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Predlog spremembe 1
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je namen strategije Evropa 2020 
povečati stopnjo zaposlenosti moških in 
žensk na 75 %; ker je sedanja stopnja 
zaposlenosti žensk okoli 58,2-odstotna;

A. ker je eden od namenov strategije 
Evropa 2020 povečati stopnjo zaposlenosti 
moških in žensk na 75 %; ker je sedanja 
stopnja zaposlenosti žensk okoli 58,2-
odstotna, pri čemer so razlike med 
državami članicami velike,

Or. en

Predlog spremembe 2
Angelika Werthmann

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je namen strategije Evropa 2020 
povečati stopnjo zaposlenosti moških in 
žensk na 75 %; ker je sedanja stopnja 
zaposlenosti žensk okoli 58,2-odstotna;

A. ker je namen strategije Evropa 2020 
povečati stopnjo zaposlenosti moških in 
žensk v EU na 75 %; ker je sedanja stopnja 
zaposlenosti žensk v EU okoli 58,2-
odstotna,

Or. de

Predlog spremembe 3
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker mora Evropska unija, kot je 
navedeno v strategiji Evropa 2020, 
ustvariti približno milijon novih delovnih 
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mest na področju znanosti in tehnologije 
in ker ženske ostajajo slabše zastopane 
tako v izobraževanju kot na povezanih 
delovnih mestih,

Or. pt

Predlog spremembe 4
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker so ženske na trgu dela v 
zapostavljenem položaju in niso 
sorazmerno zastopane pri delu s 
skrajšanim delovnim časom in pri pogosto 
negotovih novih oblikah delovnih 
razmerij ter se soočajo z ovirami pri 
dostopu do vseh socialnih pravic, socialne 
zaščite in prejemkov,

Or. pt

Predlog spremembe 5
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe v 
pomoč ranljivim delavcem, zlasti nizko 
kvalificiranim, nezaposlenim, mladim ali 
ostarelim, fizično ali duševno prizadetim 
ter pripadnikom manjšin, ter zagotovi 
poklicno usmerjanje in razvoj ciljnih 
programov za usposabljanje in 
pridobivanje strokovnih izkušenj, 
prilagojenih posebnim potrebam,
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Or. lt

Predlog spremembe 6
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker strategija Evropa 2020 poudarja 
ekološko preoblikovanje, sektor 
obnovljivih virov energije in zelena 
delovna mesta z veliko vključenostjo 
znanosti in tehnologije za trajnostno 
gospodarstvo; ker sta dejavno 
vključevanje in ponovno vključevanje 
žensk na trg dela ključnega pomena za 
izpolnitev ciljev glede zaposlovanja,

Or. en

Predlog spremembe 7
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. čeprav so mikrokrediti pomembna 
orodja za žensko podjetništvo in 
ustanavljanje družinskih podjetij, so 
ženske še vedno slabo zastopane v 
poslovnem svetu Evropske unije, saj 
povprečno predstavljajo le 30 % vseh 
podjetnikov,

Or. pt

Predlog spremembe 8
Ilda Figueiredo
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker povečanje števila atipičnih oblik 
zaposlitve, ki jih povzroča večja prožnost, 
izključuje vedno večje število delavk iz 
socialnih nadomestil, saj je upravičenost 
do njih odvisna od delavčevega 
zaposlitvenega statusa; ker večja prožnost 
ogroža tudi finančno vzdržnost sistemov 
socialne varnosti,

Or. pt

Predlog spremembe 9
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je več kot 60 % študentov z 
univerzitetno diplomo žensk, hkrati pa se 
premalo žensk in deklet odloči za delo v 
znanosti, kar povzroča precejšnje 
razlikovanje po spolu v sektorju; ker so se 
razlike med zaposlovanjem žensk in 
moških v sektorju informacijske 
tehnologije sčasoma kvečjemu še 
povečale,

Or. en

Predlog spremembe 10
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker so razlike med spoloma, ki se 
kažejo pri plačah, razmerju med 
zaposlitvami za krajši in polni delovni čas 
ter stopnji zaposlenosti, na evropskem 
trgu dela še vedno prisotne, kar je med 
drugim posledica starševstva, ker je 
segregacija trga dela pri zaposlovanju 
glavna ovira za dobro delovanje 
evropskega trga dela,

Or. en

Predlog spremembe 11
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo države članice za 
večjo zaposlenost žensk nameniti posebno 
pozornost učinkovitemu izvajanju 
protidiskriminacijske zakonodaje in 
predpisom, ki so družini prijazni, s 
prostovoljnimi ukrepi in izvedljivimi cilji 
morajo spodbujati zaposlovanje na 
netradicionalnih mestih ter zagotoviti 
dostopnost in odgovornost; poudarja, da je 
pomembno spremljati trg delovne sile in 
zahteve glede znanj;

1. poudarja, da morajo države članice za 
večjo zaposlenost žensk zagotavljati 
učinkovito izvajanje protidiskriminacijske 
zakonodaje; poudarja, da je pomembno 
spremljati trg delovne sile in zahteve glede 
znanj; 

