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Predlog spremembe 16
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Svet je 21. oktobra 2010 v skladu s 
členom 148(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sprejel smernice za 
zaposlitvene politike, ki skupaj s širšimi 
smernicami ekonomskih politik držav 
članic in Unije, sprejetimi v skladu s 
členom 121 Pogodbe, tvorijo integrirane 
smernice strategije Evropa 2020. Program 
naj bi prispeval k uporabi integriranih 
smernic strategije Evropa 2020 ter zlasti 
smernic št. 7, 8 in 10, hkrati pa podprl 
izvajanje vodilnih pobud ob posebnem 
upoštevanju Evropske platforme proti 
revščini in socialni izključenosti, Programa 
za nova znanja in spretnosti in delovna 
mesta ter pobude Mladi in mobilnost.

(3) Svet je 21. oktobra 2010 v skladu s 
členom 148(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije sprejel smernice za 
zaposlitvene politike, ki skupaj s širšimi 
smernicami ekonomskih politik držav 
članic in Unije, sprejetimi v skladu s 
členom 121 Pogodbe, tvorijo integrirane 
smernice strategije Evropa 2020. Program 
naj bi prispeval k uporabi integriranih 
smernic strategije Evropa 2020 ter zlasti 
smernic št. 7, 8 in 10, hkrati pa podprl 
izvajanje vodilnih pobud ob posebnem 
upoštevanju Evropske platforme proti 
revščini in socialni izključenosti, Programa 
za nova znanja in spretnosti in delovna 
mesta, Evropske strategije za enakost 
žensk in moških 2010–2015 ter pobude 
Mladi in mobilnost.

Or. es

Predlog spremembe 17
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V skladu z Evropsko strategijo za 
enakost spolov 2010–2015 sta sklep za 
vključitev tega cilja kot horizontalnega 
dejavnika v vse politike EU in njegovo 
postopno uvajanje sama po sebi odločilna 
dejavnika za socialne inovacije. Nedavna 
poročila o skladnosti z Listino o temeljnih 
pravicah, ki jih je predstavila Komisija 
sama, in študije upravljanja in trajnosti 



PE487.952v01-00 4/18 AM\900294SL.doc

SL

Svetovne banke in Združenih narodov 
kažejo, da vključevanje žensk na trg dela 
in zlasti enakost v političnem odločanju 
spodbujata preglednost in sodelovanje ter 
zmanjšujeta korupcijo.  Tako je 
udeleženost žensk v podjetništvu in 
odločanju na gospodarskem in poslovnem 
področju dokazano dejavnik, ki izboljšuje 
konkurenčnost, produktivnost in 
inovacije. 

Or. es

Predlog spremembe 18
Inês Cristina Zuber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Program mora v skladu s strategijo 
Evropa 2020 slediti usklajenemu pristopu 
za spodbujanje zaposlovanja ter boj proti 
socialni izključenosti in revščini. Njegovo 
izvajanje je treba racionalizirati in 
poenostaviti, predvsem s sklopom skupnih 
določb, ki med drugim vključujejo splošne 
cilje, tipologijo ukrepov ter ureditve glede 
spremljanja in vrednotenja. Program mora 
biti osredotočen tudi na velike projekte z 
jasno dodano vrednostjo za EU, da bi 
dosegli kritično maso in zmanjšali upravno 
obremenitev upravičencev in Komisije.
Poleg tega je treba bolj uporabljati 
poenostavljene oblike obračunavanja 
stroškov (pavšalne zneske in pavšalno 
financiranje), predvsem za izvajanje 
programov mobilnosti. Program mora 
ponudnikom mikrofinanciranja omogočiti 
„vse na enem mestu“ z zagotavljanjem 
finančnih sredstev za mikrokredite, 
krepitvijo zmogljivosti in tehnično 
pomočjo. Nazadnje pa mora z 
vzpostavitvijo rezerve, ki se letno dodeli 
kot odziv na prednostne naloge politike, 

