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Predlog spremembe 1 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (poročevalka v senci EPP), Edite Estrela 
(poročevalka v senci S-D), Ilda Figueiredo (poročevalka v senci GUE/NGL), Mariya 
Nedelcheva
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 5 in 6

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 prvi val krize prizadel zlasti 
pretežno moški finančni sektor, 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, 
splošnih 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 2 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (poročevalka v senci S-D), Sophia in 't Veld 
(poročevalka v senci ALDE), Ilda Figueiredo (poročevalka v senci GUE/NGL), Norica 
Nicolai, Elisabeth Morin-Chartier, Chrysoula Paliadeli
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 14, 15 in 16

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 

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

ženske, ki so navadno bolj usposobljene 
od moških, v celoti soudeležene pri 
odločanju v politični, gospodarski in 
finančni sferi ter pri sporazumih s 
socialnimi partnerji,

Or. en

Predlog spremembe 3 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (poročevalka v senci S-D), Ilda Figueiredo 
(poročevalka v senci GUE/NGL), Iratxe García Pérez
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 30 in 31

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker se po podatkih Evropske fundacije 
za izboljšanje življenjskih in delovnih 
pogojev ženska trikrat več ukvarja z 
otroki, opravlja gospodinjska dela ali 
skrbi za vzdrževane družinske člane, in 
ker je delitev družinskih in gospodinjskih 
obveznosti med moškimi in ženskami, 
zlasti s spodbujanjem uporabe dopusta za 
nego in varstvo otroka in očetovskega 
dopusta, potreben pogoj za spodbujanje in 
doseganje enakosti med ženskami in 
moškimi; in ker je izključevanje 
porodniškega dopusta in dopusta za nego 
in varstvo otroka iz računanja celotnega 
delovnega časa diskriminatorno in 
neugodno za ženske na trgu dela,

Or. en
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Predlog spremembe 4 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (poročevalka v senci S-D), Sophia in 't Veld 
(poročevalka v senci ALDE), Ilda Figueiredo (poročevalka v senci GUE/NGL), Norica 
Nicolai, Iratxe García Pérez
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 35 in 36

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, večina 
teh so ženske, 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 5 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (poročevalka v senci EPP), Edite Estrela 
(poročevalka v senci S-D), Ilda Figueiredo (poročevalka v senci GUE/NGL), Iratxe 
García Pérez, Barbara Matera
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 38, 40, 41 in 42

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 pravice varovalo 
pred revščino in socialno izključenostjo 
ter odskočna deska do finančne in 
psihološke neodvisnosti; ker je pri 
splošnem dostopu do kakovostnih javnih 
storitev izredno pomembno, da se 
pripravijo in izvršijo politike, vključno s
cenovno in drugače dostopnimi, 
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kakovostnimi storitvami za varstvo otrok 
in pomoči starejšim in vzdrževanim 
osebam, ki bodo odgovarjale potrebam 
tako žensk kot moških,

Or. en

Predlog spremembe 6 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (poročevalka v senci S-D), Ilda Figueiredo 
(poročevalka v senci GUE/NGL), Chrysoula Paliadeli
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 47 in 48

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; ker je cena 
družinskega nasilja v EU okrog 
16 milijonov EUR letno,

Or. en

Predlog spremembe 7 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (poročevalka v senci S-D), Ilda Figueiredo 
(poročevalka v senci GUE/NGL), Mariya Nedelcheva, Barbara Matera
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 85 in 86

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 

9. obžaluje, da politični ukrepi proti krizi, 
tudi svežnji ukrepov za oživitev 
gospodarstva, ne priznavajo, analizirajo ali 
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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;

urejajo posledic krize z vidika spolov; 
obžaluje, 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, ki bo vsebovalo 
konkretne cilje, pri vseh politikah pa naj 
ob pripravi proračuna upoštevajo vidik 
spola,

Or. en

Predlog spremembe 8 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (poročevalka v senci S-D), Sophia in 't Veld 
(poročevalka v senci ALDE), Ilda Figueiredo (poročevalka v senci GUE/NGL), Norica 
Nicolai, Iratxe García Pérez
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga sprememb 100 in 101

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 žensk in 
moških, ki delajo s polnim delovnim 
časom; 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
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Predlog spremembe 9 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (poročevalka v senci S-D), Ilda Figueiredo 
(poročevalka v senci GUE/NGL), Iratxe García Pérez, Elisabeth Morin-Chartier, 
Mariya Nedelcheva
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 113, 114 in 115

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, 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 podjetjih in političnih organih, tudi v 
upravnih odborih podjetij, ter v lokalnih, 
regionalnih, nacionalnih in evropskih 
javnih institucijah ter organih, ki bi 
morali dajati zgled; zato poziva k določitvi 
zavezujočih ciljev, da bi zagotovili enako 
zastopanost žensk in moških; 

Or. en

Predlog spremembe 10 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (poročevalka v senci S-D), Ilda Figueiredo 
(poročevalka v senci GUE/NGL), Barbara Matera
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 130

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. ugotavlja, da je ob upoštevanju 
strategije EU 2020 zeleno gospodarstvo 
bistvenega pomena, ter 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 
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2020 podvojijo na 2,8 milijona;

Or. en

Predlog spremembe 11 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (poročevalka v senci S-D), Ilda Figueiredo 
(poročevalka v senci GUE/NGL), Mariya Nedelcheva
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 142

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

Or. en


