki se posvečajo politiki ali 
raziskavam, povečuje, čeprav zelo počasi,

Or. es

Predlog spremembe 20
Hrisula Paliadeli (Chrysoula Paliadeli)

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je v časih vse večje brezposelnosti 
podjetniški duh pomemben vir novih 
delovnih mest; ker so se ženske pri tem že 
izkazale in je treba to uspešno izkušnjo 
utrditi in podpreti, saj bomo s tem 
omogočili gospodarski in družbeni razvoj,

Or. el

Predlog spremembe 21
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je verjetno, da bo upočasnitev 
gospodarske rasti bolj prizadela ženske kot 
moške; ker grozi, da bo sedanja recesija 
napredek upočasnila ali ga celo 
zaustavila, kar bi sprožilo dolgotrajne 
posledice za sisteme socialnega varstva, 

E. ker je verjetno, da bo upočasnitev 
gospodarske rasti pri zaposlovanju bolj 
prizadela ženske kot moške; ker grozi, da 
bo imela recesija dolgotrajne posledice za 
sisteme socialnega varstva,
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socialno vključevanje in demografijo,

Or. fr

Predlog spremembe 22
Edite Estrela

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker ženske še vedno nosijo večji del 
družinskih in gospodinjskih obveznosti in 
ker nižanje kupne moči družin lahko še 
poveča breme, ki ga tovrstne storitve 
nalagajo ženskam,

Or. pt

Predlog spremembe 23
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je bilo leta 2006 med diplomanti 
prve stopnje na univerzah 59 % žensk, 
delež doktoric znanosti je upadel na 43 % 
in je najnižji na ravni rednih profesorjev, 
kjer je žensk zgolj 15 %, 

Or. en

Predlog spremembe 24
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker je na fakultetah za ekonomijo, 
poslovodenje in pravo več žensk. kot 
moških, pa vendar ostajajo v manjšini pri 
zasedanju odgovornih položajev v 
podjetjih in političnih organih; ker le 
maloštevilne ženske pridobijo diplomo s 
področja informacijske tehnologije, 
inženirstva in fizike, zaradi česar so 
premalo zastopane v zasebnem sektorju, 
ki je odločilnega pomena za gospodarsko 
oživitev,

Or. en

Predlog spremembe 25
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker se ukrepi za enakost med spoloma 
ukinjajo oziroma se z njimi odlaša in bo 
možno krčenje javnih sredstev v prihodnje
negativno vplivalo na zaposlenost med 
ženskami in na spodbujanje enakosti med 
spoloma; ker je vse bolj pomembno, da se 
Direktiva 2006/54/ES izvaja ustrezno,

F. ker je treba preprečiti, da se ukrepi za 
enakost med spoloma ukinjajo oziroma se 
z njimi odlaša in bo možno krčenje javnih 
sredstev negativno vplivalo na zaposlenost 
med ženskami in na napredovanje na 
delovnem mestu;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker so razlike v plačilu glede na spol v 
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EU 27 ostale zelo visoke v zadnjih 35 letih 
izvajanja Direktive 75/117/EGS; leta 2010 
se je v EU razlika v povprečju povečala za 
18 %, v nekaterih državah članicah pa do 
30 %; razlike so večje v zasebnem kot v 
javnem sektorju, kar odraža neenakosti 
na trgu dela, ki v praksi najpogosteje 
prizadenejo ženske, 

Or. en

Predlog spremembe 27
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker ima enakost med moškimi in 
ženskami pozitiven vpliv na gospodarsko 
produktivnost in rast in ker ima 
sodelovanje žensk na trgu dela številne 
socialne in gospodarske koristi,

Or. es

Predlog spremembe 28
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker se gospodarskega nazadovanja ne 
bi smelo izrabiti za upočasnitev izvajanja
politik usklajevanja in manjša sredstva za 
varstvene storitve in možnost koriščenja 
različnih dopustov, saj bi to zlasti vplivalo 
na dostopanje žensk do trga dela,

G. ker gospodarsko nazadovanje ne bi 
smelo vplivati na politike usklajevanja
zasebnega in poklicnega življenja,

Or. fr
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Predlog spremembe 29
Hrisula Paliadeli (Chrysoula Paliadeli)

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker se gospodarskega nazadovanja ne bi 
smelo izrabiti za upočasnitev izvajanja 
politik usklajevanja in manjša sredstva za 
varstvene storitve in možnost koriščenja 
različnih dopustov, saj bi to zlasti vplivalo 
na dostopanje žensk do trga dela,

ker se gospodarskega nazadovanja ne bi 
smelo izrabiti za upočasnitev izvajanja 
politik usklajevanja in manjša sredstva za 
varstvene storitve in možnost koriščenja 
različnih dopustov, saj bi to zlasti vplivalo 
na dostopanje žensk do trga dela; ker je 
treba še prav posebno pozornost nameniti 
potrebi po usklajevanju družinskih in 
poklicnih obveznosti v enostarševskih in 
velikih družinah,

Or. el

Predlog spremembe 30
Edite Estrela

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker po podatkih Evropske fundacije 
za izboljšanje življenjskih in delovnih 
pogojev ženska, ki je zaposlena za polni 
delovni čas, v povprečju dela 40 ur 
tedensko, moški pa 43 ur, pri čemer pa se 
ženska po urah trikrat več ukvarja z 
otroki, opravlja gospodinjska dela ali 
skrbi za vzdrževane družinske člane,

Or. pt
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Predlog spremembe 31
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je delitev družinskih in 
gospodinjskih obveznosti med moškimi in 
ženskami, zlasti s spodbujanjem uporabe 
starševskega in očetovskega dopusta, 
potreben pogoj za spodbujanje in 
doseganje enakosti med ženskami in 
moškimi; in ker je izključevanje 
porodniškega dopusta in dopusta za 
vzgojo iz računanja celotnega delovnega 
časa diskriminatorno in neugodno za 
ženske na trgu dela,

Or. es

Predlog spremembe 32
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker sklepi Sveta z dne 30. novembra 
20091 pod švedskim predsedstvom države 
članice in Komisijo pozivajo h krepitvi 
razsežnosti spola v strategiji EU 2020; ker 
delovni dokument Komisije o 
posvetovanju glede strategije EU 2020 tega 
ne upošteva, saj niti enkrat ni omenjeno 
vključevanja načela enakosti med spoloma; 
ker je vendarle izredno pomembno, da se 
razsežnost spola vključi v novo finančno 
in gospodarsko zasnovo in politiko in da 
se za načrte gospodarske oživitve in 

H. ker sklepi Sveta z dne 30. novembra 
20092 pod švedskim predsedstvom države 
članice in Komisijo pozivajo h krepitvi 
razsežnosti spola v strategiji EU 2020; ker 
delovni dokument Komisije o 
posvetovanju glede strategije EU 2020 tega 
ne upošteva, saj niti enkrat ni omenjeno 
vključevanja načela enakosti med spoloma; 
ker je vendarle izredno pomembno, da se 
za načrte gospodarske oživitve in programe 
strukturnega prilagajanja opravi presoja 
vpliva na enako obravnavanje in enake 

                                               
1 Sklepi Sveta o enakosti spolov: krepitev rasti in zaposlovanja – prispevek k lizbonski strategiji po letu 2010, 
zasedanje Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, Bruselj, 30. november 2009.
2 Sklepi Sveta o enakosti spolov: krepitev rasti in zaposlovanja – prispevek k lizbonski strategiji po letu 2010, 
zasedanje Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, Bruselj, 30. november 2009.
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programe strukturnega prilagajanja opravi 
presoja vpliva z vidika spola in se vanje 
vključi razsežnost spola,

možnosti žensk in moških, 

Or. fr

Predlog spremembe 33
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker je treba okrepiti prizadevanja za 
vključevanje vidika spola v javne politike,

Or. es

Predlog spremembe 34
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so v časih gospodarske recesije 
ljudje, ki jim že tako grozi revščina, še bolj 
ranljivi; ker so prizadevanja in celovite 
rešitve za odpravo revščine, o čemer se je 
lizbonski Evropski svet dogovoril že 
davnega leta 2000, danes skrajno nujni; 
ker je treba posebno pozornost nameniti 
zaščiti skupin, ki se soočajo z večplastnimi 
težavami, in zagotoviti njihovo 
vključevanje v družbo;

I. ker je treba v časih gospodarske recesije 
posebno pozornost nameniti rešitvam za 
boj proti revščini in njihovemu 
uresničevanju,

Or. fr
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Predlog spremembe 35
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so v časih gospodarske recesije 
ljudje, ki jim že tako grozi revščina, še bolj 
ranljivi; ker so prizadevanja in celovite 
rešitve za odpravo revščine, o čemer se je 
lizbonski Evropski svet dogovoril že 
davnega leta 2000, danes skrajno nujni; ker 
je treba posebno pozornost nameniti zaščiti 
skupin, ki se soočajo z večplastnimi 
težavami, in zagotoviti njihovo 
vključevanje v družbo;

I. ker so v časih gospodarske recesije 
ljudje, ki jim že tako grozi revščina, še bolj 
ranljivi, zlasti delavke migrantke in 
pripadniki manjšin; ker so prizadevanja in 
celovite rešitve za odpravo revščine, o 
čemer se je lizbonski Evropski svet 
dogovoril že davnega leta 2000, danes 
skrajno nujni; ker je treba posebno 
pozornost nameniti zaščiti skupin, ki se 
soočajo z večplastnimi težavami, zlasti 
Romov, in zagotoviti njihovo vključevanje 
v družbo;

Or. en

Predlog spremembe 36
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so v časih gospodarske recesije 
ljudje, ki jim že tako grozi revščina, še bolj 
ranljivi; ker so prizadevanja in celovite 
rešitve za odpravo revščine, o čemer se je 
lizbonski Evropski svet dogovoril že 
davnega leta 2000, danes skrajno nujni; ker 
je treba posebno pozornost nameniti zaščiti 
skupin, ki se soočajo z večplastnimi 
težavami, in zagotoviti njihovo 
vključevanje v družbo;

I. ker so v časih gospodarske recesije 
ljudje, ki jim že tako grozi revščina in so v 
večini ženske, še bolj ranljivi; ker so 
prizadevanja in celovite rešitve za odpravo 
revščine, o čemer se je lizbonski Evropski 
svet dogovoril že davnega leta 2000, danes 
skrajno nujni; ker je treba posebno 
pozornost nameniti zaščiti skupin, ki se 
soočajo z večplastnimi težavami, in 
zagotoviti njihovo vključevanje v družbo;

Or. es
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Predlog spremembe 37
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker je najboljše varovalo pred revščino in 
socialno izključenostjo kakovostna
zaposlitev za polni delovni čas na 
kakovostnih delovnih mestih; ker je 
izredno pomembno, da se pripravijo in 
izvršijo politike, med njimi cenovno in 
drugače dostopne varstvene storitve, ki 
bodo odgovarjale potrebam tako žensk kot 
moških,

J. ker je najboljše varovalo pred revščino in 
socialno izključenostjo zaposlitev za polni 
delovni čas na kakovostnih delovnih 
mestih,