(5) Program mora slediti usklajenemu 
pristopu za spodbujanje zaposlovanja ter 
boj proti socialni izključenosti in revščini, 
hkrati pa upoštevati cilj enakosti spolov in 
vključevati načelo enakosti spolov. 
Njegovo izvajanje je treba racionalizirati in 
poenostaviti, predvsem s sklopom skupnih 
določb, ki med drugim vključujejo splošne 
cilje, tipologijo ukrepov ter ureditve glede 
spremljanja in vrednotenja. Program mora 
biti osredotočen tudi na velike projekte z 
jasno dodano vrednostjo za EU, da bi 
dosegli kritično maso in zmanjšali upravno 
obremenitev upravičencev in Komisije. 
Poleg tega je treba bolj uporabljati 
poenostavljene oblike obračunavanja 
stroškov (pavšalne zneske in pavšalno 
financiranje), predvsem za izvajanje 
programov mobilnosti. Program mora 
ponudnikom mikrofinanciranja omogočiti 
„vse na enem mestu“ z zagotavljanjem 
finančnih sredstev za mikrokredite, 
krepitvijo zmogljivosti in tehnično 
pomočjo. Nazadnje pa mora z 
vzpostavitvijo rezerve, ki se letno dodeli 
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zagotoviti proračunsko prožnost. kot odziv na prednostne naloge politike, 
zagotoviti proračunsko prožnost.

Or. pt

Predlog spremembe 19
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V skladu s strategijo za spodbujanje 
enakosti med ženskami in moškimi v 
Evropi za obdobje 2010–2015 bi Unija 
morala bolje uporabiti potencial žensk in 
z vključevanjem večjega števila žensk na 
trg dela in na kakovostna delovna mesta 
prispevati k izpolnjevanju splošnih 
gospodarskih in socialnih ciljev Unije. 
Poleg tega je treba, če želimo doseči cilj 
75 % stopnje zaposlenosti žensk in 
moških, ki ga določa strategija Evropa 
2020, nameniti posebno pozornost 
starejšim ženskam, samohranilkam, 
invalidnim ženskam, priseljenkam in 
ženskam iz etničnih manjšin. Stopnja 
zaposlenosti teh skupin je še vedno 
sorazmerno nizka, zato je treba zmanjšati 
preostale razlike med spoloma, in sicer 
tako v količinskem kot v kakovostnem 
smislu. 

Or. en

Predlog spremembe 20
Edite Estrela

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Zagotavljanje minimalnih standardov in 
nenehnega izboljševanja delovnih pogojev 
v Uniji sta osrednji značilnosti njene 
socialne politike. Unija ima pomembno 
vlogo pri zagotavljanju, da se zakonodajni 
okvir – v skladu z načeli pametne ureditve 
– prilagaja razvijajočim se vzorcem dela 
ter novim zdravstvenim in varnostnim 
tveganjem, pomemben pa je tudi njen 
prispevek pri financiranju ukrepov za 
izboljšanje skladnosti s pravili Unije o 
varstvu pravic delavcev.

(8) Zagotavljanje minimalnih standardov in 
nenehnega izboljševanja delovnih pogojev 
v Uniji sta osrednji značilnosti njene 
socialne politike. Unija ima pomembno 
vlogo pri zagotavljanju, da se zakonodajni 
okvir – v skladu z načeli pametne ureditve 
– prilagaja razvijajočim se vzorcem dela 
ter novim zdravstvenim in varnostnim 
tveganjem, pomemben pa je tudi njen 
prispevek pri financiranju ukrepov za 
izboljšanje skladnosti s pravili Unije o 
varstvu pravic delavcev, pri čemer ne 
smemo pozabiti na potrebo moških in 
žensk po usklajevanju poklicnega in 
družinskega življenja.

Or. pt

Predlog spremembe 21
Edite Estrela

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Program bi moral upoštevati, da 
izboljšanje delovnih pogojev vključuje 
tudi povečanje prilagodljivosti delovnega 
časa in oblik zaposlitve, ustvarjanje 
storitev za podporo družinskega življenja, 
izboljšanje pogojev za dopust in druge 
mehanizme podpore zaposlenim staršem.

