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Predlog spremembe 1
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je treba posvetiti več pozornosti
doseganju cilja strategije EU 2020, da bi 
se udeležba žensk na trgu dela povečala na 
75 %, saj bi to sprostilo velik neizkoriščen 
potencial, zlasti na področju znanosti in 
tehnologije, in bi prispevalo k ekonomski 
učinkovitosti in povečanju produktivnosti;

A. ker je treba posvetiti več pozornosti
spodbujanju več žensk k udeležbi na trgu 
dela, saj bi to sprostilo velik neizkoriščen 
potencial, zlasti na področju znanosti in 
tehnologije, in bi prispevalo k ekonomski 
učinkovitosti in povečanju produktivnosti;

Or. en

Predlog spremembe 2
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je treba posvetiti več pozornosti 
doseganju cilja strategije EU 2020, da bi se 
udeležba žensk na trgu dela povečala na 75 
%, saj bi to sprostilo velik neizkoriščen 
potencial, zlasti na področju znanosti in 
tehnologije, in bi prispevalo k ekonomski 
učinkovitosti in povečanju produktivnosti;

A. ker je v času gospodarske krize krepitev 
položaja žensk na trgu dela in njihove 
ekonomske neodvisnosti ne samo moralna 
obveza, ampak tudi gospodarska nujnost; 
in ker je treba posvetiti več pozornosti 
doseganju krovnega cilja strategije EU 
2020, ki je povečanje udeležbe žensk na 
trgu dela na 75 %, saj bi to sprostilo velik 
neizkoriščen potencial, zlasti na področju 
znanosti in tehnologije, in bi prispevalo k 
ekonomski učinkovitosti in povečanju 
produktivnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je treba posvetiti več pozornosti
doseganju cilja strategije EU 2020, da bi 
se udeležba žensk na trgu dela povečala na 
75 %, saj bi to sprostilo velik neizkoriščen 
potencial, zlasti na področju znanosti in 
tehnologije, in bi prispevalo k ekonomski 
učinkovitosti in povečanju produktivnosti;

A. ker je treba posvetiti več pozornosti
obravnavi ovir, ki preprečujejo enako 
udeležbo žensk in moških na trgu delovne 
sile, da bi dosegli cilj strategije EU 2020, 
ki je povečanje udeležbe žensk na trgu dela 
na 75 %, saj bi to sprostilo velik 
neizkoriščen potencial, zlasti na področju 
znanosti in tehnologije, in bi prispevalo k 
ekonomski učinkovitosti in povečanju 
produktivnosti;

Or. en

Predlog spremembe 4
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je treba posvetiti več pozornosti 
doseganju cilja strategije EU 2020, da bi se 
udeležba žensk na trgu dela povečala na 75 
%, saj bi to sprostilo velik neizkoriščen 
potencial, zlasti na področju znanosti in 
tehnologije, in bi prispevalo k ekonomski 
učinkovitosti in povečanju produktivnosti;

A. ker je treba posvetiti več pozornosti 
doseganju ciljev strategije EU 2020, ki sta
povečanje udeležbe žensk na trgu dela na 
75 %, saj bi to sprostilo velik neizkoriščen 
potencial, zlasti na področju znanosti in 
tehnologije, in bi prispevalo k ekonomski 
učinkovitosti in povečanju produktivnosti, 
ter rešitev vsaj 20 milijonov ljudi, ki živijo 
v revščini in socialni izključenosti oziroma 
na njunem pragu, iz teh razmer ob 
upoštevanju posebnega položaja žensk in 
moških;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je treba posvetiti več pozornosti 
doseganju cilja strategije EU 2020, da bi se
udeležba žensk na trgu dela povečala na
75 %, saj bi to sprostilo velik neizkoriščen 
potencial, zlasti na področju znanosti in 
tehnologije, in bi prispevalo k ekonomski 
učinkovitosti in povečanju produktivnosti;

A. ker je treba posvetiti več pozornosti 
doseganju cilja strategije EU 2020, ki je 
povečanje zaposljivosti moških in žensk
(starih 20–64 let) na 75 %, saj bi to: a) 
sprostilo velik neizkoriščen potencial, 
zlasti na področju znanosti in tehnologije,
b) preprečilo socialno izključenost žensk 
ter c) prispevalo k ekonomski 
učinkovitosti, povečanju produktivnosti in 
povečanju davčne osnove v primeru 
zmanjšanja razlik v plači med moškimi in 
ženskami;