Or. fr

Predlog spremembe 38
Edit Bauer

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker je najboljše varovalo pred revščino in 
socialno izključenostjo kakovostna 
zaposlitev za polni delovni čas na 
kakovostnih delovnih mestih; ker je 
izredno pomembno, da se pripravijo in 
izvršijo politike, med njimi cenovno in 
drugače dostopne varstvene storitve, ki 
bodo odgovarjale potrebam tako žensk kot 
moških,

J. ker je kakovostna zaposlitev najboljše 
varovalo pred revščino in socialno 
izključenostjo; ker je izredno pomembno, 
da se pripravijo in izvršijo politike, ki bi 
obravnavale cenovno in drugače dostopne 
varstvene storitve, ki bodo odgovarjale 
potrebam tako žensk kot moških,

Or. en

Predlog spremembe 39
Sophia in 't Veld

Predlog resolucije
Uvodna izjava J
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je najboljše varovalo pred revščino 
in socialno izključenostjo kakovostna 
zaposlitev za polni delovni čas na 
kakovostnih delovnih mestih; ker je 
izredno pomembno, da se pripravijo in 
izvršijo politike, med njimi cenovno in
drugače dostopne varstvene storitve, ki 
bodo odgovarjale potrebam tako žensk kot 
moških,

C. ker je zaposlitev najboljše varovalo pred 
revščino in socialno izključenostjo; ker je 
izredno pomembno, da se pripravijo in 
izvršijo politike, med njimi cenovno in
drugače dostopne varstvene storitve, ki 
bodo odgovarjale potrebam tako žensk kot 
moških, 

Or. en

Predlog spremembe 40
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Kartika Tamara Liotard

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker je najboljše varovalo pred revščino 
in socialno izključenostjo kakovostna 
zaposlitev za polni delovni čas na 
kakovostnih delovnih mestih; ker je 
izredno pomembno, da se pripravijo in 
izvršijo politike, med njimi cenovno in 
drugače dostopne varstvene storitve, ki 
bodo odgovarjale potrebam tako žensk kot 
moških,

J. ker so kakovostna zaposlitev za polni 
delovni čas in ustrezne socialne pravice 
varovalo pred revščino in socialno 
izključenostjo; ker je izredno pomembno, 
da se pripravijo in izvršijo politike, med 
njimi vsem dostopne kakovostne javne
storitve, ki bodo odgovarjale potrebam 
tako žensk kot moških, 

Or. pt

Predlog spremembe 41
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Uvodna izjava J



PE439.983v02-00 22/73 AM\811660SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker je najboljše varovalo pred revščino in 
socialno izključenostjo kakovostna 
zaposlitev za polni delovni čas na 
kakovostnih delovnih mestih; ker je 
izredno pomembno, da se pripravijo in 
izvršijo politike, med njimi cenovno in 
drugače dostopne varstvene storitve, ki 
bodo odgovarjale potrebam tako žensk kot 
moških,

J. ker je najboljše varovalo pred revščino in 
socialno izključenostjo kakovostna 
zaposlitev za polni delovni čas na 
kakovostnih delovnih mestih; ker je 
izredno pomembno, da se pripravijo in 
izvršijo politike, vključno s cenovno in 
drugače dostopnimi, kakovostnimi 
storitvami za varstvo otrok in pomoči 
starejšim in vzdrževanim osebam, ki bodo 
odgovarjale potrebam tako žensk kot 
moških,

Or. es

Predlog spremembe 42
Barbara Matera

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker je najboljše varovalo pred revščino in 
socialno izključenostjo kakovostna 
zaposlitev za polni delovni čas na
kakovostnih delovnih mestih; ker je 
izredno pomembno, da se pripravijo in 
izvršijo politike, med njimi cenovno in 
drugače dostopne varstvene storitve, ki 
bodo odgovarjale potrebam tako žensk kot 
moških,

J. ker je najboljše varovalo pred revščino in 
socialno izključenostjo kakovostna 
zaposlitev za polni delovni čas na 
kakovostnih delovnih mestih in ker je v 
primeru žensk, ki so bile žrtve nasilja za 
domačimi zidovi, delo edina prava 
spodbuda za psihološko samostojnost; ker 
je izredno pomembno, da se pripravijo in 
izvršijo politike, med njimi cenovno in 
drugače dostopne varstvene storitve, ki 
bodo odgovarjale potrebam tako žensk kot 
moških,

Or. it



AM\811660SL.doc 23/73 PE439.983v02-00

SL

Predlog spremembe 43
Hrisula Paliadeli (Chrysoula Paliadeli)

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker politike za lažje dostopanje do trga 
dela žensk iz specifičnih kulturnih ali 
manjšinskih skupin niso le jamstvo za 
spoštovanje razlik in kulturne 
raznolikosti, pač pa tudi zmanjšujejo 
socialno izključenost v korist socialne 
kohezije, ki je eden od vzvodov 
gospodarske rasti,

Or. el

Predlog spremembe 44
Astrid Lulling,Christa Klaß

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker so raziskave pokazale, da je nasilje 
nad ženskami še večje, če so zaradi 
gospodarske krize moški premeščeni in 
razlaščeni; ker stres zaradi gospodarskih 
težav vodi v pogostejšo, nasilnejšo in 
nevarnejšo zlorabo,

črtano 

Or. fr

Predlog spremembe 45
Barbara Matera

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker so raziskave pokazale, da je nasilje K. ker stres zaradi gospodarskih težav vodi 
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nad ženskami še večje, če so zaradi 
gospodarske krize moški premeščeni in 
razlaščeni; ker stres zaradi gospodarskih 
težav vodi v pogostejšo, nasilnejšo in 
nevarnejšo zlorabo,

v napetosti in nasilne odzive, ki se 
odražajo tudi v zasebnem življenju 
subjektov, ki jih je prizadela kriza;

Or. it

Predlog spremembe 46
Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker so raziskave pokazale, da je nasilje 
nad ženskami še večje, če so zaradi 
gospodarske krize moški premeščeni in 
razlaščeni; ker stres zaradi gospodarskih 
težav vodi v pogostejšo, nasilnejšo in 
nevarnejšo zlorabo,

K. ker so raziskave pokazale, da so 
socialne težave v družini še večje, če so 
zaradi gospodarske krize moški premeščeni 
in razlaščeni; ker stres zaradi gospodarskih 
težav vodi v pogostejšo, nasilnejšo in 
nevarnejšo zlorabo,

Or. en

Predlog spremembe 47
Hrisula Paliadeli (Chrysoula Paliadeli)

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker so raziskave pokazale, da je nasilje 
nad ženskami še večje, če so zaradi 
gospodarske krize moški premeščeni in 
razlaščeni; ker stres zaradi gospodarskih 
težav vodi v pogostejšo, nasilnejšo in 
nevarnejšo zlorabo,

K. ker je pojav nasilja v družini, katerega 
žrtve so v glavnem ženske, razširjen po 
vseh državah in vseh družbenih razredih;
ker so raziskave pokazale, da je nasilje nad 
ženskami še večje, če so zaradi 
gospodarske krize moški premeščeni in 
razlaščeni; ker stres zaradi gospodarskih 
težav vodi v pogostejšo, nasilnejšo in 
nevarnejšo zlorabo,

Or. el
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Predlog spremembe 48
Edite Estrela

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker so raziskave pokazale, da je nasilje 
nad ženskami še večje, če so zaradi 
gospodarske krize moški premeščeni in 
razlaščeni; ker stres zaradi gospodarskih 
težav vodi v pogostejšo, nasilnejšo in 
nevarnejšo zlorabo,

K. ker so raziskave pokazale, da je nasilje 
nad ženskami še večje, če so zaradi 
gospodarske krize moški premeščeni in 
razlaščeni; ker stres zaradi gospodarskih 
težav vodi v pogostejšo, nasilnejšo in 
nevarnejšo zlorabo; ker je cena 
družinskega nasilja v Uniji 16 milijard 
evrov letno,

Or. pt

Predlog spremembe 49
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ka. ker je zaposlitev ključni dejavnik za 
socialno vključenost; ker je treba uvesti 
osredinjena in široka prizadevanja, da bi 
izkoreninili revščino na podlagi vse večjih 
razlik v prihodku, revščine ter 
gospodarske in finančne krize,

Or. en

Predlog spremembe 50
Astrid Lulling,Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je enakost med ženskami in 
moškimi eden od ciljev EU in je zato 
ključno načelo vsakršnega političnega 
odgovora na gospodarsko in finančno krizo 
in prehoda v dolgoročnejšo celovito vizijo 
časa po krizi; poudarja, da je enakost med 
spoloma samostojni cilj in ne zgolj 
sredstvo za doseganje gospodarske rasti;

1. poudarja, da je enako obravnavanje 
žensk in moških eden od ciljev EU in je 
zato eden od ključnih načel vsakršnega 
političnega odgovora na gospodarsko in 
finančno krizo in prehoda v dolgoročnejšo 
celovito vizijo časa po krizi;

Or. fr

Predlog spremembe 51
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je enakost med ženskami in 
moškimi eden od ciljev EU in je zato 
ključno načelo vsakršnega političnega 
odgovora na gospodarsko in finančno krizo 
in prehoda v dolgoročnejšo celovito vizijo 
časa po krizi; poudarja, da je enakost med 
spoloma samostojni cilj in ne zgolj 
sredstvo za doseganje gospodarske rasti;

1. poudarja, da je enakost med ženskami in 
moškimi eden od ciljev EU in je zato eden 
od ključnih načel vsakršnega političnega 
odgovora na gospodarsko in finančno krizo 
in prehoda v dolgoročnejšo celovito vizijo 
časa po krizi; poudarja, da je enakost med 
spoloma samostojni cilj in ne zgolj 
sredstvo za doseganje gospodarske rasti;

Or. fr

Predlog spremembe 52
Edit Bauer

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je enakost med ženskami in 
moškimi eden od ciljev EU in je zato 
ključno načelo vsakršnega političnega 

1. poudarja, da je enakost med ženskami in 
moškimi eden od ciljev EU in je zato 
ključno načelo vsakršnega političnega 
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odgovora na gospodarsko in finančno krizo 
in prehoda v dolgoročnejšo celovito vizijo 
časa po krizi; poudarja, da je enakost med 
spoloma samostojni cilj in ne zgolj 
sredstvo za doseganje gospodarske rasti;

odgovora na gospodarsko in finančno krizo 
in prehoda v čas po krizi; poudarja, da je 
enakost med spoloma samostojni cilj in ne 
zgolj sredstvo za doseganje gospodarske 
rasti;

Or. en

Predlog spremembe 53
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da ugotovitve Komisije 
kažejo, da sedanja kriza vpliva na to, da so 
pozitivni rezultati pri doseganju enakosti 
med spoloma ogroženi in da bo recesija 
povzročila večji pritisk na ženske;
poudarja, da je gospodarska in finančna 
kriza v svojih vzrokih in posledicah spolno 
pogojena;

2. poudarja, da ugotovitve Komisije 
kažejo, da sedanja kriza vpliva na to, da so 
pozitivni rezultati pri doseganju enakosti 
med spoloma ogroženi in da bo recesija še 
posebej vplivala na ženske; 