Or. pt

Predlog spremembe 22
Inês Cristina Zuber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Uredba (EU) št. 492/2011 v skladu s 
členoma 45 in 46 Pogodbe vsebuje določbe 
za uresničitev prostega gibanja delavcev z 
zagotovitvijo tesnega sodelovanja med 
državami članicami in s Komisijo. EURES 
mora spodbujati boljše delovanje trgov 
dela s pospeševanjem nadnacionalne 
geografske mobilnosti delavcev, 
zagotavljanjem večje preglednosti na trgu 
dela, skrbjo za usklajevanje ponudbe in 
povpraševanja po delovnih mestih ter 
podpiranjem dejavnosti na področju 
zaposlitvenih, svetovalnih in usmerjevalnih 
služb na nacionalni in čezmejni ravni, s 
čimer prispeva k ciljem strategije 
Evropa 2020.

(11) Uredba (EU) št. 492/2011 v skladu s 
členoma 45 in 46 Pogodbe vsebuje določbe 
za uresničitev prostega gibanja delavcev, ki 
je dejanje lastne izbire in ne posledica 
brezposelnosti ali drugih socialnih 
problemov, z zagotovitvijo tesnega 
sodelovanja med državami članicami in s 
Komisijo. EURES mora spodbujati boljše 
delovanje trgov dela s pospeševanjem 
nadnacionalne geografske mobilnosti 
delavcev (ko to sami želijo), 
zagotavljanjem večje preglednosti na trgu 
dela, skrbjo za usklajevanje ponudbe in 
povpraševanja po delovnih mestih ter 
podpiranjem dejavnosti na področju 
zaposlitvenih, svetovalnih in usmerjevalnih 
služb na nacionalni in čezmejni ravni, s 
čimer prispeva k ciljem strategije 
Evropa 2020.

Or. pt

Predlog spremembe 23
Edite Estrela

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Slab dostop do posojil je ena od 
glavnih ovir pri ustanavljanju podjetij, 
zlasti pri osebah, ki so od trga dela najbolj 
oddaljene. Pospešiti je treba prizadevanja 
Unije in nacionalna prizadevanja na tem 
področju, da bi povečali ponudbo 
mikrofinanciranja in zadovoljili 
povpraševanje tistih, ki ga najbolj 
potrebujejo, predvsem pa brezposelnih in 
ranljivih, ki želijo ustanoviti ali razviti 
mikropodjetje, vključno s 
samozaposlitvijo, vendar nimajo dostopa 
do posojila. Prvi korak, ki sta ga Evropski 

(14) Slab dostop do posojil je ena od 
glavnih ovir pri ustanavljanju podjetij, 
zlasti pri osebah, ki so od trga dela najbolj 
oddaljene. Pospešiti je treba prizadevanja 
Unije in nacionalna prizadevanja na tem 
področju, da bi povečali ponudbo 
mikrofinanciranja in zadovoljili 
povpraševanje tistih, ki ga najbolj 
potrebujejo, predvsem pa brezposelnih, 
žensk in ranljivih, ki želijo ustanoviti ali 
razviti mikropodjetje, vključno s 
samozaposlitvijo, vendar nimajo dostopa 
do posojila. Pri tem bi lahko žensko 
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parlament in Svet leta 2010 naredila v to 
smer, je vzpostavitev Instrumenta.

podjetništvo, ki bi ga omogočili z lažjim 
dostopom do mikrokreditov, pomembno 
pripomoglo k doseganju cilja 75 % 
zaposlenosti žensk, kot je določen v 
strategiji Evropa 2020. Prvi korak, ki sta 
ga Evropski parlament in Svet leta 2010 
naredila v to smer, je vzpostavitev 
Instrumenta.

Or. pt

Predlog spremembe 24
Marina Yannakoudakis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Komisija, države članice ter 
regionalne in lokalne oblasti bi morale 
bolje izkoristiti možnosti financiranja, ki 
so podjetnicam na voljo prek posebnih 
subvencij, tveganega kapitala, socialnih 
nadomestil in subvencioniranja obrestnih 
mer, ki omogočajo pravičen in enak 
dostop do financiranja, kot je denimo 
Evropski mikrofinančni instrument 
Progress, ki nudi mikrokredite do višine 
25.000 EUR mikropodjetjem in tistim, ki 
želijo odpreti podjetje, a nimajo dostopa 
do običajnih bančnih storitev, na primer 
brezposelnim.