Or. en

Predlog spremembe 6
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker sta prihodnja gospodarska 
konkurenčnost in blaginja Evrope 
pomembno odvisni od njene sposobnosti, 
da v celoti izkoristi svoje vire delovne sile, 
vključno z večjo udeležbo žensk na trgu 
dela in boljšim dostopom do visoko 
kvalificiranih delovnih mest; ker je ena od 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020 
spodbuditi več žensk k delu, da bi do 
leta 2020 dosegli 75-odstotno stopnjo 
zaposlenosti žensk; ker sorazmerno več 
žensk kot moških dela s skrajšanim 
delovnim časom ali v okviru pogodb o 
zaposlitvi za določen čas, zaradi česar jih 
je lažje odpustiti v kriznih obdobjih, in ker 



PE494.805v01-00 6/18 AM\911748SL.doc

SL

obstaja tveganje, da bo zdajšnja recesija 
upočasnila izboljšave ali celo izničila 
napredek na področju enakosti spolov;

Or. en

Predlog spremembe 7
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker je zaradi bančne krize močno 
omejen dostop do kapitala, ta težava pa bo 
verjetno nesorazmerno bolj prizadela 
podjetnice, saj se ženske vse pogosteje 
samozaposlujejo zaradi lažjega 
združevanja poklicnega in družinskega 
življenja;

Or. en

Predlog spremembe 8
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ponovno poziva države članice, naj v 
proces evropskega semestra vključijo vidik 
enakosti spolov, tako da pri izvajanju 
smernic, podanih v letnem pregledu rasti, 
upoštevajo potrebe in položaj žensk; izreka 
pohvalo državam članicam, ki so uveljavile 
načelo enakosti spolov v svojih nacionalnih 
programih reform, obžaluje pa, da so 
številne države članice izpustile vsako 
omembo spola;

1. ponovno poziva države članice, naj v
proces evropskega semestra vključijo vidik 
enakosti spolov in naj se v večji meri 
osredotočijo na usposabljanje v okviru 
politik trga dela, tako da pri izvajanju 
smernic, podanih v letnem pregledu rasti, 
upoštevajo potrebe in položaj žensk; izreka 
pohvalo državam članicam, ki so uveljavile 
načelo enakosti spolov v svojih nacionalnih 
programih reform, obžaluje pa, da so 
številne države članice izpustile vsako 
omembo spola;
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Or. en

Predlog spremembe 9
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ponovno poziva države članice, naj v 
proces evropskega semestra vključijo vidik 
enakosti spolov, tako da pri izvajanju 
smernic, podanih v letnem pregledu rasti, 
upoštevajo potrebe in položaj žensk; izreka 
pohvalo državam članicam, ki so uveljavile 
načelo enakosti spolov v svojih nacionalnih 
programih reform, obžaluje pa, da so 
številne države članice izpustile vsako 
omembo spola;

1. ponovno poziva države članice, naj v 
proces evropskega semestra vključijo vidik 
enakosti spolov, tako da pri izvajanju 
smernic, podanih v letnem pregledu rasti, 
upoštevajo potrebe in položaj žensk; izreka 
pohvalo državam članicam, ki so uveljavile 
načelo enakosti spolov v svojih nacionalnih 
programih reform, obžaluje pa, da so 
številne države članice izpustile vsako 
omembo spola; poziva Komisijo, naj 
državam članicam predlaga enotno obliko 
in merila za vključitev vidika enakosti 
spolov v nacionalne programe reform;

Or. en

Predlog spremembe 10
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj sistematično 
oceni vpliv nacionalnih programov 
reform ter programov za stabilnost in 
konvergenco na enakost spolov, položaj 
žensk na trgu dela in revščino med 
ženskami;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva države članice, naj v svojih 
nacionalnih programih reform določijo 
posebne kvantitativne cilje v skladu s 
statističnimi podatki o zaposlenosti žensk 
ter sprejmejo posebne ukrepe za ranljive 
skupine žensk (kot so mlade ženske, 
migrantke, invalidke in matere 
samohranilke);

Or. en

Predlog spremembe 12
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva države članice, naj upoštevajo 
načelo enakosti spolov pri pripravi 
proračuna, da bi se analizirali ne le 
programi, ki so namenjeni posebej 
ženskam, temveč preučili vsi vladni 
programu in politike, njihovi učinki na 
dodeljevanje virov in njihov prispevek k 
enakosti žensk in moških;