Or. fr

Predlog spremembe 54
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da ugotovitve Komisije
kažejo, da sedanja kriza vpliva na to, da so 
pozitivni rezultati pri doseganju enakosti 
med spoloma ogroženi in da bo recesija 
povzročila večji pritisk na ženske; 
poudarja, da je gospodarska in finančna 
kriza v svojih vzrokih in posledicah spolno 
pogojena;

2. poudarja, da ugotovitve Komisije 
kažejo, da sedanja kriza vpliva na to, da so 
pozitivni rezultati pri doseganju enakosti 
med spoloma ogroženi in da bo recesija 
povzročila večji pritisk na ženske; 
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Or. en

Predlog spremembe 55
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. vztraja, da se je treba izogniti temu, da 
bi trenutna finančna in gospodarska kriza 
ter prihodnji gospodarski predlogi ogrozili 
dosežke na področju enakosti med 
spoloma in uporabi recesije, kot se že 
dogaja v nekaterih državah članicah, kot 
razloga za zmanjševanje ukrepov na 
področju enakosti med spoloma, kar bi 
dolgoročno preprečilo zvišanje stopnje 
zaposlenosti, gospodarsko rast v EU, 
povečanje davkov, povečanje rodnosti in 
spodbujanje enakosti med ženskami in 
moškimi;

Or. es

Predlog spremembe 56
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. poudarja, da je treba politike na 
področju enakosti med spoloma 
obravnavati kot del rešitve za izhod iz 
krize, za uporabo in rentabilnost 
sposobnosti in zmožnosti vsega 
prebivalstva ter za vzpostavitev 
prihodnjega bolj konkurenčnega 
gospodarstva;

Or. es
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Predlog spremembe 57
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da vključitev žensk na trg 
dela v zadnjih desetletjih ne pomeni le 
večjega neposrednega vpliva krize na 
ženske same, pač pa tudi na 
gospodinjstva, katerih dohodki bodo hudo 
prizadeti, če bodo ženske ob službo; poziva 
institucije Evropske unije in države 
članice, naj upoštevajo prikrite stroške 
krize, med njimi različne in pogosto 
nepriznane posledice, pogojene s spolom;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 58
Edit Bauer

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da vključitev žensk na trg 
dela v zadnjih desetletjih ne pomeni le 
večjega neposrednega vpliva krize na 
ženske same, pač pa tudi na 
gospodinjstva, katerih dohodki bodo hudo 
prizadeti, če bodo ženske ob službo; 
poziva institucije Evropske unije in države 
članice, naj upoštevajo prikrite stroške 
krize, med njimi različne in pogosto 
nepriznane posledice, pogojene s spolom;

3. poziva institucije Evropske unije in 
države članice, naj upoštevajo prikrite 
stroške krize, med njimi različne in 
pogosto nepriznane posledice, pogojene s 
spolom;

Or. en
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Predlog spremembe 59
Barbara Matera

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da vključitev žensk na trg 
dela v zadnjih desetletjih ne pomeni le 
večjega neposrednega vpliva krize na 
ženske same, pač pa tudi na 
gospodinjstva, katerih dohodki bodo hudo 
prizadeti, če bodo ženske ob službo;
poziva institucije Evropske unije in države 
članice, naj upoštevajo prikrite stroške 
krize, med njimi različne in pogosto 
nepriznane posledice, pogojene s spolom;

3. opozarja na vpliv krize na ženske in 
poziva institucije Evropske unije in države 
članice, naj upoštevajo prikrite stroške 
krize, med njimi različne in pogosto 
nepriznane posledice, pogojene s spolom;

Or. it

Predlog spremembe 60
Hrisula Paliadeli (Chrysoula Paliadeli)

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da vključitev žensk na trg dela 
v zadnjih desetletjih ne pomeni le večjega 
neposrednega vpliva krize na ženske same, 
pač pa tudi na gospodinjstva, katerih 
dohodki bodo hudo prizadeti, če bodo 
ženske ob službo; poziva institucije 
Evropske unije in države članice, naj 
upoštevajo prikrite stroške krize, med njimi 
različne in pogosto nepriznane posledice, 
pogojene s spolom;

3. poudarja, da vključitev žensk na trg dela 
v zadnjih desetletjih ne pomeni le večjega 
neposrednega vpliva krize na ženske same, 
pač pa tudi na gospodinjstva, katerih 
dohodki bodo hudo prizadeti, če bodo 
ženske ob službo; dodaja, da bo 
naraščanje brezposelnosti med ženskami 
imelo še druge negativne posledice, ne le 
na povpraševanje po dobrinah in storitvah 
in njihovo potrošnjo, pač pa tudi na 
varčevanje in naložbe; opozarja, da 
zaposlenost žensk na eni strani prispeva k 
dvigovanju življenjske ravni gospodinjstev 
zaradi pritoka dodatnih virov dohodka, na 
drugi strani pa k bolj dinamični 
proizvodnji zaradi večjega stalnega 
povpraševanja po dobrinah in storitvah; 
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poziva institucije Evropske unije in države 
članice, naj upoštevajo prikrite stroške 
krize, med njimi različne in pogosto 
nepriznane posledice, pogojene s spolom, 
saj je krepitev ženske delovne sile osnovni 
in bistveni pogoj ne le za to, da bodo 
gospodinjstva sposobna preživeti, pač pa 
tudi za gospodarsko rast regije, države ali 
kar Evropske unije;

Or. el

Predlog spremembe 61
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da izkušnje, ki izhajajo iz 
predhodnih kriz, kažejo, da se stopnja 
zaposlenosti moških na splošno hitreje 
nadoknadi kot stopnja žensk;

Or. es

Predlog spremembe 62
Edit Bauer

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da makroekonomske politike 
predvsem povezujemo z večjim ločevanjem 
dela po spolu, destabilizacijo zaposlenosti 
med ženskami zaradi prenašanja dela na 
podizvajalce, večjim razkorakom v plačah 
žensk in moških, slabšim dostopanjem 
žensk do zdravstva in izobraževanja zaradi 
privatizacije državnih služb, večjo 
neenakostjo pri dostopanju do posojil, 

črtano
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zemljišč in lastnine in z vse večjo 
feminizacijo revščine;

Or. en

Predlog spremembe 63
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da makroekonomske politike 
predvsem povezujemo z večjim ločevanjem 
dela po spolu, destabilizacijo zaposlenosti 
med ženskami zaradi prenašanja dela na 
podizvajalce, večjim razkorakom v plačah 
žensk in moških, slabšim dostopanjem 
žensk do zdravstva in izobraževanja zaradi 
privatizacije državnih služb, večjo 
neenakostjo pri dostopanju do posojil, 
zemljišč in lastnine in z vse večjo 
feminizacijo revščine;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 64
Barbara Matera

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da makroekonomske politike 
predvsem povezujemo z večjim ločevanjem 
dela po spolu, destabilizacijo zaposlenosti 
med ženskami zaradi prenašanja dela na 
podizvajalce, večjim razkorakom v plačah 
žensk in moških, slabšim dostopanjem 
žensk do zdravstva in izobraževanja zaradi 
privatizacije državnih služb, večjo 
neenakostjo pri dostopanju do posojil, 

črtano 
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zemljišč in lastnine in z vse večjo 
feminizacijo revščine;

Or. it

Predlog spremembe 65
Sophia in 't Veld

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da makroekonomske politike 
predvsem povezujemo z večjim 
ločevanjem dela po spolu, destabilizacijo 
zaposlenosti med ženskami zaradi 
prenašanja dela na podizvajalce, večjim 
razkorakom v plačah žensk in moških, 
slabšim dostopanjem žensk do zdravstva in 
izobraževanja zaradi privatizacije državnih 
služb, večjo neenakostjo pri dostopanju do 
posojil, zemljišč in lastnine in z vse večjo 
feminizacijo revščine;

4. poudarja, da makroekonomske politike 
predvsem povezujemo z večjim 
ločevanjem dela po spolu, destabilizacijo 
zaposlenosti med ženskami zaradi 
prenašanja dela na podizvajalce, večjim 
razkorakom v plačah žensk in moških, 
slabšim dostopanjem žensk do zdravstva in 
izobraževanja, večjo neenakostjo pri 
dostopanju do posojil, zemljišč in lastnine 
in z vse večjo feminizacijo revščine;

Or. en

Predlog spremembe 66
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj vloži zakonodajni 
predlog o pregledu obstoječe zakonodaje v 
zvezi z Direktivo 75/117/EGS o uporabi 
načela enakega plačila za moške in 
ženske, kot je Parlament že zahteval leta 
2008; pozdravlja nedavno pobudo 
Komisije o izboljšanju določb o sankcijah 
v primeru kršitve pravice do enakega 
plačila, da bi zagotovili, da bodo te 
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odvračilne in sorazmerne (na primer višje 
sankcije v primeru večkratne kršitve);

Or. en

Predlog spremembe 67
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. obžaluje, da zmanjšanje javne porabe 
negativno vpliva na preventivne ukrepe za 
zagotavljanje spolnega in reproduktivnega 
zdravja žensk; zato zahteva, da države 
članice ter regionalne in lokalne oblasti 
spodbujajo celovite letne brezplačne 
preglede za vse ženske, vse od pubertete, 
ne glede na gospodarske okoliščine;

Or. es

Predlog spremembe 68
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. obžaluje, da so mnoge ženske že 
izgubile službo oziroma se jim to obeta, 
kar zlasti velja za ženske, ki delajo v 
trgovini na drobno, storitvah in turizmu, pa 
tudi ženske, ki delajo s skrajšanim 
delovnim časom oziroma imajo negotovo 
zaposlitev; poudarja, da bo upad možnosti 
najemanja mikrokreditov verjetno hkrati 
povzročil manjši zaslužek samozaposlenih 
žensk; poudarja, da zaradi napovedanega 
krčenja proračunskih sredstev za javni 
sektor lahko pričakujemo nesorazmerno 

5. obžaluje, da so mnoge ženske že 
izgubile službo oziroma se jim to obeta, 
kar zlasti velja za ženske, ki delajo v 
trgovini na drobno, storitvah in turizmu, pa 
tudi ženske, ki delajo s skrajšanim 
delovnim časom oziroma imajo negotovo 
zaposlitev; poudarja, da v primeru krčenja 
proračunskih sredstev za javni sektor lahko 
pričakujemo nesorazmerno povečanje 
brezposelnosti med ženskami, saj je delež 
žensk, zaposlenih v šolstvu in 
izobraževanju, zdravstvu in socialnih 
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povečanje brezposelnosti med ženskami, 
saj je delež žensk, zaposlenih v šolstvu in 
izobraževanju, zdravstvu in socialnih 
storitvah, nesorazmerno večji; 

storitvah, nesorazmerno večji; 

Or. fr

Predlog spremembe 69
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. obžaluje, da so mnoge ženske že 
izgubile službo oziroma se jim to obeta, 
kar zlasti velja za ženske, ki delajo v 
trgovini na drobno, storitvah in turizmu, pa 
tudi ženske, ki delajo s skrajšanim 
delovnim časom oziroma imajo negotovo 
zaposlitev; poudarja, da bo upad možnosti 
najemanja mikrokreditov verjetno hkrati 
povzročil manjši zaslužek samozaposlenih 
žensk; poudarja, da zaradi napovedanega 
krčenja proračunskih sredstev za javni 
sektor lahko pričakujemo nesorazmerno 
povečanje brezposelnosti med ženskami, 
saj je delež žensk, zaposlenih v šolstvu in 
izobraževanju, zdravstvu in socialnih 
storitvah, nesorazmerno večji;