Or. en

Obrazložitev

Poročilo o ženskem podjetništvu v malih in srednjih podjetjih, Odbor za pravice žensk in 
enakost spolov, poročevalka: Marina Yannakoudakis, poslanka EP, stran 6/7, 31.5.2011.

Predlog spremembe 25
Edite Estrela
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Da bi bilo mikrofinanciranje na 
mladem mikrofinančnem trgu v Uniji bolj 
razpoložljivo, je treba pospešiti 
institucionalno zmogljivost ponudnikov 
mikrofinanciranja ter zlasti nebančnih 
mikrofinančnih ustanov v skladu s 
sporočilom Komisije „Evropska pobuda za 
razvoj mikrokredita“.

(15) Da bi bilo mikrofinanciranje na 
mladem mikrofinančnem trgu v Uniji bolj 
razpoložljivo, je treba pospešiti 
institucionalno zmogljivost ponudnikov 
mikrofinanciranja ter zlasti nebančnih 
mikrofinančnih ustanov v skladu s 
sporočilom Komisije „Evropska pobuda za 
razvoj mikrokredita“ in poročilom Odbora 
Evropskega parlamenta za pravice žensk 
in enakost spolov o spodbujanju žensk 
inovatork in žensk v podjetništvu1.
_____________
1 z dne 25. julija 2008

Or. pt

Predlog spremembe 26
Inês Cristina Zuber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) V skladu s členoma 8 in 10 Pogodbe 
mora Program pri vseh dejavnostih 
podpirati vključevanje ciljev enakosti 
spolov in načela nediskriminacije. Zaradi 
ocene, kako sta pri dejavnostih Programa 
obravnavani enakost spolov in 
nediskriminacija, sta potrebni redno 
spremljanje in vrednotenje.

(18) V skladu s členoma 8 in 10 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije bi morale 
Komisija in države članice zagotoviti, da 
bo vključevanje ciljev enakosti spolov in 
načela nediskriminacije pripomoglo k 
spodbujanju enakosti med moškimi in 
ženskami pri vseh oseh in dejavnostih 
programa ter da bo upoštevan tudi 
Evropski pakt za enakost spolov (2011–
2020). Zaradi ocene, kako sta pri 
dejavnostih Programa obravnavani enakost 
spolov in nediskriminacija, sta potrebni 
redno spremljanje in vrednotenje.
Učinkovita raba načela enakosti spolov 
mora vključevati podatke in kazalnike, 
zbrane ločeno po spolu, ter cilje in merila, 
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ki se bodo osredotočali na enakost spolov.

Or. pt

Predlog spremembe 27
Inês Cristina Zuber

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. S to uredbo se ustanovi Program 
Evropske unije za socialne spremembe in 
inovacije (v nadaljnjem besedilu: 
Program), katerega namen je prispevati k 
izvajanju strategije Evropa 2020, njenih 
glavnih ciljev in integriranih smernic, tako 
da se zagotavlja finančna podpora za cilje 
Evropske unije v smislu spodbujanja 
visoke ravni zaposlenosti, zagotavljanja 
ustrezne socialne zaščite, boja proti 
socialni izključenosti in revščini ter 
izboljšanja delovnih pogojev.

1. S to uredbo se ustanovi Program 
Evropske unije za socialne spremembe in 
inovacije (v nadaljnjem besedilu: 
Program), katerega namen je prispevati k 
izvajanju strategije Evropa 2020, njenih 
glavnih ciljev in integriranih smernic, tako 
da se zagotavlja finančna podpora za cilje 
Evropske unije v smislu spodbujanja 
visoke ravni zaposlenosti, zagotavljanja 
ustrezne socialne zaščite, boja proti 
socialni izključenosti in revščini ter 
izboljšanja delovnih pogojev, ob hkratnem 
stalnem upoštevanju cilja enakosti spolov 
in vključevanju načela enakosti spolov.