Or. da

Predlog spremembe 12
Tadeusz Cymański

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo države članice za 
večjo zaposlenost žensk nameniti posebno 
pozornost učinkovitemu izvajanju 
protidiskriminacijske zakonodaje in 
predpisom, ki so družini prijazni, s 
prostovoljnimi ukrepi in izvedljivimi cilji 
morajo spodbujati zaposlovanje na 
netradicionalnih mestih ter zagotoviti 
dostopnost in odgovornost; poudarja, da je 
pomembno spremljati trg delovne sile in 
zahteve glede znanj;

1. poudarja, da morajo države članice za 
večjo zaposlenost žensk nameniti posebno 
pozornost učinkovitemu izvajanju 
protidiskriminacijske zakonodaje in 
predpisom, ki so družini prijazni, ter s 
prostovoljnimi ukrepi in izvedljivimi cilji 
spodbujati zaposlovanje na 
netradicionalnih mestih; poudarja, da je 
pomembno spremljati trg delovne sile in 
zahteve glede znanj;

Or. pl

Predlog spremembe 13
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo države članice za 
večjo zaposlenost žensk nameniti posebno 
pozornost učinkovitemu izvajanju 
protidiskriminacijske zakonodaje in 
predpisom, ki so družini prijazni, s 
prostovoljnimi ukrepi in izvedljivimi cilji 
morajo spodbujati zaposlovanje na 
netradicionalnih mestih ter zagotoviti 
dostopnost in odgovornost; poudarja, da je 
pomembno spremljati trg delovne sile in 
zahteve glede znanj;

1. poudarja, da morajo države članice za 
večjo zaposlenost žensk nameniti posebno 
pozornost popolni uskladitvi politik EU ter 
učinkovitemu izvajanju 
protidiskriminacijske zakonodaje in 
predpisom, ki so družini prijazni, s 
prostovoljnimi ukrepi in izvedljivimi cilji 
morajo spodbujati zaposlovanje na 
netradicionalnih mestih ter zagotoviti 
dostopnost in odgovornost; poudarja, da je 
pomembno spremljati trg delovne sile in 
zahteve glede znanj ter ju medsebojno 
usklajevati;

Or. en

Predlog spremembe 14
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo države članice za 
večjo zaposlenost žensk nameniti posebno 
pozornost učinkovitemu izvajanju 
protidiskriminacijske zakonodaje in 
predpisom, ki so družini prijazni, s 
prostovoljnimi ukrepi in izvedljivimi cilji 
morajo spodbujati zaposlovanje na 
netradicionalnih mestih ter zagotoviti 
dostopnost in odgovornost; poudarja, da je 
pomembno spremljati trg delovne sile in 
zahteve glede znanj;

1. poudarja, da morajo države članice za 
večjo zaposlenost žensk nameniti posebno 
pozornost učinkovitemu izvajanju 
protidiskriminacijske zakonodaje in 
predpisom, ki so družini prijazni, s 
prostovoljnimi ukrepi in izvedljivimi cilji 
morajo spodbujati zaposlovanje na 
netradicionalnih mestih ter zagotoviti 
dostopnost in odgovornost; poudarja, da je 
pomembno spremljati trg delovne sile in 
zahteve glede znanj; poziva države članice, 
naj nacionalnim ministrstvom za delo in 
izobraževanje nudijo celovito podporo pri 
izvajanju programov za vključevanje 
načela enakosti spolov;

Or. en

Predlog spremembe 15
Angelika Werthmann

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja, da morajo države članice za 
večjo zaposlenost žensk nameniti posebno 
pozornost učinkovitemu izvajanju 
protidiskriminacijske zakonodaje in 
predpisom, ki so družini prijazni, s 
prostovoljnimi ukrepi in izvedljivimi cilji 
morajo spodbujati zaposlovanje na 
netradicionalnih mestih ter zagotoviti 
dostopnost in odgovornost; poudarja, da je 
pomembno spremljati trg delovne sile in 
zahteve glede znanj; 

1. poudarja, da morajo države članice za 
večjo zaposlenost žensk nameniti posebno 
pozornost učinkovitemu izvajanju 
protidiskriminacijske zakonodaje in 
predpisom, ki so družini prijazni, s 
prostovoljnimi ukrepi in izvedljivimi cilji 
morajo spodbujati zaposlovanje na 
netradicionalnih mestih ter zagotoviti 
dostopnost in odgovornost; poudarja, da je 
pomembno spremljati trg delovne sile in 
zahteve glede znanj; znova poudarja, da je 
treba nujno poskrbeti za varstvo otrok, s 
čimer bi zaposlenim materam omogočili 
boljše usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja;
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Or. de

Predlog spremembe 16
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba za usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja trg dela 
urediti z vzpostavitvijo struktur in ustanov 
za varstvo otrok, starejših ljudi in drugih 
vzdrževanih oseb ter večjimi prizadevanji 
za uvedbo prilagodljivejšega delovnega 
časa in različnih možnosti za delo na 
daljavo; 