5. obžaluje, da so mnoge ženske že 
izgubile službo oziroma se jim to obeta, 
kar zlasti velja za ženske, ki delajo v 
trgovini na drobno, storitvah in turizmu, pa 
tudi ženske, ki delajo s skrajšanim 
delovnim časom oziroma imajo negotovo 
zaposlitev; poudarja, da bo upad možnosti 
najemanja mikrokreditov verjetno hkrati 
povzročil manjši zaslužek samozaposlenih 
žensk, zlasti tistih v kmetijskem in 
podeželskem sektorju; poudarja, da zaradi 
napovedanega krčenja proračunskih 
sredstev za javni sektor lahko pričakujemo 
nesorazmerno povečanje brezposelnosti 
med ženskami, saj je delež žensk, 
zaposlenih v šolstvu in izobraževanju, 
zdravstvu in socialnih storitvah, 
nesorazmerno večji;

Or. en

Predlog spremembe 70
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja pozitiven vpliv, ki ga ima 
enakost med moškimi in ženskami na 
gospodarsko rast; meni, glede na 
predvidevanja nekaterih študij, da bi se v 
primeru, če bi bila stopnja zaposlenosti, 
zaposlenosti s polovičnim delovnim časom 
in produktivnosti žensk podobna stopnji 
moških, BDP povečal za 30 %;

Or. es

Predlog spremembe 71
Kay Swinburne, Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5 a. priznava, da je nedavna izguba službe 
številnim ženskam dala moč za 
ustanovitev lastnega podjetja; poziva 
Komisijo, naj pripravi zakonodajo, 
posebej namenjeno MSP, da bo uresničila 
svoj cilj zmanjšanja upravne obremenitve 
podjetij za 25 % do leta 2012 in tako 
pomagala pospešiti ta podjetniški duh;

Or. en

Predlog spremembe 72
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. meni, da, kljub temu, da smo dosegli, 
da se zaposlenost med ženskami v EU 
približa cilju 60 % v letu 2010, je treba 
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določiti še bolj ambiciozen cilj, da se do 
leta 2020 doseže 70 %; prav tako vztraja, 
da je treba do leta 2020 zmanjšati razliko 
v plačah na 10 %;

Or. es

Predlog spremembe 73
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 5 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5c. poudarja, da potrebujemo predloge za 
revizijo davčnih sistemov, da se odpravijo 
vse spodbude, ki negativno vplivajo na 
sodelovanje žensk na trgu dela in v 
družbi, kot je lahko skupna odmera 
dohodnine ali povezovanje subvencij za 
nego vzdrževanih oseb z neaktivnostjo 
žensk;

Or. es

Predlog spremembe 74
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja Eurostatove statistične 
podatke, razdeljene po spolu; vseeno pa 
meni, da bi bilo treba večjo pozornost 
nameniti delni brezposelnosti (področje, ki 
je pogosto izključeno iz podatkov o 
brezposelnosti); poudarja, da dolgotrajna 
brezposelnost, nižje plače in krajši 
povprečni delovni čas lahko močno 
vplivajo zlasti na zaslužek žensk, dodatke 
za socialno varnost in dolgoročneje na 

6. pozdravlja Eurostatove statistične 
podatke, razdeljene po spolu; vseeno pa 
meni, da bi bilo treba večjo pozornost 
nameniti delni brezposelnosti (področje, ki 
je pogosto izključeno iz podatkov o 
brezposelnosti); poudarja, da dolgotrajna 
brezposelnost lahko močno vpliva zlasti na 
zaslužek žensk, dodatke za socialno 
varnost in dolgoročneje na njihove 
pokojnine;
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njihove pokojnine;

Or. fr

Predlog spremembe 75
Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj na ravni Unije 
pripravi študijo o odnosu med številom 
žensk v upravah podjetij in finančnim 
poslovanjem teh podjetij, saj je iz 
raziskave, ki jo je svetovalna družba 
Catalyst Inc opravila leta 2007, razvidno, 
da podjetja z vsaj tremi ženskami v 
upravnem odboru v primerjavi z drugimi 
podjetji beležijo dobiček nad 83 % na 
delnico, donosnost njihove prodaje pa 
presega 73 %;

Or. pt

Predlog spremembe 76
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da bo kriza še bolj negativno 
prizadela občutljive skupine žensk: 
invalidke, priseljenke, ženske, ki pripadajo 
etničnim manjšinam, ženske z nizko 
izobrazbo, ženske, ki so dalj časa 
brezposelne, samske ženske brez dohodka, 
ženske, ki skrbijo za vzdrževane osebe itd,;

Or. es
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Predlog spremembe 77
Edit Bauer

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je kriza prizadela tudi 
delavce migrante in njihove družine, ki so 
ostale v domovini; opozarja, da je ženska 
migracija pogosto prijavljena pod dejansko 
ravnjo, vpliva pa na družine, ki so 
življenjsko odvisne od plač delavk 
migrantk, posledica tega pa je, da se 
ženske po vrnitvi domov lahko znajdejo v 
še težjem položaju, ker jih zavrže njihova 
skupnost in družina;

7. poudarja, da je kriza z občutnim 
zmanjšanjem finančnih prispevkov 
prizadela tudi delavce migrante, pa tudi
njihove družine, ki so ostale v domovini; 
obenem opozarja, da je ženska migracija 
pogosto prijavljena pod dejansko ravnjo;

Or. en

Predlog spremembe 78
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je kriza prizadela tudi 
delavce migrante in njihove družine, ki so 
ostale v domovini; opozarja, da je ženska 
migracija pogosto prijavljena pod dejansko 
ravnjo, vpliva pa na družine, ki so 
življenjsko odvisne od plač delavk 
migrantk, posledica tega pa je, da se 
ženske po vrnitvi domov lahko znajdejo v 
še težjem položaju, ker jih zavrže njihova 
skupnost in družina;

7. poudarja, da je kriza prizadela tudi 
delavce migrante in njihove družine, ki so 
ostale v domovini; opozarja, da je ženska 
migracija pogosto prijavljena pod dejansko 
ravnjo, vpliva pa na družine, ki so odvisne 
od plač delavk migrantk;

Or. fr
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Predlog spremembe 79
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da intervencije in rešitve 
zahtevajo dobro poznavanje ozadja krize 
in zavedanje, da enega samega odgovora 
na različne težave ni; hkrati poudarja, da 
lahko recesijo izrabimo kot edinstveno 
priložnost za to, da se bo v ukrepih 
gospodarske in socialne politike odražala 
večja osveščenost glede enakosti med 
spoloma in bomo naredili korak naprej 
proti družbi, v kateri bodo ženske in moški 
uživali večjo enakost; 

8. upa, da bomo trenutne razmere znali 
izrabiti za to, da se bo v ukrepih 
gospodarske in socialne politike odražala 
večja osveščenost glede enakosti med 
spoloma in bomo naredili korak naprej 
proti družbi, v kateri bodo ženske in moški 
uživali večjo enakost; 

Or. fr

Predlog spremembe 80
Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da intervencije in rešitve 
zahtevajo dobro poznavanje ozadja krize in 
zavedanje, da enega samega odgovora na 
različne težave ni; hkrati poudarja, da 
lahko recesijo izrabimo kot edinstveno 
priložnost za to, da se bo v ukrepih 
gospodarske in socialne politike odražala 
večja osveščenost glede enakosti med 
spoloma in bomo naredili korak naprej 
proti družbi, v kateri bodo ženske in moški 
uživali večjo enakost;

8. poudarja in pozdravlja dejstvo, da 
intervencije in rešitve zahtevajo dobro 
poznavanje ozadja krize in zavedanje, da 
enega samega odgovora na različne težave 
ni; hkrati poudarja, da lahko recesijo 
izrabimo kot edinstveno priložnost za to, 
da se bo v ukrepih gospodarske in socialne 
politike odražala večja osveščenost glede 
enakosti med spoloma in bomo naredili 
korak naprej proti družbi, v kateri bodo 
ženske in moški uživali večjo enakost;

Or. en
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Predlog spremembe 81
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da intervencije in rešitve 
zahtevajo dobro poznavanje ozadja krize in 
zavedanje, da enega samega odgovora na 
različne težave ni; hkrati poudarja, da 
lahko recesijo izrabimo kot edinstveno 
priložnost za to, da se bo v ukrepih 
gospodarske in socialne politike odražala 
večja osveščenost glede enakosti med 
spoloma in bomo naredili korak naprej 
proti družbi, v kateri bodo ženske in moški 
uživali večjo enakost;

8. poudarja, da intervencije in rešitve 
zahtevajo dobro poznavanje ozadja krize in 
zavedanje, da enega samega odgovora na 
različne težave ni; hkrati poudarja, da 
lahko recesijo izrabimo kot edinstveno 
priložnost za to, da se bo v ukrepih 
gospodarske in socialne politike odražala 
večja vključenost enakosti med spoloma in 
bomo naredili korak naprej proti družbi, v 
kateri bodo ženske in moški uživali večjo 
enakost;

Or. en

Predlog spremembe 82
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. vztraja, da se je treba boriti proti 
stereotipom na vseh področjih in v vseh 
obdobjih življenja, saj so eden izmed 
glavnih vzrokov za neenakost med 
moškimi in ženskami, ki vplivajo na izbiro 
programov izobraževanja in usposabljanje 
ter zaposlovanje, delitev gospodinjskih in 
družinskih obveznosti, udeležbo v javnem 
življenju ter sodelovanje in zastopanost pri 
odločanju in pri izboru na področju dela;

Or. es
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Predlog spremembe 83
Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. obžaluje, da politični ukrepi proti krizi, 
tudi svežnji ukrepov za oživitev 
gospodarstva, ne priznavajo, analizirajo 
ali urejajo posledic krize z vidika spolov; 
je kritičen do dejstva, da vključevanja 
načela enakosti spolov v polizbonsko 
strategijo praktično ni; poziva Svet, 
Komisijo in države članice, naj v smernice 
za zaposlovanje in makroekonomijo in v 
strategijo EU 2020 vključijo posebno 
poglavje, namenjeno enakosti med 
spoloma, pri vseh politikah pa naj ob 
pripravi proračuna upoštevajo vidik 
spola;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 84
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. obžaluje, da politični ukrepi proti krizi, 
tudi svežnji ukrepov za oživitev 
gospodarstva, ne priznavajo, analizirajo ali 
urejajo posledic krize z vidika spolov; je 
kritičen do dejstva, da vključevanja načela 
enakosti spolov v polizbonsko strategijo 
praktično ni; poziva Svet, Komisijo in 
države članice, naj v smernice za 
zaposlovanje in makroekonomijo in v 
strategijo EU 2020 vključijo posebno 
poglavje, namenjeno enakosti med 
spoloma, pri vseh politikah pa naj ob 
pripravi proračuna upoštevajo vidik spola;