Or. pt

Predlog spremembe 28
Inês Cristina Zuber

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povečati odgovornost za cilje Unije na 
področju zaposlovanja, socialnih zadev in 
delovnih pogojev pri ključnih oblikovalcih 
politike Unije in nacionalnih oblikovalcih 
politike ter drugih zainteresiranih straneh 
za izvajanje konkretnih in usklajenih 
ukrepov na ravni Unije in držav članic;

(a) pri ključnih oblikovalcih politike Unije 
in nacionalnih oblikovalcih politike ter 
drugih zainteresiranih straneh spodbujati 
strategije, namenjene povečanju 
zaposlovanja ter zaščiti socialnih pravic in 
pravic delavcev, ob hkratnem stalnem 
upoštevanju cilja enakosti spolov in 
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vključevanju načela enakosti spolov, za 
izvajanje konkretnih in usklajenih ukrepov 
na ravni Unije in držav članic;

Or. pt

Predlog spremembe 29
Kent Johansson

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpirati razvoj ustreznih, dostopnih in 
učinkovitih sistemov socialne zaščite in 
trgov dela ter pospeševati reformo politike 
s spodbujanjem dobrega upravljanja, 
vzajemnega učenja in socialnih inovacij;

(b) podpirati razvoj ustreznih, prožnih, 
dostopnih in učinkovitih sistemov socialne 
zaščite in trgov dela ter pospeševati 
reformo politike s spodbujanjem dobrega 
upravljanja, vzajemnega učenja in 
socialnih inovacij;

Or. en

Predlog spremembe 30
Inês Cristina Zuber

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) spodbujati geografsko mobilnost 
delavcev ter povečevati zaposlitvene 
možnosti z razvojem trgov dela Unije, ki 
so odprti in vsem dostopni;

(d) zagotavljati delavcem možnost za 
prostovoljno mobilnost, v katero ne bi bili 
prisiljeni zaradi brezposelnosti ali drugih 
socialnih težav, ter povečevati zaposlitvene 
možnosti, izboljševati socialne pravice in 
pravice delavcev ter omogočati, da bodo 
dostopne vsem;

Or. pt
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Predlog spremembe 31
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za spodbujanje enakosti žensk in 
moških ter boja proti diskriminaciji, ki 
temelji na spolu, rasi ali narodnosti, veri ali 
prepričanju, invalidnosti, starosti ali spolni 
usmerjenosti;

(a) za spodbujanje enakosti žensk in 
moških. V ta namen se uporabijo cilji, 
določeni v Evropski strategiji za enakost 
spolov 2010–2015, zlasti v zvezi s 
spodbujanjem ekonomske neodvisnosti 
žensk prek pospeševanja 
samozaposlovanja in ustanavljanja 
podjetij s strani žensk; spodbujajo se 
možnosti za usklajevanje in posebej 
poudari enakost pri odločanju o 
ekonomskih vprašanjih na političnem in 
poslovnem področju. Gre za uporabne in 
posebne načine, s katerimi se je mogoče 
zoperstaviti diskriminaciji na podlagi 
spola, ki jih morajo spremljati ukrepi za 
boj proti diskriminaciji, ki temelji na spolu, 
rasi ali narodnosti, veri ali prepričanju, 
invalidnosti, starosti ali spolni 
usmerjenosti; 

Or. es

Predlog spremembe 32
Edite Estrela

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za spodbujanje enakosti žensk in 
moških ter boja proti diskriminaciji, ki 
temelji na spolu, rasi ali narodnosti, veri 
ali prepričanju, invalidnosti, starosti ali 
spolni usmerjenosti;

(a) za spodbujanje enakosti žensk in 
moških, usklajevanje poklicnega, 
družinskega in zasebnega življenja ter boj
proti diskriminaciji, ki temelji na spolu, 
narodnosti, veri ali prepričanju, 
invalidnosti, starosti ali spolni 
usmerjenosti;
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Or. pt

Predlog spremembe 33
Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za spodbujanje enakosti žensk in 
moških ter boja proti diskriminaciji, ki 
temelji na spolu, rasi ali narodnosti, veri ali 
prepričanju, invalidnosti, starosti ali spolni 
usmerjenosti;

(a) za spodbujanje enakosti žensk in 
moških ter boj proti diskriminaciji, ki 
temelji na spolu, rasi ali narodnosti, veri ali 
prepričanju, invalidnosti, starosti ali spolni 
usmerjenosti. Za učinkovit boj proti 
revščini znotraj Unije, zlasti revščine 
najranljivejših oseb, kot so ženske, še 
posebej posebne kategorije žensk, je treba 
spodbujati celovite ukrepe. Zato je treba v 
boju proti pojavu revščine spodbujati 
izvirne ukrepe na vseh ravneh, vlaganja v 
socialno infrastrukturo in okrepljeno 
izmenjavo dobrih praks;