Or. en

Predlog spremembe 13
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 1 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da je treba zagotoviti 
neprekinjeno financiranje programov, ki 
spodbujajo enakost in boj proti vsem 
oblikam nasilja nad ženskami, otroki in 
mladimi, da bi se spopadli z globoko 
zakoreninjenimi stereotipi v naši družbi;

Or. en

Predlog spremembe 14
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva Komisijo, naj oceni vpliv 
programov ekonomskega prilagajanja 
držav članic, ki prejemajo finančno 
pomoč, na enakost spolov, položaj žensk 
na trgu dela in revščino med ženskami;

Or. en

Predlog spremembe 15
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj doda kazalnike, ki 
upoštevajo vidik spola, naj dovoli 
spremljanje doseženega napredka pri ciljih 
EU 2020 ter naj cilje in kazalnike EU 2020 
čim bolj razčleni po spolu;

2. poziva Komisijo in države članice, naj
ocenijo učinek gospodarske in finančne 
krize z vidika spola, in sicer z ocenami 
učinka in nadaljnjimi ukrepi za 
upoštevanje načela enakosti spolov pri 
pripravi proračuna; poziva Komisijo, naj 
uporabi kazalnike, ki upoštevajo vidik 
spola, pri spremljanju doseženega 
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napredka pri ciljih EU 2020 ter naj cilje in 
kazalnike EU 2020 čim bolj razčleni po 
spolu;

Or. en

Predlog spremembe 16
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj doda kazalnike, ki 
upoštevajo vidik spola, naj dovoli
spremljanje doseženega napredka pri ciljih 
EU 2020 ter naj cilje in kazalnike EU 2020 
čim bolj razčleni po spolu;

2. poziva Komisijo, naj doda kazalnike, ki 
upoštevajo vidik spola, da bi tako 
omogočila spremljanje doseženega 
napredka pri ciljih EU 2020 ter naj cilje in 
kazalnike EU 2020 čim bolj razčleni po 
spolu; poziva Komisijo, naj ukrepa na 
podlagi priporočil iz študije tematskega 
sektorja Parlamenta z naslovom „Podatki 
za vrednotenje procesa evropskega 
semestra z vidika enakosti spolov“;

Or. en

Predlog spremembe 17
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj doda kazalnike, ki 
upoštevajo vidik spola, naj dovoli
spremljanje doseženega napredka pri ciljih 
EU 2020 ter naj cilje in kazalnike EU 2020 
čim bolj razčleni po spolu;

2. poziva Komisijo, naj doda kazalnike, ki 
upoštevajo vidik spola; naj omogoči
spremljanje doseženega napredka pri ciljih 
EU 2020; naj cilje in kazalnike EU 2020 
čim bolj razčleni po spolu; in naj oceni 
učinke varčevalnih ukrepov na enakost 
spolov, revščino žensk in zaposljivost;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj pred pripravo 
letnega pregleda rasti in naslavljanjem 
priporočil za posamezne države članice 
aktivno spodbuja posvetovanje z 
organizacijami civilne družbe na področju 
enakosti spolov;

Or. en

Predlog spremembe 19
Marina Yannakoudakis

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja, da so razlike v plačah med 
moškimi in ženskami v EU še vedno 
problem in da to tudi vpliva na višino 
pokojnine, ki jo bodo ženske kasneje 
prejemale; zato poziva države članice, naj 
v nacionalnih programih reform določijo 
kvalitativne cilje za odpravo plačne vrzeli 
med ženskami in moškimi;

3. opozarja, da so razlike v plačah med 
moškimi in ženskami v EU še vedno
problem in da to tudi vpliva na višino 
pokojnine, ki jo bodo ženske kasneje 
prejemale;

Or. en

Predlog spremembe 20
Mojca Kleva

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja, da so razlike v plačah med 
moškimi in ženskami v EU še vedno 
problem in da to tudi vpliva na višino 
pokojnine, ki jo bodo ženske kasneje 
prejemale; zato poziva države članice, naj 
v nacionalnih programih reform določijo 
kvalitativne cilje za odpravo plačne vrzeli 
med ženskami in moškimi;

3. opozarja, da so razlike v plačah med 
moškimi in ženskami v EU še vedno 
problem in da to tudi vpliva na višino 
pokojnine, ki jo bodo ženske kasneje 
prejemale, kar lahko povzroči, da bodo 
ženske pristale pod pragom revščine; zato 
poziva države članice, naj v nacionalnih 
programih reform določijo kvalitativne 
cilje za odpravo plačne vrzeli med 
ženskami in moškimi;