9. obžaluje, da politični ukrepi proti krizi, 
tudi svežnji ukrepov za oživitev 
gospodarstva, ne analizirajo posledic krize 
z vidika spolov; je kritičen do dejstva, da 
vključevanja načela enakosti spolov v 
polizbonsko strategijo praktično ni; poziva 
Svet, Komisijo in države članice, naj v 
smernicah za zaposlovanje in 
makroekonomijo in v strategijo EU 2020 
predvidijo posebno poglavje, namenjeno 
enakosti med spoloma, pri vseh politikah 
pa naj ob pripravi proračuna upoštevajo 
vidik spola;
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Or. fr

Predlog spremembe 85
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. obžaluje, da politični ukrepi proti krizi, 
tudi svežnji ukrepov za oživitev 
gospodarstva, ne priznavajo, analizirajo ali 
urejajo posledic krize z vidika spolov; je 
kritičen do dejstva, da vključevanja načela
enakosti spolov v polizbonsko strategijo 
praktično ni; poziva Svet, Komisijo in 
države članice, naj v smernice za 
zaposlovanje in makroekonomijo in v 
strategijo EU 2020 vključijo posebno 
poglavje, namenjeno enakosti med 
spoloma, pri vseh politikah pa naj ob 
pripravi proračuna upoštevajo vidik spola;

9. žal ugotavlja, da politični ukrepi proti 
krizi, tudi svežnji ukrepov za oživitev 
gospodarstva, ne priznavajo, analizirajo ali 
urejajo posledic krize z vidika spolov; 
obžaluje, da je načelo enakosti spolov v 
polizbonsko strategijo vključeno 
nezadostno; poziva Svet, Komisijo in 
države članice, naj v smernice za 
zaposlovanje in makroekonomijo in v 
strategijo EU 2020 vključijo posebno 
poglavje, namenjeno enakosti med 
spoloma, pri vseh politikah pa naj ob 
pripravi proračuna upoštevajo vidik spola;

Or. fr

Predlog spremembe 86
Barbara Matera

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. obžaluje, da politični ukrepi proti krizi, 
tudi svežnji ukrepov za oživitev 
gospodarstva, ne priznavajo, analizirajo ali 
urejajo posledic krize z vidika spolov; je 
kritičen do dejstva, da vključevanja načela 
enakosti spolov v polizbonsko strategijo 
praktično ni; poziva Svet, Komisijo in 
države članice, naj v smernice za 
zaposlovanje in makroekonomijo in v 
strategijo EU 2020 vključijo posebno 
poglavje, namenjeno enakosti med 

9. obžaluje, da politični ukrepi proti krizi, 
tudi svežnji ukrepov za oživitev 
gospodarstva, še ne priznavajo, analizirajo 
ali urejajo posledic krize z vidika spolov; je 
kritičen do dejstva, da vključevanja načela 
enakosti spolov v polizbonsko strategijo 
praktično ni; poziva Svet, Komisijo in 
države članice, naj v smernice za 
zaposlovanje in makroekonomijo in v 
strategijo EU 2020 vključijo posebno 
poglavje, namenjeno enakosti med 
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spoloma, pri vseh politikah pa naj ob 
pripravi proračuna upoštevajo vidik spola;

spoloma, pri vseh politikah pa naj ob 
pripravi proračuna upoštevajo vidik spola;

Or. it

Predlog spremembe 87
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, Svet in države 
članice, naj sprejmejo potrebne ukrepe za 
vključevanje vidika spola v vse politike 
Skupnosti in revidirajo obstoječo 
zakonodajo, da se doseže pravilno 
izvajanje enakosti med spoloma in se po 
potrebi omogoči sprejemanje ukrepov za 
pozitivno diskriminacijo;

Or. es

Predlog spremembe 88
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Svet, Komisijo, države članice, 
še posebno pa posebni odbor Parlamenta 
za finančno, gospodarsko in socialno 
krizo (CRIS), naj zagotovijo, da bo za 
načrte za oživitev gospodarstva in 
programe strukturnega prilagajanja 
opravljena presoja vplivov z vidika spola 
(naknadno, če ni bila opravljena 
predhodno) in da bodo vanje vključeni 
vidik spola in po spolu ločeni podatki in 
statistike;

črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 89
Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Svet, Komisijo, države članice, 
še posebno pa posebni odbor Parlamenta 
za finančno, gospodarsko in socialno 
krizo (CRIS), naj zagotovijo, da bo za 
načrte za oživitev gospodarstva in 
programe strukturnega prilagajanja 
opravljena presoja vplivov z vidika spola 
(naknadno, če ni bila opravljena 
predhodno) in da bodo vanje vključeni 
vidik spola in po spolu ločeni podatki in 
statistike;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 90
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Svet in Komisijo, naj 
ustanovita „odbor modrih žensk“, ki bo 
kritično ocenil pobude za reformo na 
podlagi strategije EU 2020 ter svetovnega 
načrta za gospodarsko oživitev in reformo 
skupine dvajsetih ter njihov vpliv na 
določen spol; ponovno poziva, da naj bo 
vključevanje načela enakosti med 
spoloma obvezno pri oblikovanju vseh 
prihodnjih ukrepov za fiskalno 
konsolidacijo, vseh novih finančnih 
pobud in predlogov politike;
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Or. en

Predlog spremembe 91
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Svet, Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo, da gospodarsko 
nazadovanje in krčenje finančnih sredstev 
ne bo vplivalo na politike in delovanje 
struktur, ki so bile vzpostavljene za 
doseganje enakosti med ženskami in 
moškimi na vseh ravneh vladnih in 
nevladnih organov; obžaluje, da je v 
nekaterih državah že prišlo do krčenja 
sredstev;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 92
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da se je zaradi 
pomanjkljivih ukrepov za varstvene 
storitve in infrastrukturo povečalo število 
migrantk, ki delajo kot gospodinjske 
pomočnice in zapolnjujejo te vrzeli na
domu, ostajajo pa brez socialne in z delom 
povezane zaščite in prejemkov; poziva 
države članice, naj delavce migrante 
nujno vključijo v socialno in zdravstveno 
varstvo;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 93
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da se je zaradi pomanjkljivih 
ukrepov za varstvene storitve in 
infrastrukturo povečalo število migrantk, 
ki delajo kot gospodinjske pomočnice in 
zapolnjujejo te vrzeli na domu, ostajajo pa 
brez socialne in z delom povezane zaščite 
in prejemkov; poziva države članice, naj 
delavce migrante nujno vključijo v 
socialno in zdravstveno varstvo;

12. poudarja, da je pri pripravi politik za 
sprejem zakonitih in nezakonitih 
migrantk treba upoštevati njihovo 
izpostavljenost;

Or. fr

Predlog spremembe 94
Edit Bauer

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da se je zaradi pomanjkljivih 
ukrepov za varstvene storitve in 
infrastrukturo povečalo število migrantk, ki 
delajo kot gospodinjske pomočnice in 
zapolnjujejo te vrzeli na domu, ostajajo pa 
brez socialne in z delom povezane zaščite 
in prejemkov; poziva države članice, naj 
delavce migrante nujno vključijo v 
socialno in zdravstveno varstvo;

12. poudarja, da se je zaradi pomanjkljivih
ukrepov za varstvene storitve in 
infrastrukturo povečalo število migrantk, ki 
delajo kot gospodinjske pomočnice in 
zapolnjujejo te vrzeli na domu, ostajajo pa 
brez socialne in z delom povezane zaščite 
in prejemkov; poziva države članice, naj se 
nujno borijo proti nezakonitemu 
zaposlovanju in zakonite delavce migrante 
vključijo v socialno in zdravstveno varstvo;

Or. en
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Predlog spremembe 95
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Kartika Tamara Liotard

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da je med prednostnimi 
nalogami treba na najvišje mesto postaviti 
reševanje problematike brezposelnosti, 
revščine in socialne izključenosti, za kar 
bo potrebna revizija sedanjih 
gospodarskih in finančnih politik, zlasti 
pakta stabilnosti, notranjega trga in 
politike konkurence, in bo prednost 
namenjena stalni, kakovostni zaposlitvi z 
ustreznimi socialnimi pravicami, pa 
naložbam in kakovostnim javnim 
storitvam, ki bodo omogočale socialno 
vključevanje, zlasti na področju 
izobraževanja, javnega zdravstva, varstva 
otrok, oskrbe vzdrževanih oseb, javnega 
prevoza in socialnih storitev;

Or. pt

Predlog spremembe 96
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Svet, Komisijo in države 
članice, naj analizirajo in nevtralizirajo 
negativne učinke zniževanja davkov in 
omejevanja javnih izdatkov in socialnih 
prejemkov, zlasti glede na omejevanje 
javne porabe na lokalni ravni, in na ta 
način zagotovijo, da ženskam ne bo 
preostalo nesorazmerno breme varstva 
(otrok, starejših in vzdrževanih oseb) in ko 
se bo zaradi zaprtja bolnic ali konca 
krajših bivanj v bolnicah oskrba bolnikov 

črtano
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prenesla na dom in na ženske, kar bo 
potencialno poglobilo neenakosti med 
ženskami in moškimi;

Or. fr

Predlog spremembe 97
Edit Bauer

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Svet, Komisijo in države 
članice, naj analizirajo in nevtralizirajo 
negativne učinke zniževanja davkov in
omejevanja javnih izdatkov in socialnih 
prejemkov, zlasti glede na omejevanje 
javne porabe na lokalni ravni, in na ta 
način zagotovijo, da ženskam ne bo 
preostalo nesorazmerno breme varstva 
(otrok, starejših in vzdrževanih oseb) in ko 
se bo zaradi zaprtja bolnic ali konca 
krajših bivanj v bolnicah oskrba bolnikov 
prenesla na dom in na ženske, kar bo 
potencialno poglobilo neenakosti med 
ženskami in moškimi;

13. poziva Svet, Komisijo in države 
članice, naj analizirajo in nevtralizirajo 
negativne učinke omejevanja javnih 
izdatkov in socialnih prejemkov, zlasti 
glede na omejevanje javne porabe na 
lokalni ravni, in na ta način zagotovijo, da 
ženskam ne bo preostalo nesorazmerno 
breme varstva (otrok, starejših in 
vzdrževanih oseb);

Or. en

Predlog spremembe 98
Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva države članice, naj v skladu z 
evropskimi cilji razvijejo cenovno in 
drugače dostopne, kakovostne varstvene 
storitve za otroke in druge vzdrževane 
osebe; poudarja, da bi bilo treba pri 

črtano
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financiranju kakovostnih storitev polno 
izkoristiti potencial, ki ga ponujajo 
strukturni skladi in evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja; poziva 
Komisijo, naj predlaga posebno direktivo 
o očetovskem in posvojiteljskem dopustu 
ter dopustu za nego staršev; 

Or. en

Obrazložitev

Poslanka Marina Yannakoudakis meni, da Komisija ni pristojna, da bi predlagala  direktivo o 
očetovskem in posvojiteljskem dopustu ter dopustu za nego staršev.