Or. da

Predlog spremembe 17
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je zaposlitev za krajši čas 
zaradi oteženega usklajevanja poklicnega 
in zasebnega življenja predvsem ženski 
pojav, saj je na treh od štirih delovnih 
mest s krajšim delovnim časom zaposlena 
ženska; meni, da potencial žensk zaradi 
tega ni v celoti izkoriščen, njihova 
ekonomska neodvisnost pa je ogrožena 
tako na srednji kot tudi na dolgi rok;

Or. pt

Predlog spremembe 18
Silvia Costa
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba za pritegnitev 
visokokvalificiranih in usposobljenih 
delavk na trgu dela omogočiti ženskam, ki 
se soočajo s strukturno brezposelnostjo in 
težavami pri vračanju na delo po 
porodniškem dopustu ali dopustu za nego 
in varstvo otroka, možnosti za 
prekvalifikacijo in dostop do poklicnega 
usposabljanja, ne glede na vrsto delovne
pogodbe, da bi lahko izboljšale svoje 
kvalifikacije; poudarja, da je treba ženskam 
omogočiti tudi dostop do dejavne udeležbe 
v vseživljenjskem učenju že na začetku 
poklicne poti, spodbujati tehniški študij 
med dekleti, da bi se izobraževanje in 
usposabljanje prožno prilagajalo potrebam 
na trgu dela;

2. poudarja, da je treba za pritegnitev 
visokokvalificiranih in usposobljenih 
delavk na trg dela omogočiti ženskam, ki 
se soočajo s strukturno brezposelnostjo in 
težavami pri vračanju na delo po 
porodniškem dopustu ali dopustu za nego 
in varstvo otroka, možnosti za 
prekvalifikacijo in dostop do poklicnega 
usposabljanja, ne glede na vrsto delovne 
pogodbe, da bi lahko izboljšale svoje 
kvalifikacije; nadalje poudarja, da je treba 
ženskam omogočiti dostop do dejavne
udeležbe v vseživljenjskem učenju v vseh 
obdobjih njihove poklicne poti, da bi se 
izobraževanje in usposabljanje prožno 
prilagajalo potrebam na trgu dela;

Or. it

Predlog spremembe 19
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba za pritegnitev 
visokokvalificiranih in usposobljenih 
delavk na trgu dela omogočiti ženskam, ki 
se soočajo s strukturno brezposelnostjo in 
težavami pri vračanju na delo po 
porodniškem dopustu ali dopustu za nego 
in varstvo otroka, možnosti za 
prekvalifikacijo in dostop do poklicnega 
usposabljanja, ne glede na vrsto delovne 
pogodbe, da bi lahko izboljšale svoje 
kvalifikacije; poudarja, da je treba ženskam 
omogočiti tudi dostop do dejavne udeležbe 
v vseživljenjskem učenju že na začetku 

2. poudarja, da je treba za pritegnitev 
visokokvalificiranih in usposobljenih 
delavk na trg dela okrepiti moč žensk, da 
vstopajo in ponovno vstopajo na trg dela 
in napredujejo na njem, kar velja zlasti za 
ranljive, ki se soočajo s strukturno 
brezposelnostjo in težavami pri vračanju na 
delo bodisi zaradi izgube delovnih mest 
zaradi nedavne finančne krize bodisi po 
porodniškem dopustu ali dopustu za nego 
in varstvo otroka ali zaradi drugih 
razlogov, in sicer z možnostmi za 
prekvalifikacijo in dostop do poklicnega 



PE467.254v01-00 12/32 AM\871284SL.doc

SL

poklicne poti, spodbujati tehniški študij
med dekleti, da bi se izobraževanje in 
usposabljanje prožno prilagajalo potrebam 
na trgu dela;

usposabljanja, ne glede na vrsto delovne 
pogodbe, da bi lahko izboljšale svoje 
kvalifikacije; nadalje poudarja, da je treba 
ženskam omogočiti dostop do dejavne 
udeležbe v vseživljenjskem učenju in 
spodbude zanjo v vseh obdobjih njihove 
poklicne poti, spodbujati tehniške in 
inženirske študije med dekleti, da bi se 
izobraževanje in usposabljanje prožno 
prilagajalo potrebam na trgu dela, zlasti 
potrebi po visoko usposobljenih delavcih;

Or. en

Predlog spremembe 20
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba za pritegnitev 
visokokvalificiranih in usposobljenih 
delavk na trgu dela omogočiti ženskam, ki 
se soočajo s strukturno brezposelnostjo in 
težavami pri vračanju na delo po 
porodniškem dopustu ali dopustu za nego 
in varstvo otroka, možnosti za 
prekvalifikacijo in dostop do poklicnega 
usposabljanja, ne glede na vrsto delovne
pogodbe, da bi lahko izboljšale svoje 
kvalifikacije; poudarja, da je treba ženskam 
omogočiti tudi dostop do dejavne udeležbe 
v vseživljenjskem učenju že na začetku 
poklicne poti, spodbujati tehniški študij
med dekleti, da bi se izobraževanje in 
usposabljanje prožno prilagajalo potrebam 
na trgu dela;

