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Predlog spremembe 1
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP Shadow), Gesine Meissner (ALDE Shadow), 
Marije Cornelissen (Greens/EFA Shadow), Vilija Blinkevičiūtė
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga spremembe 3 in 4

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker individualizacija trga dela, zaradi 
katere je vse manj kolektivnega pogajanja, 
postavlja delojemalce v ranljivejši položaj, 
ki nato vodi v negotova delovna mesta, saj 
delodajalci laže poslabšujejo pogoje 
zaposlovanja;

A. ker individualizacija in vse večja 
prilagodljivost trga dela, zaradi katerih je 
vse manj kolektivnega pogajanja, postavlja 
delojemalce, zlasti ženske, ki morajo 
pogosto usklajevati družinske obveznosti,
v ranljivejši položaj, ki nato lahko vodi v 
negotova delovna mesta, saj delodajalci 
laže poslabšujejo pogoje zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 2
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP Shadow), Gesine Meissner (ALDE Shadow), 
Marije Cornelissen (Greens/EFA Shadow), Cornelia Ernst (GUE/NGL Shadow), Silvia 
Costa
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga spremembe 18 in 19

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja, da je narava negotovega dela 
vezana na spol in opominja na premika na 
trgu dela od tipičnih k netipičnim, pogosto 
negotovim oblikam zaposlitve;

1. opozarja, da je narava negotovega dela 
vezana na spol in opominja na premik na 
trgu dela od tipičnih k netipičnim oblikam 
zaposlitve, zaradi česar je treba preprečiti 
spreminjanje netipičnih oblik zaposlitev v 
negotove oblike; za preprečevanje takšnih 
težav bi bilo treba spodbuditi države 
članice in socialne partnerje, naj se lotijo 
vsebinskega usklajevanja zakonodajne in 
pogodbene ureditve tipičnega in 
netipičnega dela, s čimer bi preprečili, da 
bi najbolj udobna in najcenejša oblika 
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dela izpodrinila ostale, obenem pa je treba 
upoštevati tveganje povečanja dela na 
črno;

Or. en

Predlog spremembe 3
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP Shadow), Gesine Meissner (ALDE Shadow), 
Marije Cornelissen (Greens/EFA Shadow), Cornelia Ernst (GUE/NGL Shadow), Mary 
Honeyball
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga spremembe 25 in 26

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. izraža razočaranje, ker sveženj delovne 
zakonodaje EU in prej omenjene direktive 
o delu za določen čas, delu za krajši 
delovni čas in začasno delo, negotove 
narave zaposlitve ne obravnavajo na 
ustrezen način; zato poziva Komisijo in 
države članice, da sprejmejo nadaljnje 
posebne zakonodajne ukrepe, na primer 
uvedbo zavezujočih minimalnih socialnih 
standardov za delavce in zagotovitev 
enakega dostopa do socialnih storitev in 
ugodnosti za vse delavce, vključno s 
porodniškim dopustom, zdravstvenimi 
storitvami, zaposlitvenimi pokojninami, ne 
glede na njihove pogoje zaposlitve;

4. izraža razočaranje, ker sveženj delovne 
zakonodaje EU in prej omenjene direktive 
o delu za določen čas, delu za krajši 
delovni čas in začasno delo, negotove 
narave zaposlitve ne obravnavajo na 
ustrezen način; zato poziva Komisijo in 
države članice, da sprejmejo nadaljnje 
posebne zakonodajne ukrepe, na primer 
uvedbo zavezujočih minimalnih socialnih 
standardov za delavce in zagotovitev 
enakega dostopa do socialnih storitev in 
ugodnosti za vse delavce, vključno s 
porodniškim dopustom, zdravstvenimi 
storitvami, zaposlitvenimi pokojninami ter 
izobraževanjem in usposabljanjem, ne 
glede na njihove pogoje zaposlitve; poleg 
tega poziva države članice, naj izvajajo 
zakonodajo, ki bo delavcem zagotavljala 
razumne omejitve delovnega časa, počitek 
in prosti čas;

Or. en
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Predlog spremembe 4
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE Shadow), Marije Cornelissen (Greens/EFA 
Shadow), Cornelia Ernst (GUE/NGL Shadow)
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 28, 29 in 30

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, da bi se morale ženske, ki 
opravljajo negotova dela, sindikalno 
združevati, saj so dostojno plačilo, 
porodniški dopust, sprejemljiv in urejen 
delovni čas in nediskriminatorno delovno 
okolje zanje bistvenega pomena; poziva 
države članice, naj kaznujejo oviranje 
včlanjevanja v sindikalne organizacije;