Predlog spremembe 99
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva države članice, naj v skladu z 
evropskimi cilji razvijejo cenovno in
drugače dostopne, kakovostne varstvene 
storitve za otroke in druge vzdrževane 
osebe; poudarja, da bi bilo treba pri 
financiranju kakovostnih storitev polno 
izkoristiti potencial, ki ga ponujajo 
strukturni skladi in evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja; poziva Komisijo, 
naj predlaga posebno direktivo o 
očetovskem in posvojiteljskem dopustu ter 
dopustu za nego staršev; 

14. poziva države članice, naj v skladu z 
evropskimi cilji še naprej razvijajo 
cenovno in drugače dostopne, kakovostne 
varstvene storitve za otroke in druge 
vzdrževane osebe; poudarja, da bi bilo 
treba pri financiranju kakovostnih storitev 
polno izrabiti potencial, ki ga ponujajo 
strukturni skladi in evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja; 

Or. fr

Predlog spremembe 100
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva države članice, naj v skladu z 
evropskimi cilji razvijejo cenovno in 
drugače dostopne, kakovostne varstvene 
storitve za otroke in druge vzdrževane 
osebe; poudarja, da bi bilo treba pri 
financiranju kakovostnih storitev polno 
izkoristiti potencial, ki ga ponujajo 
strukturni skladi in evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja; poziva 
Komisijo, naj predlaga posebno direktivo o 
očetovskem in posvojiteljskem dopustu ter 
dopustu za nego staršev;

14. poziva države članice, naj v skladu z 
evropskimi cilji razvijejo cenovno in 
drugače dostopne, kakovostne varstvene 
storitve za otroke in druge vzdrževane 
osebe; poziva Komisijo in države članice, 
naj polno izkoristijo potencial, ki ga 
ponujajo strukturni skladi in evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja in 
omogočijo lažji dostop do financiranja 
kakovostnih storitev; poziva Komisijo, naj 
predlaga posebno direktivo o očetovskem 
in posvojiteljskem dopustu ter dopustu za 
nego staršev;

Or. en

Predlog spremembe 101
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva države članice, naj v skladu z 
evropskimi cilji razvijejo cenovno in 
drugače dostopne, kakovostne varstvene 
storitve za otroke in druge vzdrževane 
osebe; poudarja, da bi bilo treba pri 
financiranju kakovostnih storitev polno 
izkoristiti potencial, ki ga ponujajo 
strukturni skladi in evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja; poziva 
Komisijo, naj predlaga posebno direktivo o 
očetovskem in posvojiteljskem dopustu ter 
dopustu za nego staršev;

14. poziva države članice, naj v skladu z 
evropskimi cilji razvijejo cenovno in 
drugače dostopne, kakovostne varstvene 
storitve za otroke in druge vzdrževane 
osebe in zagotovijo, da je dostopnost teh 
storitev združljiva z urniki dela s polnim 
delovnim časom za ženske in moške; 
poudarja, da bi bilo treba pri financiranju 
kakovostnih storitev polno izkoristiti 
potencial, ki ga ponujajo strukturni skladi 
in evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja; poziva Komisijo, naj predlaga 
posebno direktivo o očetovskem in 
posvojiteljskem dopustu ter dopustu za 
nego staršev;

Or. es
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Predlog spremembe 102
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva Svet, Evropsko komisijo in 
države članice, naj zagotovijo, da bo za 
načrte za oživitev gospodarstva in 
programe strukturnega prilagajanja 
opravljena presoja vplivov z vidika spola; 

Or. en

Predlog spremembe 103
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. opozarja, da te storitve za varstvo in 
nego otrok in vzdrževanih oseb 
predstavljajo pomemben vir zaposlitve, ki 
bi ga lahko zapolnile starejše ženske, 
katerih stopnja zaposlenosti je trenutno 
najnižja;

Or. es

Predlog spremembe 104
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. meni, da je treba zagotoviti dostopne 
storitve za otroško varstvo za vsaj 40 % 
otrok med 0 in 3 leti, in posplošiti šolanje 
za otroke med 3 letom in starostjo, ki je 
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predvidena za obvezno šolanje;

Or. es

Predlog spremembe 105
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je nasilja nad ženskami 
več v časih velikih gospodarskih 
premikov; zato države članice poziva, naj 
izboljšajo državne predpise in politike proti 
vsem oblikam nasilja na podlagi spola, in 
pozdravlja pobudo španskega predsedstva 
za ustanovitev evropskega observatorija za 
nasilje nad ženskami; podobno pozdravlja
pobudo Sveta o poglavitnem instrumentu 
za zaščito žrtve (evropska odredba o 
zaščiti); 

15. poziva države članice, naj izboljšajo 
državne predpise in politike proti vsem 
oblikam nasilja na podlagi spola; 
pozdravlja pobudo Sveta o poglavitnem 
instrumentu za zaščito žrtev (evropska 
odredba o zaščiti); 

Or. fr

Predlog spremembe 106
Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je nasilja nad ženskami 
več v časih velikih gospodarskih premikov;
zato države članice poziva, naj izboljšajo 
državne predpise in politike proti vsem 
oblikam nasilja na podlagi spola, in 
pozdravlja pobudo španskega predsedstva 
za ustanovitev evropskega observatorija za 
nasilje nad ženskami; podobno pozdravlja 
pobudo Sveta o poglavitnem instrumentu 
za zaščito žrtve (evropska odredba o 

15. poudarja, da je nasilja nad ženskami in 
moškimi več v časih velikih gospodarskih 
premikov; zato spodbuja države članice, 
naj uporabijo nacionalno zakonodajo za 
spoprijemanje z vsemi oblikami nasilja na 
podlagi spola; 
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zaščiti);

Or. en

Predlog spremembe 107
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je nasilja nad ženskami 
več v časih velikih gospodarskih premikov; 
zato države članice poziva, naj izboljšajo 
državne predpise in politike proti vsem 
oblikam nasilja na podlagi spola, in 
pozdravlja pobudo španskega predsedstva 
za ustanovitev evropskega observatorija za 
nasilje nad ženskami; podobno pozdravlja 
pobudo Sveta o poglavitnem instrumentu 
za zaščito žrtve (evropska odredba o 
zaščiti);

15. poudarja, da je nasilja nad ženskami 
več v časih velikih gospodarskih premikov; 
zato države članice poziva, naj izboljšajo 
državne predpise in politike proti vsem 
oblikam nasilja na podlagi spola; podobno 
pozdravlja pobudo Sveta o poglavitnem 
instrumentu za zaščito žrtve (evropska 
odredba o zaščiti);

Or. en

Predlog spremembe 108
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je nasilja nad ženskami 
več v časih velikih gospodarskih premikov; 
zato države članice poziva, naj izboljšajo
državne predpise in politike proti vsem 
oblikam nasilja na podlagi spola, in
pozdravlja pobudo španskega predsedstva 
za ustanovitev evropskega observatorija za 
nasilje nad ženskami; podobno pozdravlja 
pobudo Sveta o poglavitnem instrumentu 
za zaščito žrtve (evropska odredba o 

15. poudarja, da je nasilja nad ženskami 
več v časih velikih gospodarskih premikov; 
zato države članice poziva, naj pregledajo 
državne predpise in politike proti vsem 
oblikam nasilja na podlagi spola, da bodo 
bolje vključevale to dejstvo; pozdravlja 
pobudo španskega predsedstva za 
ustanovitev evropskega observatorija za 
nasilje nad ženskami; podobno pozdravlja 
pobudo Sveta o poglavitnem instrumentu 
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zaščiti); za zaščito žrtve (evropska odredba o 
zaščiti);

Or. en

Predlog spremembe 109
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva države članice, naj zlasti s 
kampanjami za ozaveščanje spodbudijo 
kolektivno zavedanje pojava nasilja nad 
ženskami; opozarja, da sta izobraževanje 
in ozaveščanje mladih bistvenega pomena 
za preprečevanje tovrstnih pojavov; 

Or. fr

Predlog spremembe 110
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva evropske institucije in države 
članice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe, 
zlasti po zakonodajni poti, da bi ženske in 
moški uravnoteženo zasedali odgovorne 
položaje v podjetjih in političnih organih; 
zato poziva k določitvi zavezujočih ciljev, 
da bi zagotovili enako zastopanost žensk 
in moških;

16. poziva evropske institucije in države 
članice, naj sprejmejo ukrepe zato, da bi 
ženske in moški uravnoteženo zasedali 
odgovorne položaje v podjetjih in 
političnih organih; 

Or. fr
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Predlog spremembe 111
Edit Bauer

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva evropske institucije in države 
članice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe, 
zlasti po zakonodajni poti, da bi ženske in 
moški uravnoteženo zasedali odgovorne 
položaje v podjetjih in političnih organih; 
zato poziva k določitvi zavezujočih ciljev, 
da bi zagotovili enako zastopanost žensk in 
moških;

16. poziva evropske institucije in države 
članice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe, 
da bi ženske in moški uravnoteženo 
zasedali odgovorne položaje v podjetjih in 
političnih organih; zato poziva k dodatnim 
ukrepom za enako zastopanost žensk in 
moških;

Or. en

Predlog spremembe 112
Barbara Matera

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva evropske institucije in države 
članice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe, 
zlasti po zakonodajni poti, da bi ženske in 
moški uravnoteženo zasedali odgovorne 
položaje v podjetjih in političnih organih; 
zato poziva k določitvi zavezujočih ciljev, 
da bi zagotovili enako zastopanost žensk 
in moških;

16. poziva evropske institucije in države 
članice, naj si prizadevajo, da bi ženske in 
moški uravnoteženo zasedali odgovorne
položaje v podjetjih in političnih organih; 
zato poziva k spodbujanju enake 
zastopanosti žensk in moških v vseh 
sektorjih;

Or. it

Predlog spremembe 113
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva evropske institucije in države 
članice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe, 
zlasti po zakonodajni poti, da bi ženske in 
moški uravnoteženo zasedali odgovorne 
položaje v podjetjih in političnih organih; 
zato poziva k določitvi zavezujočih ciljev, 
da bi zagotovili enako zastopanost žensk in 
moških;

16. poziva evropske institucije, države 
članice ter lokalne in regionalne organe, 
naj sprejmejo učinkovite ukrepe, zlasti po 
zakonodajni poti, da bi ženske in moški 
uravnoteženo zasedali odgovorne položaje 
v upravnih odborih v podjetjih, političnih 
organih, lokalnih, regionalnih, 
nacionalnih in evropskih institucijah ter 
javnih organih; zato poziva k določitvi 
zavezujočih ciljev, da bi zagotovili enako 
zastopanost žensk in moških;

Or. es

Predlog spremembe 114
Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva evropske institucije in države 
članice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe, 
zlasti po zakonodajni poti, da bi ženske in 
moški uravnoteženo zasedali odgovorne 
položaje v podjetjih in političnih organih; 
zato poziva k določitvi zavezujočih ciljev, 
da bi zagotovili enako zastopanost žensk in 
moških;

16. poziva evropske institucije in države 
članice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe, 
zlasti po zakonodajni poti, da bi ženske in 
moški uravnoteženo zasedali odgovorne 
položaje v podjetjih, javnih upravah, ki 
morajo dajati zgled, in političnih organih; 
zato poziva k določitvi zavezujočih ciljev, 
da bi zagotovili enako zastopanost žensk in 
moških;

Or. fr

Predlog spremembe 115
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva evropske institucije in države 
članice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe, 
zlasti po zakonodajni poti, da bi ženske in 
moški uravnoteženo zasedali odgovorne 
položaje v podjetjih in političnih organih; 
zato poziva k določitvi zavezujočih ciljev, 
da bi zagotovili enako zastopanost žensk in 
moških;