2. poudarja, da je treba za pritegnitev 
visokokvalificiranih in usposobljenih 
delavk na trg dela omogočiti ženskam, ki 
se soočajo s strukturno brezposelnostjo in 
težavami pri vračanju na delo po 
porodniškem dopustu ali dopustu za nego 
in varstvo otroka, možnosti za 
prekvalifikacijo in dostop do poklicnega 
usposabljanja, ne glede na vrsto delovne 
pogodbe, da bi lahko izboljšale svoje 
kvalifikacije; nadalje poudarja, da je treba 
ženskam omogočiti dostop do dejavne
udeležbe v vseživljenjskem učenju v vseh 
obdobjih njihove poklicne poti, spodbujati 
tehniške in inženirske študije ter študije 
IKT med dekleti, da bi se izobraževanje in 
usposabljanje prožno prilagajalo potrebam 
na trgu dela;

Or. en
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Predlog spremembe 21
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba za pritegnitev 
visokokvalificiranih in usposobljenih 
delavk na trgu dela omogočiti ženskam, ki 
se soočajo s strukturno brezposelnostjo in 
težavami pri vračanju na delo po 
porodniškem dopustu ali dopustu za nego 
in varstvo otroka, možnosti za 
prekvalifikacijo in dostop do poklicnega 
usposabljanja, ne glede na vrsto delovne
pogodbe, da bi lahko izboljšale svoje 
kvalifikacije; poudarja, da je treba ženskam 
omogočiti tudi dostop do dejavne udeležbe 
v vseživljenjskem učenju že na začetku 
poklicne poti, spodbujati tehniški študij
med dekleti, da bi se izobraževanje in 
usposabljanje prožno prilagajalo potrebam 
na trgu dela; 

2. poudarja, da je treba za pritegnitev 
visokokvalificiranih in usposobljenih 
delavk na trgu dela omogočiti ženskam, ki 
se soočajo s strukturno brezposelnostjo in 
težavami pri vračanju na delo po 
porodniškem dopustu ali dopustu za nego 
in varstvo otroka, možnosti za 
prekvalifikacijo in dostop do poklicnega 
usposabljanja, ne glede na vrsto delovne 
pogodbe, da bi lahko izboljšale svoje 
kvalifikacije; poudarja, da je treba 
poklicno izobraževanje v visokošolskih 
ustanovah bolj usmeriti glede na potrebe 
na trgu dela; nadalje poudarja, da je treba 
ženskam omogočiti dostop do dejavne 
udeležbe v vseživljenjskem učenju v vseh 
obdobjih njihove poklicne poti, spodbujati 
tehniške in inženirske študije med dekleti, 
da bi se izobraževanje in usposabljanje 
prožno prilagajalo potrebam na trgu dela;

Or. lt

Predlog spremembe 22
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva države članice, naj poskrbijo za 
to, da bodo zavodi za zaposlovanje 
delovali učinkoviteje, in zlasti, da bodo 
ponudbe za delo vidnejše, saj se bodo 
ženske po starševskem ali porodniškem 
dopustu tako lažje vrnile na delo;
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Or. it

Predlog spremembe 23
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da je treba posebno pozornost 
nameniti vključevanju računalniških 
znanj in spretnosti, digitalne pismenosti 
ter komunikacijskih sposobnosti v politike 
držav članic EU na področju poklicnega 
izobraževanja in vseživljenjskega učenja 
držav, ter ženske spodbujati, naj te 
možnosti izkoristijo, saj so glede 
pismenosti IKT v slabšem položaju;

Or. en

Predlog spremembe 24
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da so nujni učinkoviti 
sistemi za izobraževanje in poklicno 
usmerjanje, da se mlade ženske usmerijo v 
izbiro tehničnega akademskega ali 
neakademskega visokošolskega 
izobraževanja in tako poveča njihova 
prisotnost v sektorjih, ki so strateškega 
pomena za nadaljnji razvoj, na primer v 
varstvu okolja ali energetiki;

Or. it
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Predlog spremembe 25
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da se je treba boriti proti 
spolnim stereotipom v izobraževanju, ki 
pogosto vodijo v zlorabo ženskega 
človeškega kapitala v Evropi, in Komisijo 
poziva, naj področje uporabe zakonodaje 
EU razširi na enakost spolov v 
izobraževanju; 

Or. en

Predlog spremembe 26
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da so vlaganja v družbeno 
infrastrukturo priložnost za modernizacijo 
Evrope in za spodbujanje enakosti ter da 
jih je mogoče razumeti kot vzporedno 
strategijo vlaganju v zelene tehnologije, 
namenjene posodabljanju fizične 
infrastrukture; meni torej, da bi morala 
biti enakost spolov prednostna naloga 
politike in njeno osnovno orodje;