5. poudarja, da bi morale imeti ženske, ki 
opravljajo negotova dela, možnost, da
sindikalno zaščitijo svoje pravice, kot so
dostojno plačilo, porodniški dopust, 
sprejemljiv in urejen delovni čas in 
nediskriminatorno delovno okolje, ki so
zanje bistvenega pomena; poziva države 
članice, naj kaznujejo oviranje 
včlanjevanja v sindikalne organizacije; 
poziva socialne partnerje, naj povečajo 
enakost spolov v vseh svojih organih na 
vseh ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 5
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE Shadow), Marije Cornelissen (Greens/EFA 
Shadow), Cornelia Ernst (GUE/NGL Shadow), Vilija Blinkevičiūtė, Eva-Britt Svensson
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloge sprememb 35, 36, 37 in 38

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poudarja, da je treba premagati 
segregacijo na trgu dela, in sicer z boljšo 
ozaveščenostjo in izobraževanjem že od 
mladih let, na primer s spodbujanjem 
moških, da se odločajo za zaposlitve, ki se 
povezujejo z ženskimi veščinami; 

7. poudarja, da je treba premagati 
strokovno in sektorsko segregacijo na trgu 
dela, in sicer z boljšo ozaveščenostjo in 
izobraževanjem že od mladih let, na primer 
s spodbujanjem moških, da se odločajo za 
zaposlitve, ki se povezujejo z ženskimi 
veščinami, in obratno, z bojem proti 
dojemanju zaslužka žensk samo kot 
dodatka k družinskemu proračunu, z 
vključitvijo Evropskega inštituta za 
enakost spolov;
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Or. en

Predlog spremembe 6
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP Shadow), Gesine Meissner (ALDE Shadow), 
Marije Cornelissen (Greens/EFA Shadow), Cornelia Ernst (GUE/NGL Shadow), Mary 
Honeyball
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predloga spremembe 43 in 44

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj spodbuja države 
članice k izmenjavi najboljših praks in 
polni uporabi možnosti sofinanciranja, ki 
jih ponujajo strukturni skladi, zlasti 
Evropski socialni sklad, in sicer za 
zagotavljanje večjega dostopa do cenovno 
sprejemljivih, kakovostnih zmogljivosti za 
varstvo otrok ter oskrbo starejših, da bi 
zagotavljanje oskrbe na domu spremenili v 
dostojne, stalne zaposlitve v javnem 
sektorju in preprečili, da bi bile ženske 
prisiljene opravljati dela z 
neprostovoljnim krajšim delovnim časom;

11.  poziva Komisijo, naj spodbuja države 
članice k izmenjavi najboljših praks in 
polni uporabi možnosti sofinanciranja, ki 
jih ponujajo strukturni skladi, zlasti 
Evropski socialni sklad, in sicer za 
zagotavljanje večjega dostopa do cenovno 
sprejemljivih, kakovostnih zmogljivosti za 
varstvo otrok ter oskrbo starejših, tako da 
ženskam teh nalog ne bi bilo treba 
opravljati na neformalni ravni; poleg tega 
poudarja, da je treba negotovo
zagotavljanje oskrbe na domu, če je le 
mogoče, spremeniti v dostojne, stalne 
zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 7
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP Shadow), Gesine Meissner (ALDE Shadow), 
Marije Cornelissen (Greens/EFA Shadow), Cornelia Ernst (GUE/NGL Shadow)
Sporazumni predlog spremembe, ki nadomesti predlog spremembe 46

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj predlaga nov 
evropski dogovor glede zaposlitve au-pair, 
ki naj zniža starostno mejo, ki je sedaj 30 
let, da odrasli vzdrževalci družine v poznih 
dvajsetih letih ne bodo mogli biti 

12. poziva Komisijo, naj predlaga nov 
evropski dogovor glede zaposlitve au-pair, 
ki naj zniža starostno mejo, ki je sedaj 30 
let, da odrasli vzdrževalci družine v poznih 
dvajsetih letih ne bodo mogli biti 
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nameščeni na to mesto; dogovor naj 
določa, da zaposlitev au-pair lahko dobijo 
mladi ljudi v okviru kulturne izmenjave za
pomoč pri vsakdanjih družinskih opravilih, 
vendar ne več kot 5 ur dnevno;

nameščeni na to mesto, in v katerem bo 
poudarjeno, da je vloga teh oseb pomoč 
pri vsakdanjih družinskih opravilih in 
sodelovanje pri družinskih dejavnostih,
vendar ne več kot 30 ur na teden, in da je 
namen takšne zaposlitve razvijanje 
kulturnega razumevanja in jezikovnega 
znanja teh oseb;

Or. en