Or. en

Predlog spremembe 34
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Financiranje programov in dejavnosti, 
ki krepijo pravice žensk in enakost med 
spoloma, je bistveno za zagotovitev, da 
bodo programi Unije odražali zaveze 
Unije iz Pogodbe v zvezi z enakostjo 
spolov, zato morajo Unija, Komisija in 
države članice zagotoviti, da se v vseh 
fazah procesa, tudi pri projektih, 
opredeljevanju, izvajanju, spremljanju in 
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ocenjevanju, natančno upoštevajo 
priprava proračuna, ki upošteva vidik 
spola, analiza vidika enakosti spolov in 
učinek z vidika spola.

Or. en

Predlog spremembe 35
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ukrepi za spodbujanje mobilnosti 
posameznikov v Uniji, predvsem razvoj 
večjezičnih digitalnih platform za 
uravnoteženje ponudbe in povpraševanja 
po delovnih mestih, in ciljno usmerjeni 
programi mobilnosti za popolnitev prostih 
delovnih mest, kjer so bili ugotovljeni 
primanjkljaji na trgu dela, in/ali za pomoč 
posebnim skupinam delavcev, kot so mladi 
delavci.

4. Ukrepi za spodbujanje mobilnosti 
posameznikov v Uniji, predvsem razvoj 
večjezičnih digitalnih platform za 
uravnoteženje ponudbe in povpraševanja 
po delovnih mestih, in ciljno usmerjeni 
programi mobilnosti za popolnitev prostih 
delovnih mest, kjer so bili ugotovljeni 
primanjkljaji na trgu dela, in/ali za pomoč 
posebnim skupinam delavcev, kot so mladi 
delavci ter ženske in moški z obveznostmi 
oskrbe.

Or. en

Predlog spremembe 36
Edite Estrela

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Programa, skladne z 
drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, 
zlasti v okviru Evropskega socialnega 
sklada (ESS) in na področjih, kot so 

1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Programa, skladne z 
drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, 
zlasti v okviru Evropskega socialnega 
sklada (ESS) in na področjih, kot so 
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socialni dialog, pravosodje in temeljne 
pravice, izobraževanje, poklicno 
usposabljanje in mladinska politika, 
raziskave in inovacije, podjetništvo, 
zdravje, širitev in zunanji odnosi ter 
splošna gospodarska politika.

socialni dialog, pravosodje in temeljne 
pravice, izobraževanje, poklicno 
usposabljanje in mladinska politika, 
raziskave in inovacije, podjetništvo, 
zdravje, širitev in zunanji odnosi ter 
splošna gospodarska politika. Komisija in 
države članice ob upoštevanju pomembne 
vloge socialnih politik in politik 
zaposlovanja pri spodbujanju enakosti 
spolov zagotovijo tudi, da so aktivnosti 
Programa usklajene s politikami enakosti 
spolov Unije.

Or. pt

Predlog spremembe 37
Inês Cristina Zuber

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Programa, skladne z 
drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, 
zlasti v okviru Evropskega socialnega 
sklada (ESS) in na področjih, kot so 
socialni dialog, pravosodje in temeljne 
pravice, izobraževanje, poklicno 
usposabljanje in mladinska politika, 
raziskave in inovacije, podjetništvo, 
zdravje, širitev in zunanji odnosi ter 
splošna gospodarska politika.

1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Programa, skladne z 
drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, 
zlasti v okviru Evropskega socialnega 
sklada (ESS) in na področjih, kot so 
socialni dialog, pravosodje in temeljne 
pravice, enakost spolov, izobraževanje, 
poklicno usposabljanje in mladinska 
politika, raziskave in inovacije, 
podjetništvo, zdravje, širitev in zunanji 
odnosi ter splošna gospodarska politika.

Or. pt

Predlog spremembe 38
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Programa, skladne z 
drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, 
zlasti v okviru Evropskega socialnega 
sklada (ESS) in na področjih, kot so 
socialni dialog, pravosodje in temeljne 
pravice, izobraževanje, poklicno 
usposabljanje in mladinska politika, 
raziskave in inovacije, podjetništvo, 
zdravje, širitev in zunanji odnosi ter 
splošna gospodarska politika.