Or. en

Predlog spremembe 21
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja, da so razlike v plačah med 
moškimi in ženskami v EU še vedno 
problem in da to tudi vpliva na višino 
pokojnine, ki jo bodo ženske kasneje 
prejemale; zato poziva države članice, naj 
v nacionalnih programih reform določijo 
kvalitativne cilje za odpravo plačne vrzeli 
med ženskami in moškimi;

3. opozarja, da so razlike v plačah med 
moškimi in ženskami v EU še vedno 
problem in da to tudi vpliva na višino 
pokojnine, ki jo bodo ženske kasneje 
prejemale; zato poziva države članice, naj 
v nacionalnih programih reform določijo 
kvalitativne cilje za odpravo plačne vrzeli 
med ženskami in moškimi ter tako 
zmanjšajo nepošteno obravnavanje 
upokojenk in ranljivost starejših žensk 
zaradi revščine;

Or. en

Predlog spremembe 22
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da lahko konsolidacija 
proračuna brez upoštevanja enakosti 
spolov okrepi razlikovanje po spolu na 
trgu dela, poveča število negotovih oblik 
zaposlitve med ženskami, razširi vrzel v 
plačilu med ženskami in moškimi ter 
poveča feminizacijo revščine in težave pri 
združevanju varstva oz. oskrbe z delom;

Or. en

Predlog spremembe 23
Joanna Senyszyn

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da večino delovnih mest s 
krajšim delovnim časom zasedajo ženske, 
kar omejuje njihovo finančno neodvisnost, 
če se za to niso odločile same, in kar 
močno prizadene ženske v ranljivem 
položaju, kot so matere samohranilke; zato 
poziva Komisijo in države članice, naj 
spremljajo zaposlovanje žensk tako z 
vidika količine kot tudi kakovosti, torej 
glede na število opravljenih ur v tednu, 
vrste pogodb ter posledično zmožnosti 
zagotavljanja njihove finančne 
neodvisnosti; poziva države članice, naj pri 
vsakem ukrepu ali dejavnosti, ki naj 
spodbudi zaposlitev ali samozaposlitev, 
močno upoštevajo vidik spola;

4. opozarja, da večino delovnih mest s 
krajšim delovnim časom zasedajo ženske, 
kar omejuje njihovo finančno neodvisnost, 
če se za to niso odločile same, in kar 
močno prizadene ženske v ranljivem 
položaju, kot so matere samohranilke; zato 
poziva Komisijo in države članice, naj 
spremljajo zaposlovanje žensk tako z 
vidika količine kot tudi kakovosti, torej 
glede na število opravljenih ur v tednu, 
vrste pogodb ter posledično zmožnosti 
zagotavljanja njihove finančne 
neodvisnosti; poziva države članice, naj
sprejmejo družinam prijazne ukrepe, kot 
sta prilagodljiv delovni čas in delo na 
daljavo, ter povečajo razpoložljivost 
cenovno dostopnih ustanov za varstvo 
otrok in podaljšano bivanje po pouku; 
poziva države članice, naj pri vsakem 
ukrepu ali dejavnosti, ki naj spodbudi 
zaposlitev ali samozaposlitev, močno 
upoštevajo vidik spola;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da večino delovnih mest s 
krajšim delovnim časom zasedajo ženske, 
kar omejuje njihovo finančno neodvisnost, 
če se za to niso odločile same, in kar 
močno prizadene ženske v ranljivem 
položaju, kot so matere samohranilke; zato 
poziva Komisijo in države članice, naj 
spremljajo zaposlovanje žensk tako z 
vidika količine kot tudi kakovosti, torej 
glede na število opravljenih ur v tednu, 
vrste pogodb ter posledično zmožnosti 
zagotavljanja njihove finančne 
neodvisnosti; poziva države članice, naj pri 
vsakem ukrepu ali dejavnosti, ki naj 
spodbudi zaposlitev ali samozaposlitev, 
močno upoštevajo vidik spola;