16. poziva evropske institucije in države 
članice, naj sprejmejo učinkovite ukrepe, 
zlasti po zakonodajni poti, da bi ženske in 
moški uravnoteženo zasedali odgovorne 
položaje v podjetjih, javnih upravah in 
političnih organih; zato poziva k določitvi 
zavezujočih ciljev, da bi zagotovili enako 
zastopanost žensk in moških;

Or. fr

Predlog spremembe 116
Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da bi evropska 
gospodarstva pridobila zelo veliko, če bi 
začela izkoriščati sposobnosti žensk; 
opozarja, da so po letu 2000 ženske 
zasedle šest od osmih milijonov novih 
delovnih mest v Evropski uniji in da 
predstavljajo 59 % vseh odpuščenih 
delavcev; poudarja, da bi po ugotovitvah 
raziskave odbora Women & Work (Ženske 
in delo) iz leta 2006 Združeno kraljestvo 
na primer ustvarilo 23 milijard funtov 
(2 % BDP), če bi znalo bolje izkoristiti 
sposobnosti žensk;

Or. pt

Predlog spremembe 117
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. meni, da je treba doseči 25-odstotno 
zastopanost žensk na mestih v upravnih 
odborih v podjetjih, ki kotirajo na borzi 
držav članic, in 20-odstotno zastopanost v 
vodstvu držav članic;

Or. es

Predlog spremembe 118
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. opozarja, da razlike med plačami 
žensk in moških ostajajo in se zaradi 
gospodarske in finančne krize lahko še 
povečajo; poziva evropske institucije in 
države članice, naj opredelijo jasne cilje 
in predlagajo zavezujoče ukrepe za 
odpravo razlik v plačah; 

Or. fr

Predlog spremembe 119
Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da so ženske premalo 
udeležene pri sprejemanju finančnih 
odločitev, pravzaprav so ženske ena od 
skupin, ki so sedaj izključene iz 
sprejemanja finančnih odločitev, čeprav 
nosijo težke posledice finančnega 
tveganja; poziva Svet, Komisijo in države 

črtano
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članice, naj izboljšajo žensko udeležbo na 
vseh ravneh odločanja, zlasti pri 
sprejemanju proračuna in vodenju 
evropskih finančnih sistemov, tudi 
Evropske centralne banke;

Or. en

Predlog spremembe 120
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da so ženske premalo 
udeležene pri sprejemanju finančnih 
odločitev, pravzaprav so ženske ena od 
skupin, ki so sedaj izključene iz 
sprejemanja finančnih odločitev, čeprav 
nosijo težke posledice finančnega 
tveganja; poziva Svet, Komisijo in države 
članice, naj izboljšajo žensko udeležbo na 
vseh ravneh odločanja, zlasti pri 
sprejemanju proračuna in vodenju 
evropskih finančnih sistemov, tudi 
Evropske centralne banke;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 121
Barbara Matera

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da so ženske premalo 
udeležene pri sprejemanju finančnih 
odločitev, pravzaprav so ženske ena od 
skupin, ki so sedaj izključene iz 
sprejemanja finančnih odločitev, čeprav 

17. poudarja, da so ženske premalo 
udeležene pri sprejemanju finančnih 
odločitev ter poziva Svet, Komisijo in 
države članice, naj izboljšajo žensko 
udeležbo na vseh ravneh odločanja, zlasti 
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nosijo težke posledice finančnega 
tveganja; poziva Svet, Komisijo in države 
članice, naj izboljšajo žensko udeležbo na 
vseh ravneh odločanja, zlasti pri 
sprejemanju proračuna in vodenju 
evropskih finančnih sistemov, tudi 
Evropske centralne banke;

pri sprejemanju proračuna in vodenju 
evropskih finančnih sistemov, tudi 
Evropske centralne banke;

Or. it

Predlog spremembe 122
Sophia in 't Veld

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da so ženske premalo 
udeležene pri sprejemanju finančnih 
odločitev, pravzaprav so ženske ena od 
skupin, ki so sedaj izključene iz 
sprejemanja finančnih odločitev, čeprav 
nosijo težke posledice finančnega tveganja; 
poziva Svet, Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo žensko udeležbo na vseh 
ravneh odločanja, zlasti pri sprejemanju 
proračuna in vodenju evropskih finančnih 
sistemov, tudi Evropske centralne banke;

17. poudarja, da so ženske premalo 
udeležene pri sprejemanju finančnih 
odločitev, pravzaprav so ženske ena od 
skupin, ki so sedaj izključene iz 
sprejemanja finančnih odločitev, čeprav 
nosijo težke posledice finančnega tveganja; 
poziva Svet, Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo žensko udeležbo na vseh 
ravneh odločanja, zlasti pri sprejemanju 
proračuna in vodenju evropskih finančnih 
sistemov, tudi Evropske centralne banke; v 
zvezi s tem poudarja, da je treba 
spodbujati finančno pismenost za dekleta 
in ženske;

Or. en

Predlog spremembe 123
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. pozdravlja odločitev norveške vlade, 
da delež žensk v upravah javnih družb 
poveča na vsaj 40 %; poziva Komisijo in 
države članice, naj norveško pobudo 
vzamejo kot pozitivni primer in gredo v isti 
smeri;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 124
Barbara Matera

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. pozdravlja odločitev norveške vlade, 
da delež žensk v upravah javnih družb 
poveča na vsaj 40 %; poziva Komisijo in 
države članice, naj norveško pobudo 
vzamejo kot pozitivni primer in gredo v isti 
smeri;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 125
Edite Estrela

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. pozdravlja odločitev norveške vlade, da 
delež žensk v upravah javnih družb poveča 
na vsaj 40 %; poziva Komisijo in države 
članice, naj norveško pobudo vzamejo kot 
pozitivni primer in gredo v isti smeri;

18. pozdravlja odločitev norveške vlade, da 
delež žensk v upravah javnih družb poveča 
na vsaj 40 % in z zadovoljstvom sprejema 
podatek, da je norveški vladi uspelo število 
žensk v vodstvih podjetij povečati, da zdaj 
predstavlja 41 %; poziva Komisijo in 
države članice, naj norveško pobudo 
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vzamejo kot pozitivni primer in gredo v isti 
smeri za podjetja, ki kotirajo na borzi;

Or. pt

Predlog spremembe 126
Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. pozdravlja potrebo po večjem številu 
žensk v upravah javnih družb, vendar 
poudarja, da morajo nacionalne vlade 
ukrepati v skladu s svojimi potrebami;

Or. en

Obrazložitev

Marina Yannakoudakis ne verjame v kvote ter poudarja, da je treba to vprašanje pustiti v 
pristojnosti nacionalnih vlad.

Predlog spremembe 127
Edit Bauer

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da so lahko naložbe v 
socialno infrastrukturo priložnost za 
posodobitev Evrope in da se spodbudi 
enakost med spoloma, in da so te naložbe 
nekakšna vzporedna strategija naložbam v
zelene tehnologije, s katerimi bomo 
posodobili fizične infrastrukture; meni, da 
bi morala zato biti enakost med spoloma 
politična prednostna naloga in glavno 
sredstvo;

19. poudarja, da so lahko naložbe v 
socialno infrastrukturo priložnost za 
posodobitev Evrope in da se spodbudi 
enakost med spoloma;

Or. en
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Predlog spremembe 128
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja, da so lahko naložbe v 
socialno infrastrukturo priložnost za 
posodobitev Evrope in da se spodbudi
enakost med spoloma, in da so te naložbe 
nekakšna vzporedna strategija naložbam v 
zelene tehnologije, s katerimi bomo 
posodobili fizične infrastrukture; meni, da
bi morala zato biti enakost med spoloma
politična prednostna naloga in glavno 
sredstvo;

19. poudarja, da so lahko naložbe v 
socialno infrastrukturo priložnost, da se 
spodbudi enakost med spoloma, ki bi 
morala biti politična prednostna naloga;

Or. fr

Predlog spremembe 129
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. meni, da bi morala zato biti enakost 
med spoloma politična prednostna naloga 
in glavno sredstvo; poudarja, da "zelena 
delovna mesta" lahko postanejo ključni 
segment rasti prihodnjih evropskih trgov 
dela, da se že danes lahko več kot 20 
milijonov delovnih mest v Evropski uniji 
šteje za "zelene" in da nedavni dokazi 
kažejo, da se lahko delovna mesta samo v 
sektorju za obnovljivo energijo do leta 
2020 podvojijo na 2,8 milijona; 

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 130
Barbara Matera

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da "zelena delovna mesta" 
lahko postanejo ključni segment rasti
prihodnjih evropskih trgov dela, da se že 
danes lahko več kot 20 milijonov delovnih 
mest v Evropski uniji šteje za "zelene" in 
da nedavni dokazi kažejo, da se lahko 
delovna mesta samo v sektorju za 
obnovljivo energijo do leta 2020 podvojijo 
na 2,8 milijona; 

20. glede na pomembnost zelenega 
gospodarstva ob upoštevanju strategije 
EU2020 za rast prihodnjih evropskih trgov 
dela, glede na to, da se že danes lahko več 
kot 20 milijonov delovnih mest v Evropski 
uniji šteje za "zelene" in da nedavni dokazi 
kažejo, da se lahko delovna mesta samo v 
sektorju za obnovljivo energijo do leta 
2020 podvojijo na 2,8 milijona;

Or. it

Predlog spremembe 131
Astrid Lulling,Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da bosta preoblikovanje 
gospodarstva v okolju prijazno in prehod 
na nizkoogljično gospodarstvo sprožila 
velikansko povpraševanje po 
kvalificiranih delavcih; opozarja, da so 
ženske zelo slabo zastopane v sektorju 
obnovljivih virov energije, zlasti pa v 
znanosti in na tehnološko intenzivnih 
delovnih mestih; poziva Svet, Komisijo in 
države članice, naj poskrbijo, da delavke 
ne bodo izključene iz izobraževalnih 
projektov in programov ekoloških 
sprememb, na primer v sektorju 
obnovljivih virov energije, v znanosti ter 
na tehnološko intenzivnih delovnih mestih;

21. ugotavlja, da so ženske žal slabo 
zastopane v znanosti in na tehnološko 
intenzivnih delovnih mestih; poziva Svet, 
Komisijo in države članice, naj poskrbijo, 
da delavke ne bodo izključene iz 
izobraževalnih projektov in programov za 
delovna mesta v znanosti ter na tehnološko 
intenzivnih delovnih mestih;

Or. fr
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Predlog spremembe 132
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da bosta preoblikovanje 
gospodarstva v okolju prijazno in prehod 
na nizkoogljično gospodarstvo sprožila 
velikansko povpraševanje po kvalificiranih 
delavcih; opozarja, da so ženske zelo slabo 
zastopane v sektorju obnovljivih virov 
energije, zlasti pa v znanosti in na 
tehnološko intenzivnih delovnih mestih; 
poziva Svet, Komisijo in države članice, 
naj poskrbijo, da delavke ne bodo 
izključene iz izobraževalnih projektov in 
programov ekoloških sprememb, na primer 
v sektorju obnovljivih virov energije, v 
znanosti ter na tehnološko intenzivnih 
delovnih mestih;