Or. en

Predlog spremembe 27
Siiri Oviir

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

2a. vztraja, da morajo biti tudi zaposleni 
na starševskem dopustu vključeni v 
dejavnosti usposabljanja, ki jih organizira 
delodajalec, če želimo ohraniti 
kvalifikacije, spretnosti in znanja delavk v 
spreminjajočem se gospodarskem okolju 
ter pomagati tistim, ki to želijo, da se 
vrnejo na delo; 

Or. et

Predlog spremembe 28
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da so potrebna vlaganja v 
programe izobraževanja in usposabljanja, 
da bi omogočili lahek prehod zadevnim 
delavcem in zagotovili, da nobena regija 
ne bo oškodovana zaradi sprememb v 
proizvodnji energije; meni, da moramo 
biti posebej pozorni, da bo prehod na 
obnovljive vire energije povezan tudi z 
razvojem dostojnih in visoko kakovostnih 
zaposlitev za moške in ženske;

Or. en

Predlog spremembe 29
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj v svojih 
strukturnih reformah trga dela zajamejo 
instrumente za boj proti horizontalni in 
vertikalni segregaciji žensk v poklicih, in 
sicer z učinkovitimi ukrepi proti 
stereotipom ter izmenjavo dobre prakse in 
kazalnikov referenčnih vrednosti med 
državam članicami;

3. poziva države članice, naj v svojih 
strukturnih reformah trga dela zajamejo 
instrumente za boj proti segregaciji žensk v 
poklicih, kot se kaže z nezadostno 
zastopanostjo žensk na vodilnih mestih in 
z razlikovanjem po spolu na trgu dela, in 
sicer z učinkovitimi ukrepi proti 
predsodkom in stereotipom, izmenjavo 
dobre prakse in kazalnikov referenčnih 
vrednosti med državam članicami ter 
zakonodajnimi ukrepi, tudi kvotami, za 
povečanje zastopanosti žensk na vodilnih 
mestih;

Or. da

Predlog spremembe 30
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj v svojih 
strukturnih reformah trga dela zajamejo 
instrumente za boj proti horizontalni in 
vertikalni segregaciji žensk v poklicih, in 
sicer z učinkovitimi ukrepi proti 
stereotipom ter izmenjavo dobre prakse in 
kazalnikov referenčnih vrednosti med 
državam članicami;

3. poziva države članice, naj v svojih 
strukturnih reformah trga dela zajamejo 
instrumente za boj proti horizontalni in 
vertikalni segregaciji žensk v poklicih, in 
sicer z učinkovitimi ukrepi proti 
stereotipom in „steklenemu stropu“ ter 
izmenjavo dobre prakse in kazalnikov 
referenčnih vrednosti med državam 
članicami;

Or. en

Predlog spremembe 31
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj v svojih 
strukturnih reformah trga dela zajamejo 
instrumente za boj proti horizontalni in 
vertikalni segregaciji žensk v poklicih, in 
sicer z učinkovitimi ukrepi proti 
stereotipom ter izmenjavo dobre prakse in 
kazalnikov referenčnih vrednosti med 
državam članicami;

3. poziva države članice, naj v svojih 
strukturnih reformah trga dela zajamejo 
instrumente, kot je Evropski socialni sklad 
(ESS), za boj proti horizontalni in 
vertikalni segregaciji žensk v poklicih, in 
sicer z učinkovitimi ukrepi proti 
stereotipom, ukrepi za izboljšanje 
ravnovesja med poklicnim in zasebnim 
življenjem ter izmenjavo dobre prakse in 
kazalnikov referenčnih vrednosti med 
državam članicami;

Or. it

Predlog spremembe 32
Angelika Werthmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj v svojih 
strukturnih reformah trga dela zajamejo 
instrumente za boj proti horizontalni in 
vertikalni segregaciji žensk v poklicih, in 
sicer z učinkovitimi ukrepi proti 
stereotipom ter izmenjavo dobre prakse in 
kazalnikov referenčnih vrednosti med 
državam članicami;

3. poziva države članice, naj v svojih 
strukturnih reformah trga dela zajamejo 
instrumente za boj proti horizontalni in 
vertikalni segregaciji žensk v poklicih, in 
sicer z učinkovitimi ukrepi proti 
stereotipom ter izmenjavo dobre prakse in 
kazalnikov referenčnih vrednosti med 
državam članicami ter, kjer je to potrebno 
in za toliko časa, kolikor je potrebno, z 
zavezujočimi ženskimi kvotami; 

Or. de

Predlog spremembe 33
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. priporoča, naj Evropska komisija v 
naslednjem okvirnem programu obnovi 
svoj pristop do enakosti spolov v 
izobraževanju na področju znanosti in 
IKT;

Or. en

Predlog spremembe 34
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da so na trgu dela EU še vedno 
prisotne razlike med spoloma, tudi razlike 
v plačilu, razlike na področju deležev 
zaposlenih s skrajšanim oz. polnim 
delovnim časom, razlike v stopnji 
zaposlenosti, razlike v zvezi z vplivom 
starševstva na stopnje zaposlenosti ter 
razlike med pokojninami žensk in moških; 
meni, da spolne vloge in razlikovanje po 
spolu na trgu dela močno ovirajo 
delovanje trga dela EU;