4. poudarja, da sta dohodek in kakovostna 
plačana zaposlitev žensk bistvena za 
njihovo ekonomsko neodvisnost ter večjo 
enakost med ženskami in moškimi v 
družbi kot celoti; opozarja, da večino 
delovnih mest s krajšim delovnim časom 
zasedajo ženske, kar omejuje njihovo 
finančno neodvisnost, če se za to niso 
odločile same, in kar močno prizadene 
ženske v ranljivem položaju, kot so matere 
samohranilke; zato poziva Komisijo in 
države članice, naj spremljajo zaposlovanje 
žensk tako z vidika količine kot tudi 
kakovosti, torej glede na število 
opravljenih ur v tednu, vrste pogodb ter 
posledično zmožnosti zagotavljanja 
njihove finančne neodvisnosti; poziva 
države članice, naj pri vsakem ukrepu ali 
dejavnosti, ki naj spodbudi zaposlitev ali 
samozaposlitev, močno upoštevajo vidik 
spola;

Or. en

Predlog spremembe 25
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja, da večino delovnih mest s 
krajšim delovnim časom zasedajo ženske, 
kar omejuje njihovo finančno neodvisnost, 
če se za to niso odločile same, in kar 

4. opozarja, da večino delovnih mest s 
krajšim delovnim časom zasedajo ženske, 
kar omejuje njihovo finančno neodvisnost, 
če se za to niso odločile same, in kar 
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močno prizadene ženske v ranljivem 
položaju, kot so matere samohranilke; zato 
poziva Komisijo in države članice, naj 
spremljajo zaposlovanje žensk tako z 
vidika količine kot tudi kakovosti, torej 
glede na število opravljenih ur v tednu, 
vrste pogodb ter posledično zmožnosti 
zagotavljanja njihove finančne 
neodvisnosti; poziva države članice, naj pri 
vsakem ukrepu ali dejavnosti, ki naj 
spodbudi zaposlitev ali samozaposlitev, 
močno upoštevajo vidik spola;

močno prizadene ženske v ranljivem
položaju, kot so matere samohranilke; zato 
poziva Komisijo in države članice, naj 
spremljajo zaposlovanje žensk tako z 
vidika količine kot tudi kakovosti, torej 
glede na število opravljenih ur v tednu, 
vrste pogodb ter posledično zmožnosti 
zagotavljanja njihove finančne 
neodvisnosti; poziva države članice, naj pri 
vsakem ukrepu ali dejavnosti, ki naj 
spodbudi zaposlitev, samozaposlitev in 
žensko podjetništvo, močno upoštevajo 
vidik spola;

Or. en

Predlog spremembe 26
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba ženske spodbujati 
in bolje usposobiti za vstop v sektorje z 
največjim potencialom zaposlovanja, kot 
so sektorji v nizkoogljičnem gospodarstvu, 
ki učinkovito izrablja vire („zelena delovna 
mesta“), ali v digitalnem gospodarstvu;
poudarja, da si delovna mesta v zdravstvu 
in socialnem varstvu („bela delovna 
mesta“), kjer je zaposlenih veliko žensk, 
zaslužijo več priznanja v smislu vrste 
pogodb o zaposlitvi in višine plač;

5. poudarja, da je treba ženske spodbujati 
in bolje usposobiti za vstop v sektorje z 
največjim potencialom zaposlovanja, kot 
so sektorji v nizkoogljičnem gospodarstvu, 
ki učinkovito izrablja vire („zelena delovna 
mesta“), ali v digitalnem gospodarstvu;
poudarja, da si delovna mesta v zdravstvu 
in socialnem varstvu („bela delovna 
mesta“), kjer je zaposlenih veliko žensk,
zaslužijo več priznanja v smislu vrste 
pogodb o zaposlitvi in višine plač; poziva 
Komisijo, naj to vprašanje obravnava v 
nastajajočem letnem pregledu rasti;

Or. en

Predlog spremembe 27
Astrid Lulling
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Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba ženske spodbujati
in bolje usposobiti za vstop v sektorje z 
največjim potencialom zaposlovanja, kot 
so sektorji v nizkoogljičnem gospodarstvu, 
ki učinkovito izrablja vire („zelena delovna 
mesta“), ali v digitalnem gospodarstvu;
poudarja, da si delovna mesta v zdravstvu 
in socialnem varstvu („bela delovna 
mesta“), kjer je zaposlenih veliko žensk, 
zaslužijo več priznanja v smislu vrste 
pogodb o zaposlitvi in višine plač;

5. poudarja, da je treba ženske spodbujati, 
naj povečajo raznovrstnost svoje poklicne 
izbire, da bi vstopile v sektorje z največjim 
potencialom zaposlovanja, kot so sektorji v 
nizkoogljičnem gospodarstvu, ki 
učinkovito izrablja vire („zelena delovna 
mesta“), ali v digitalnem gospodarstvu;
poudarja, da si delovna mesta v zdravstvu 
in socialnem varstvu („bela delovna 
mesta“), kjer je zaposlenih veliko žensk, 
zaslužijo več priznanja v smislu vrste 
pogodb o zaposlitvi in višine plač;