21. poudarja, da bosta preoblikovanje 
gospodarstva v okolju prijazno in prehod 
na nizkoogljično gospodarstvo sprožila 
velikansko povpraševanje po kvalificiranih 
delavcih; opozarja, da so ženske zelo slabo 
zastopane v sektorju obnovljivih virov 
energije, zlasti pa v znanosti in na 
tehnološko intenzivnih delovnih mestih; 
poziva Svet, Komisijo in države članice, 
naj poskrbijo, da bodo delavke bolj 
vključene v izobraževalne projekte in 
programe ekoloških sprememb, na primer 
v sektorju obnovljivih virov energije, v 
znanosti ter na tehnološko intenzivnih 
delovnih mestih;

Or. fr

Predlog spremembe 133
Norica Nicolai

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poudarja, da bosta preoblikovanje 
gospodarstva v okolju prijazno in prehod 
na nizkoogljično gospodarstvo sprožila 
velikansko povpraševanje po kvalificiranih 
delavcih; opozarja, da so ženske zelo slabo 
zastopane v sektorju obnovljivih virov 
energije, zlasti pa v znanosti in na 
tehnološko intenzivnih delovnih mestih; 
poziva Svet, Komisijo in države članice, 
naj poskrbijo, da delavke ne bodo 

21. poudarja, da bosta preoblikovanje 
gospodarstva v okolju prijazno in prehod 
na nizkoogljično gospodarstvo sprožila 
velikansko povpraševanje po kvalificiranih 
delavcih; opozarja, da so ženske zelo slabo 
zastopane v sektorju obnovljivih virov 
energije, zlasti pa v znanosti in na 
tehnološko intenzivnih delovnih mestih; 
poziva Svet, Komisijo in države članice, 
naj poskrbijo, da delavke ne bodo 
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izključene iz izobraževalnih projektov in 
programov ekoloških sprememb, na primer 
v sektorju obnovljivih virov energije, v 
znanosti ter na tehnološko intenzivnih 
delovnih mestih;

izključene iz izobraževalnih projektov in 
programov ekoloških sprememb, na primer 
v sektorju obnovljivih virov energije, v 
znanosti ter na tehnološko intenzivnih 
delovnih mestih; poziva države članice, 
naj spodbujajo ženske v lokalnih pobudah 
za podjetništvo na teh področjih z 
omogočanjem lažjega dostopa do 
razpoložljivih evropskih strukturnih 
skladov z razširjanjem podatkov in 
delavnicami za usposabljanje;

Or. en

Predlog spremembe 134
Antonyia Parvanova

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. spodbuja delodajalce v državah 
članicah, naj ustvarijo več priložnosti za 
delavke na področju novih tehnologij, da 
bi okrepili sektor visoke tehnologije v 
skladu s cilji strategije EU 2020,

Or. en

Predlog spremembe 135
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Svet, Komisijo in države 
članice, naj na nacionalni ravni zagotovijo
celovito izvajanje evropskih strukturnih 
skladov in naj se posledicam recesije 
zoperstavijo s pobudami za 

22. poziva Svet, Komisijo in države 
članice, naj na nacionalni ravni spodbujajo 
celovito izvajanje evropskih strukturnih 
skladov in naj se posledicam recesije 
zoperstavijo s pobudami za 
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preusposabljanje in izpopolnjevanje, kot to 
določajo člen 16 splošne uredbe1 in člena 6 
uredbe o Evropskem socialnem skladu2 in 
uredbe o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj3;

preusposabljanje in izpopolnjevanje, kot to 
določajo člen 16 splošne uredbe4 in člena 6 
uredbe o Evropskem socialnem skladu5 in 
uredbe o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj6;

Or. fr

Predlog spremembe 136
Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. zahteva, da se spremeni uredba o 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja (EKSRP), da se bo lahko 
izvajalo pozitivne ukrepe v prid ženskam v 
prihodnjem obdobju načrtovanja 2014–
2020, kot je bilo mogoče v predhodnih 
obdobjih, vendar ni več mogoče sedaj, 
vedoč, da bo tak ukrep imel zelo pozitivne 
učinke na zaposlovanje žensk na 
podeželju;

Or. es

                                               
1 Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L 210, 31.7.2006, str. 25).
2 Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu 
(UL L 210, 31.07.2006, str. 12).
3 Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj (UL L 210, 31.7.2006, str. 1).
4 Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L 210, 31.7.2006, str. 25).
str 25):
5 Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu 
(UL L 210, 31.07.2006, str. 12).
6 Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj (UL L 210, 31.7.2006, str. 1).
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Predlog spremembe 137
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Svet, Komisijo in države 
članice, naj znotraj vsakega sklada 
namenijo finančna sredstva za dejavnosti 
s področja enakih možnosti, poleg tega pa 
oblikujejo dodatno podporo za splošne 
programe in druge posebne pobude, ki bi 
prejela ločena sredstva za tehnično 
pomoč; poziva države članice, naj 
razvijejo mehanizme za enako zastopanost 
obeh spolov pri upravljanju, ki bi 
omogočali, da bi se strokovno znanje o 
enakosti spolov razširilo po vladnih 
organih in drugih agencijah, ki izvajajo 
ukrepe iz kohezijskih in strukturnih 
skladov in bi bila dana spodbuda ženskim 
organizacijam in mrežam;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 138
Marina Yannakoudakis

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Svet, Komisijo in države 
članice, naj znotraj vsakega sklada 
namenijo finančna sredstva za dejavnosti 
s področja enakih možnosti, poleg tega pa 
oblikujejo dodatno podporo za splošne 
programe in druge posebne pobude, ki bi 
prejela ločena sredstva za tehnično 
pomoč; poziva države članice, naj razvijejo 
mehanizme za enako zastopanost obeh 
spolov pri upravljanju, ki bi omogočali, da 
bi se strokovno znanje o enakosti spolov 

23. poziva države članice, naj razvijejo 
mehanizme za enako zastopanost obeh 
spolov pri upravljanju, ki bi omogočali, da 
bi se strokovno znanje o enakosti spolov 
razširilo po vladnih organih in drugih 
agencijah, ki izvajajo ukrepe iz kohezijskih 
in strukturnih skladov in bi bila dana 
spodbuda ženskim organizacijam in 
mrežam;
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razširilo po vladnih organih in drugih 
agencijah, ki izvajajo ukrepe iz kohezijskih 
in strukturnih skladov in bi bila dana 
spodbuda ženskim organizacijam in 
mrežam;

Or. en

Predlog spremembe 139
Edit Bauer

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Svet, Komisijo in države 
članice, naj znotraj vsakega sklada 
namenijo finančna sredstva za dejavnosti 
s področja enakih možnosti, poleg tega pa 
oblikujejo dodatno podporo za splošne 
programe in druge posebne pobude, ki bi 
prejela ločena sredstva za tehnično 
pomoč; poziva države članice, naj razvijejo 
mehanizme za enako zastopanost obeh 
spolov pri upravljanju, ki bi omogočali, da 
bi se strokovno znanje o enakosti spolov 
razširilo po vladnih organih in drugih 
agencijah, ki izvajajo ukrepe iz kohezijskih 
in strukturnih skladov in bi bila dana 
spodbuda ženskim organizacijam in 
mrežam;

23. poziva Svet, Komisijo in države 
članice, naj posledično izvajajo načelo 
vključevanja enakosti med spoloma v 
vsakem skladu, vključno s čezmejnimi 
programi; poziva države članice, naj 
razvijejo mehanizme za enako zastopanost 
obeh spolov pri upravljanju, ki bi 
omogočali, da bi se strokovno znanje o 
enakosti spolov razširilo po vladnih 
organih in drugih agencijah, ki izvajajo 
ukrepe iz kohezijskih in strukturnih 
skladov in bi bila dana spodbuda ženskim 
organizacijam in mrežam;

Or. en

Predlog spremembe 140
Barbara Matera

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva Svet, Komisijo in države 23. poziva Svet, Komisijo in države 



AM\811660SL.doc 71/73 PE439.983v02-00

SL

članice, naj znotraj vsakega sklada 
namenijo finančna sredstva za dejavnosti s 
področja enakih možnosti, poleg tega pa 
oblikujejo dodatno podporo za splošne 
programe in druge posebne pobude, ki bi 
prejela ločena sredstva za tehnično 
pomoč; poziva države članice, naj razvijejo 
mehanizme za enako zastopanost obeh 
spolov pri upravljanju, ki bi omogočali, da 
bi se strokovno znanje o enakosti spolov 
razširilo po vladnih organih in drugih 
agencijah, ki izvajajo ukrepe iz kohezijskih 
in strukturnih skladov in bi bila dana 
spodbuda ženskim organizacijam in 
mrežam; 

članice, naj znotraj vsakega sklada 
namenijo finančna sredstva za dejavnosti s 
področja enakih možnosti; poziva države 
članice, naj razvijejo mehanizme za enako 
zastopanost obeh spolov pri upravljanju, ki 
bi omogočali, da bi se strokovno znanje o 
enakosti spolov razširilo po vladnih 
organih in drugih agencijah, ki izvajajo 
ukrepe iz kohezijskih in strukturnih 
skladov in bi bila dana spodbuda ženskim 
organizacijam in mrežam;

Or. it

Predlog spremembe 141
Astrid Lulling, Christa Klaß

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. spodbuja Evropski inštitut za enakost 
spolov, naj opravi analizo vplivov 
gospodarske krize z vidika spola, druge 
evropske institucije, kot je Evropska 
fundacija za izboljševanje življenjskih in 
delovnih pogojev, pa poziva, naj 
problematiko vključujejo v vsakdanje delo;

24. poziva evropske institucije, kot je 
Evropska fundacija za izboljševanje 
življenjskih in delovnih pogojev, naj 
problematiko enakosti med spoloma 
vključujejo v vsakdanje delo;

Or. fr

Predlog spremembe 142
Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva)

Predlog resolucije
Odstavek 24
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24. spodbuja Evropski inštitut za enakost 
spolov, naj opravi analizo vplivov 
gospodarske krize z vidika spola, druge 
evropske institucije, kot je Evropska 
fundacija za izboljševanje življenjskih in 
delovnih pogojev, pa poziva, naj 
problematiko vključujejo v vsakdanje 
delo;

24. spodbuja Evropski inštitut za enakost 
spolov, naj opravi analizo vplivov 
gospodarske in finančne krize na enakost 
med spoloma; analiza vplivov bi morala 
biti opravljena s pomočjo natančnih 
kazalcev, ki bi upoštevali specifični 
kontekst krize; druge evropske institucije, 
kot je Evropska fundacija za izboljševanje 
življenjskih in delovnih pogojev, pa 
poziva, naj s svojim rednim delom 
predlagajo odgovore na vprašanja o 
enakosti spolov;

Or. fr

Predlog spremembe 143
Antonyia Parvanova

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poudarja, da je treba razviti 
programe in finančne spodbude, da bi 
spodbudili in pospešili udeležbo žensk v 
malih in srednje velikih podjetjih;

Or. en

Predlog spremembe 144
Raül Romeva i Rueda

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Svet in Komisijo, naj ustvarita 
evropski možganski trust o enakosti med 
spoloma in finančnem upravljanju, ki bo 
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obravnaval vprašanja alternativnega 
znanja in modelov finančnega 
upravljanja, ki bodo najbolje služili družbi 
v smislu splošne blaginje, enakosti in 
pravičnosti;

Or. en