Or. en

Predlog spremembe 35
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. meni, da bi morale države članice 
sprejeti ustrezne ukrepe, da bi postopoma 
odpravile negotove in atipične oblike 
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zaposlitve, ki zadevajo pretežno ženske; 
meni, da bi eden od instrumentov lahko 
bil vzpostavitev sistema postopno 
naraščajočih prispevkov delodajalcev za 
socialno varnost v skladu z načelom 
„nižji, kot je zaposlitveni status (kratko 
obdobje, slabe možnosti, visoka tveganja), 
večji so prispevki za socialno varnost“; 
meni, da bi naraščajoči prispevki lahko 
spodbudili delodajalce, da se npr. odločijo 
za pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, 
namesto da podaljšajo pogodbe o 
zaposlitvi za določen čas, ter jih tako 
spodbudili, da delavce najemajo pod 
ugodnejšimi pogoji;

Or. pt

Predlog spremembe 36
Angelika Werthmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. v zvezi z omenjenimi ukrepi meni, da 
je treba uvesti zahteve glede preglednosti, 
kar pomeni, da bi morala vsa podjetja 
javno objaviti svoje plačilne lestvice; 

Or. de

Predlog spremembe 37
Tadeusz Cymański

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj podpira 
vključevanje žensk na trg dela in vanj 
vlaga, in sicer s spodbujanjem upravljanja 

4. poziva Komisijo, naj podpira 
vključevanje žensk na trg dela s 
podpiranjem oblikovanja novih delovnih 
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raznolikosti, poklicnim spodbujanjem 
žensk in oblikovanjem novih delovnih 
mest, ki bi omogočali usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja, na 
primer prožnih oblik dela;

mest, ki bi omogočala usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja, na 
primer prožnih oblik dela;

Or. pl

Predlog spremembe 38
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj podpira 
vključevanje žensk na trg dela in vanj 
vlaga, in sicer s spodbujanjem upravljanja 
raznolikosti, poklicnim spodbujanjem 
žensk in oblikovanjem novih delovnih 
mest, ki bi omogočali usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja, na 
primer prožnih oblik dela;

4. poziva Komisijo, naj podpira ukrepe za 
usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja ter vključevanje žensk na trg dela 
in vanj vlaga, in sicer s spodbujanjem 
upravljanja raznolikosti, poklicnim 
spodbujanjem žensk in podpiranjem
oblikovanja novih delovnih mest s 
prožnejšimi oblikami delovnih pogojev;

Or. en

Predlog spremembe 39
Barbara Matera

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj podpira 
vključevanje žensk na trg dela in vanj 
vlaga, in sicer s spodbujanjem upravljanja 
raznolikosti, poklicnim spodbujanjem 
žensk in oblikovanjem novih delovnih 
mest, ki bi omogočali usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja, na 
primer prožnih oblik dela;

4. poziva Komisijo, naj podpira 
vključevanje žensk na trg dela in vanj 
vlaga, in sicer s spodbujanjem upravljanja 
raznolikosti, poklicnim spodbujanjem 
žensk in podpiranjem oblikovanja novih 
delovnih mest, ki bi omogočala 
usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja s prožnimi oblikami dela, kot je 
delo s krajšim delovnim časom ali delo na 
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daljavo;

Or. it

Predlog spremembe 40
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj podpira 
vključevanje žensk na trg dela in vanj 
vlaga, in sicer s spodbujanjem upravljanja 
raznolikosti, poklicnim spodbujanjem 
žensk in oblikovanjem novih delovnih 
mest, ki bi omogočali usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja, na 
primer prožnih oblik dela;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
podpira vključevanje žensk na trg dela in 
vanj vlaga, in sicer s spodbujanjem 
upravljanja raznolikosti, poklicnim 
spodbujanjem žensk in podpiranjem
oblikovanja novih delovnih mest, ki bi 
omogočala usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja, na primer prožnih 
oblik dela;

Or. da

Predlog spremembe 41
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Evropsko komisijo, naj 
spodbuja vključevanje načela enakosti 
spolov v industriji in tako omogoči 
enakopravno udeležbo moških in žensk, 
pri čemer naj se posebna pozornost 
nameni sektorjem, v katerih tradicionalno 
prevladujejo moški; 

Or. en
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Predlog spremembe 42
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice, naj pregledajo 
svoje sisteme socialne varnosti, ter 
socialne partnerje, naj pogodbene 
dogovore spremenijo tako, da bodo 
pravice in zaščitni ukrepi veljali tudi za 
nestandardna, netipična delovna 
razmerja; 

Or. it

Predlog spremembe 43
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da bi morale nova delovna 
mesta spremljati tudi nove oblike dela, ki 
bodo delavcem z vzdrževanimi otroki 
omogočile drugačen delovni čas in 
možnost krajšega delavnika ali dela na 
daljavo;

Or. pt

Predlog spremembe 44
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva k razvoju gospodarstva nege in 
oskrbe, da bi izpolnili resnične potrebe in 
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zagotovili visoko kakovostne dostopne 
storitve nege in oskrbe za vse ter dobre 
delovne pogoje in plačilo, da bi se izognili 
zatekanju k neprijavljenemu delu;