1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami zagotovi, da so dejavnosti, ki se 
izvajajo v okviru Programa, skladne z 
drugimi ukrepi Unije in jih dopolnjujejo, 
zlasti v okviru Evropskega socialnega 
sklada (ESS) in na področjih, kot so 
socialni dialog, pravosodje in temeljne 
pravice, izobraževanje, poklicno 
usposabljanje in mladinska politika ter 
politika enakosti spolov, raziskave in 
inovacije, podjetništvo, zdravje, širitev in 
zunanji odnosi ter splošna gospodarska 
politika.

Or. es

Predlog spremembe 39
Inês Cristina Zuber

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija zaradi rednega spremljanja 
Programa in kakršnih koli prilagoditev, 
potrebnih za njegovo politiko in prednostne 
naloge financiranja, pripravi dvoletna 
poročila o spremljanju ter jih pošlje 
Evropskemu parlamentu in Svetu. Taka 
poročila zajemajo rezultate Programa in 
obseg, v katerem so bila vprašanja 
enakosti spolov in nediskriminacije, 
vključno z vprašanji dostopnosti, 
obravnavana v njegovih dejavnostih.

Komisija zaradi rednega spremljanja 
Programa in kakršnih koli prilagoditev, 
potrebnih za njegovo politiko in prednostne 
naloge financiranja, pripravi dvoletna 
poročila o spremljanju ter jih pošlje 
Evropskemu parlamentu in Svetu. Taka 
poročila zajemajo rezultate Programa in 
obseg, v katerem so bili v vseh oseh in 
dejavnostih Programa upoštevani načelo 
enakosti spolov in vključevanje le-tega ter 
obravnavani vidiki nediskriminacije, 
vključno z vprašanji dostopnosti. Podatki 
so vedno, ko je to mogoče, zbrani ločeno 
po spolu.

Or. pt
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Predlog spremembe 40
Izaskun Bilbao Barandica

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) razvijati in širiti primerjalno analitično 
znanje visoke kakovosti zaradi 
zagotavljanja, da zaposlitvena in socialna 
politika ter zakonodaja o delovnih pogojih 
Unije temeljita na trdnih dokazih ter 
ustrezata potrebam, izzivom in okoliščinam 
v posameznih državah članicah in drugih 
sodelujočih državah;

(a) razvijati in širiti primerjalno analitično 
znanje visoke kakovosti, ki je ustrezno 
usmerjeno, da lahko meri tudi vpliv 
horizontalnih politik, kot je spodbujanje 
enakosti spolov, zaradi zagotavljanja, da
zaposlitvena in socialna politika ter 
zakonodaja o delovnih pogojih Unije 
temeljita na trdnih dokazih ter ustrezata 
potrebam, izzivom in okoliščinam v 
posameznih državah članicah in drugih 
sodelujočih državah;

Or. es

Predlog spremembe 41
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) socialnim partnerjem in 
organizacijam civilne družbe na ravni 
Unije in nacionalni ravni zagotavljati
finančno pomoč za projekte, povezane z 
enakostjo spolov, in za raziskave na 
področju zaposlovanja in socialnega 
vključevanja.

Or. en

Predlog spremembe 42
Izaskun Bilbao Barandica



PE487.952v01-00 18/18 AM\900294SL.doc

SL

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) specializirane organe, ki jih določa 
zakonodaja Unije;

(c) specializirane organe, ki jih določa 
zakonodaja Unije, s posebnim poudarkom 
na sektorskih agencijah, ki so povezane z 
vprašanji mladostnikov, usposabljanja ali 
enakosti spolov, kot je Evropska agencija 
za varnost in zdravje pri delu ali Evropski 
inštitut za enakost spolov;

Or. es

Predlog spremembe 43
Kent Johansson

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga odbor. Gre odbor v 
smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

1. Komisiji pomaga odbor. Gre za odbor v 
smislu Uredbe (EU) št. 182/2011. Sestava 
odbora mora odražati enako zastopanost 
spolov.

Or. en