Or. en

Predlog spremembe 28
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba ženske spodbujati 
in bolje usposobiti za vstop v sektorje z 
največjim potencialom zaposlovanja, kot 
so sektorji v nizkoogljičnem gospodarstvu, 
ki učinkovito izrablja vire („zelena delovna 
mesta“), ali v digitalnem gospodarstvu;
poudarja, da si delovna mesta v zdravstvu 
in socialnem varstvu („bela delovna 
mesta“), kjer je zaposlenih veliko žensk, 
zaslužijo več priznanja v smislu vrste 
pogodb o zaposlitvi in višine plač;

5. poudarja, da je treba ženske spodbujati 
in bolje usposobiti za vstop v sektorje z 
največjim potencialom zaposlovanja, v 
katerih največkrat prevladujejo moški, kot 
so sektorji v nizkoogljičnem gospodarstvu, 
ki učinkovito izrablja vire („zelena delovna 
mesta“), ali v digitalnem gospodarstvu;
poudarja, da si delovna mesta v zdravstvu 
in socialnem varstvu („bela delovna 
mesta“), kjer je zaposlenih veliko žensk, 
zaslužijo več priznanja v smislu vrste 
pogodb o zaposlitvi in višine plač;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Joanna Senyszyn

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je treba ženske spodbujati 
in bolje usposobiti za vstop v sektorje z 
največjim potencialom zaposlovanja, kot 
so sektorji v nizkoogljičnem gospodarstvu, 
ki učinkovito izrablja vire („zelena delovna 
mesta“), ali v digitalnem gospodarstvu;
poudarja, da si delovna mesta v zdravstvu 
in socialnem varstvu („bela delovna 
mesta“), kjer je zaposlenih veliko žensk, 
zaslužijo več priznanja v smislu vrste 
pogodb o zaposlitvi in višine plač;

5. poudarja, da je treba ženske spodbujati 
in bolje usposobiti za vstop v sektorje z 
največjim potencialom zaposlovanja, kot 
so sektorji v nizkoogljičnem gospodarstvu, 
ki učinkovito izrablja vire („zelena delovna 
mesta“), ali v digitalnem gospodarstvu;
glede tega v skladu s cilji strategije 
Evropa 2020 poziva k izboljšanju povezav 
med poklicnim usposabljanjem žensk in 
trgom dela; poudarja, da si delovna mesta 
v zdravstvu in socialnem varstvu („bela 
delovna mesta“), kjer je zaposlenih veliko 
žensk, zaslužijo več priznanja v smislu 
vrste pogodb o zaposlitvi in višine plač;

Or. en

Predlog spremembe 30
Astrid Lulling

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da je treba izboljšati tudi 
dostop žensk do zahtevnejših delovnih 
mest, da bi se zmanjšale razlike v 
produktivnosti znotraj EU in tako povečala 
konkurenčnost EU na svetovnih trgih.

6. ugotavlja, da je treba spodbujati tudi 
dostop žensk do zahtevnejših delovnih 
mest, da bi se zmanjšale razlike v 
produktivnosti znotraj EU in tako povečala 
konkurenčnost EU na svetovnih trgih.

Or. en

Predlog spremembe 31
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)
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Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da je treba izboljšati tudi 
dostop žensk do zahtevnejših delovnih 
mest, da bi se zmanjšale razlike v 
produktivnosti znotraj EU in tako povečala 
konkurenčnost EU na svetovnih trgih.

6. ugotavlja, da je treba izboljšati tudi 
dostop žensk do zahtevnejših delovnih 
mest, in sicer brez stereotipov, predsodkov 
ali diskriminacije na podlagi spola, da bi 
se zmanjšale razlike v produktivnosti 
znotraj EU in tako povečala konkurenčnost 
EU na svetovnih trgih.

Or. en

Predlog spremembe 32
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Oddelek 1 – odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. pozdravlja priporočila za posamezne 
države za preusmeritev davčne 
obremenitve z dela na okolju škodljive 
dejavnosti; poziva države članice, naj 
izvajajo ta priporočila, pri čemer naj 
posebno pozornost posvetijo ureditvi 
neprijavljenega dela, na primer med 
delavci v sektorju domače oskrbe.

Or. en