Or. en

Predlog spremembe 45
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. podpira pravično porazdelitev 
neplačanega dela med ženskami in 
moškimi z zagotavljanjem plačanega 
starševskega dopusta in z uvedbo 
plačanega dopusta za nego; poziva 
Komisijo, naj dopolni obstoječi pravni 
okvir o usklajevanju dela in družinskega 
življenja, vključno z določbami o 
očetovskem dopustu in dopustu za nego 
drugih vzdrževanih oseb poleg otrok; 
poziva Svet, naj potrdi osnutek 
zakonodajnega predloga v zvezi z 
nosečimi delavkami (direktiva o 
porodniškem dopustu);

Or. en

Predlog spremembe 46
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. pozdravlja napovedi Komisije, da bo 
za tiste z vrzelmi v pokojninskih 
prispevkih, ki nastanejo zaradi obdobij 
brezposelnosti, bolezni ali nege, ki 



AM\871284SL.doc 25/32 PE467.254v01-00

SL

zadevajo predvsem ženske, pregledala 
pokojninski sistem, in v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj predloži nove zakonodajne 
predloge o očetovskem dopustu, 
posvojiteljskem dopustu ali dopustu za 
oskrbo vzdrževanih oseb;

Or. en

Predlog spremembe 47
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. opozarja, da nedavne raziskave kažejo, 
da povečanje prožnosti učinkuje na 
splošno poslabšanje statusa delavcev, 
zlasti žensk, ki so pogosteje zaposleni za 
določen kot pa za nedoločen čas in ne za 
polni, temveč za krajši delovni čas, ter se 
pogosto neprostovoljno samozaposlijo; 
ugotavlja tudi, da nove raziskave, ki 
temeljijo na podatkih Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj, kažejo, 
da prožnejša zaposlitev pomeni bolj 
negotovo zaposlitev, ter da prožnost 
zaposlitve najbolj neugodno učinkuje na 
„zaposljivost“ (izboljšanje znanj in 
spretnosti ter usposobljenosti delavcev);

Or. pt

Predlog spremembe 48
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. je zaskrbljen zaradi trenutnega zastoja 
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v Svetu glede predlagane revizije Direktive 
92/85/EGS, ki jo je Parlament odobril; 
poudarja, da bo revizija te direktive 
moškim in ženskam olajšala usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja ter 
pripomogla k večji zaposljivosti žensk;

Or. pt

Predlog spremembe 49
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva države članice, naj uresničujejo 
barcelonske cilje o otroškem varstvu, da bi 
izboljšali udeležbo žensk na trgu dela in 
njihovo ekonomsko neodvisnost; poziva 
države članice, naj odpravijo ovire, ki 
ženskam preprečujejo, da bi delale toliko 
časa, kot želijo, ne glede na to, ali je to 
krajši ali polni delovni čas; poudarja, da 
je treba omogočiti dostojne plače in 
dostop do polne socialne varnosti ne glede 
na to, ali gre za krajši ali polni delovni 
čas;

Or. en

Predlog spremembe 50
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. želi opomniti, da priložnosti za 
povečanje zaposlenosti med ženskami niso 
samo v administrativnem sektorju, pač pa 
tudi v poslovnih storitvah, na primer v 

5. poziva države članice, naj svoja 
prizadevanja za preprečevanje segregacije 
trga dela po spolu in zoperstavljenje 
trendu zaposlovanja številnih žensk v 
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zavarovanju in svetovanju, ekološkem 
sektorju in na trajnostnih delovnih 
mestih;

slabše plačanih poklicih okrepijo tako, da 
dečkom in deklicam v šolah predstavijo 
celoten spekter možnih poklicev in 
povečajo možnosti usposabljanja za 
ženske ter jim tako omogočijo, da se bodo 
v svojem poklicnem življenju zmožne 
prilagajati spremembam na trgu dela;

Or. da

Predlog spremembe 51
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. želi opomniti, da priložnosti za 
povečanje zaposlenosti med ženskami niso 
samo v administrativnem sektorju, pač pa 
tudi v poslovnih storitvah, na primer v 
zavarovanju in svetovanju, ekološkem 
sektorju in na trajnostnih delovnih mestih;

5. želi opomniti, da priložnosti za 
povečanje zaposlenosti med ženskami niso 
samo v administrativnem sektorju, pač pa 
tudi v poslovnih storitvah, na primer v 
zavarovalništvu in svetovanju, ekološkem 
sektorju in na trajnostnih delovnih mestih,
ter da je zato treba podpirati žensko 
podjetništvo, države članice pa bi morale 
spodbujati javno-zasebna partnerstva in 
delodajalce prepričati, naj zaposlujejo več 
žensk;

Or. en

Predlog spremembe 52
Siiri Oviir

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. želi opomniti, da priložnosti za 
povečanje zaposlenosti med ženskami niso 
samo v administrativnem sektorju, pač pa 
tudi v poslovnih storitvah, na primer v 

5. želi opomniti, da priložnosti za 
povečanje zaposlenosti med ženskami niso 
samo v administrativnem sektorju, pač pa 
tudi v zasebnem varovanju, logistiki (tudi 
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zavarovanju in svetovanju, ekološkem 
sektorju in na trajnostnih delovnih mestih;

prevozu), poslovnih storitvah, na primer v 
zavarovalništvu in svetovanju, ekološkem 
sektorju in na trajnostnih delovnih mestih;

Or. et

Predlog spremembe 53
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo in države članice, naj 
s subvencijami za mlade akademičarke 
podpirajo in razvijajo posebne programe, 
namenjene zaposlovanju žensk v 
tehničnih poklicih, pri tem pa naj se 
zgledujejo po najboljših praksah v 
nekaterih državah članicah, kot je na 
primer avstrijski program „Excellentia“, 
ki je omogočil podvojitev števila 
univerzitetnih profesoric v znanosti in 
tehnologiji in pripomogel k ustanovitvi 
visoko kakovostnih raziskovalnih središč z 
ženskim vodstvom;

Or. pt

Predlog spremembe 54
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva k razvoju gospodarstva nege in 
oskrbe, da bi izpolnili resnične potrebe in 
zagotovili visoko kakovostne dostopne 
storitve nege in oskrbe za vse ter dobre 
delovne pogoje in plačilo, da bi se izognili 
zatekanju k neprijavljenemu delu;
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Or. en

Predlog spremembe 55
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja izreden pomen pridobivanja 
znanj, spretnosti in kompetenc z 
vseživljenjskim učenjem; meni, da je treba 
sprejeti splošno strategijo za izobraževanje 
in vseživljenjsko učenje, zlasti pa nov 
pristop k izobraževanju in usposabljanju 
odraslih, ki naj temelji na splošnih 
načelih, kot so skupna odgovornost in 
partnerstvo, učinkoviti mehanizmi 
financiranja, prilagodljive poti in visoko 
kakovostno, ciljno usmerjeno začetno in 
stalno usposabljanje;

Or. lt

Predlog spremembe 56
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da lahko „zelena delovna 
mesta“ postanejo ključni segment rasti 
evropskega trga dela prihodnosti, da 
danes že več kot 20 milijonov delovnih 
mest v EU šteje za „zelena“ in da nedavne 
ugotovitve dokazujejo, da se lahko število 
delovnih mest samo v sektorju obnovljivih 
virov energije do leta 2020 podvoji na 2,8 
milijona; poziva Svet, Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo, da bodo imele od 
tega enake koristi tudi ženske;
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Or. en

Predlog spremembe 57
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva države članice, naj spodbujajo 
samozaposlovanje z zmanjšanjem 
upravnih ovir za ustanavljanje novih 
podjetij in spodbujanjem posebnih 
posojilnih programov za ženske, zlasti z 
večjimi kreditnimi linijami poslovnih 
bank za podjetnice in pomočjo pri 
oblikovanju kreditnih ustanov ali 
združenj, specializiranih za posojila 
ženskam;

Or. pt

Predlog spremembe 58
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo zasebni sektor k ukrepanju po 
vseh močeh, da bi odpravili razliko med 
plačami, tako da bi povečali udeležbo 
žensk na trgu dela.

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo zasebni in javni sektor k 
ukrepanju po vseh močeh in kolikor je 
potrebno, da bi odpravili razliko med 
plačami, da bi tako povečali udeležbo 
žensk na trgu dela; v zvezi s tem poudarja 
pomen preglednosti v obliki boljše 
statistike in uporabne opredelitve „dela 
enake vrednosti“; 

Or. da
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Predlog spremembe 59
Silvia Costa

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo zasebni sektor k ukrepanju po 
vseh močeh, da bi odpravili razliko med 
plačami, tako da bi povečali udeležbo 
žensk na trgu dela.

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo zasebni sektor k ukrepanju po 
vseh močeh, da bi odpravili razliko med 
plačami in glavne neenakosti z vidika 
dostopa, plačila, poklicnega razvoja, 
sodelovanja in vodenja, da bi tako
povečali udeležbo žensk na trgu dela.

Or. it

Predlog spremembe 60
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo zasebni sektor k ukrepanju po 
vseh močeh, da bi odpravili razliko med 
plačami, tako da bi povečali udeležbo 
žensk na trgu dela.

6. poziva Komisijo in države članice, naj 
spodbujajo zasebni sektor k ukrepanju po 
vseh močeh, da bi odpravili razliko med 
plačami in druge ovire, da bi tako povečali 
udeležbo žensk na trgu dela.

Or. en

Predlog spremembe 61
Britta Thomsen

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da „zelena delovna mesta“ 
lahko postanejo pomembno področje rasti 
na prihodnjem trgu dela v EU; poziva 
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Svet, Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo imele ženske od teh 
delovnih mest enake koristi kot moški; 
poudarja, da je pomembno, da ženske 
pridobijo prave kvalifikacije za 
opravljanje teh del;

Or. da


