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Predlog spremembe 1
Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek -1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1 a. meni, da enakost spolov s 
povečevanjem družbene in gospodarske 
blaginje ne prinaša koristi samo ženskam, 
temveč celotni družbi; opozarja, da je 
učinkovito zoperstavljanje spolnim 
stereotipom bistvenega pomena za 
povečanje udeležbe žensk v vseh 
segmentih trga dela; poziva EU, naj 
spodbuja zoperstavljanje spolnim 
stereotipom predvsem na področju 
izobraževanja, dela in nadaljnjega 
usposabljanja; poudarja, da bi morala biti 
ob opiranju na ustanovne pogodbe nova 
strategija za enakost usmerjena v 
nadaljnje zmanjševanje neenakosti;

Or. en

Predlog spremembe 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Osnutek mnenja
Odstavek -1a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. poudarja, da je svetovno gospodarstvo 
zaradi razlik med spoloma na trgu dela v 
zadnjem desetletju izgubilo 27 % rasti 
BDP na prebivalca in poudarja, da bi se 
BDP v državah članicah EU povečal za 15 
% do 45 %, če bi odpravili razlike med 
spoloma v zaposlovanju;
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Or. en

Predlog spremembe 3
Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek -1b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. poudarja, da bi morala Strategija za 
enakost spolov po letu 2015 predlagati 
ukrepe za: (a) zmanjšanje razlik v plačah 
med spoloma; (b) povečanje ekonomske 
neodvisnosti žensk; (c) izboljšanje dostopa 
žensk do trga dela in poklicnega 
napredovanja; (d) bistveno povečanje 
enakosti v procesu sprejemanja odločitev 
in (e) odpravo diskriminatornih struktur 
in praks, povezanih s spolom;

Or. en

Predlog spremembe 4
Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek -1c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. ugotavlja, da četrtina žensk medtem še 
vedno ostaja v kategoriji neplačanih 
delavk v domačih gospodinjstvih, kar 
pomeni, da za svoje delo ne prejemajo 
nobenega neposrednega plačila, in da še 
vedno obstaja jasna segregacija žensk v 
sektorjih, za katere so značilni nizka 
plača, dolg delovni čas in pogosto 
neformalni delovni režimi, ki ženskam 
prinašajo nižje denarne, socialne in 
strukturne koristi kot tipičnim zaposlenim 
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moškim; opaža, da za udeležbo žensk na 
trgu dela še vedno obstajajo jasne ovire in 
da ženske v EU v povprečju zaslužijo 
približno 16,4 % manj kot moški; 
poudarja, da je treba zaradi teh 
diskriminatornih struktur in praks, 
usmerjenih proti ženskam, enakost spolov 
zagotoviti na vseh področjih, vključno z 
dostopom do zaposlitve, poklicnim 
napredovanjem, usklajevanjem 
poklicnega in družinskega življenja ter 
spodbujanjem enakega plačila za delo 
enake vrednosti;

Or. en

Predlog spremembe 5
Maria Arena

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na dejstvo, da se EU sooča z 
demografsko krizo, zaradi katere bo 
leta 2040 v delovni sili primanjkovalo že 
24 milijonov ljudi, zato bo večja vključitev 
žensk na trg dela z gospodarskega vidika 
postala nujna; poudarja, da bi s 
povečanjem stopnje zaposlenosti žensk na 
raven zaposlenosti moških primanjkljaj 
delovne sile zmanjšali na 3 milijone;

1. poudarja, da sta pravičnost in socialna 
kohezija glavni gonili za ukrepe, ki jih je 
treba sprejeti za odpravo različnih oblik 
neenakosti spolov; opozarja na dejstvo, da
bi večja vključitev žensk, ki predstavljajo 
60 % diplomantov, na trg dela omogočila 
odzivanje na gospodarske in demografske 
izzive, s katerimi se sooča Evropska unija;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na dejstvo, da se EU sooča z 
demografsko krizo, zaradi katere bo 
leta 2040 v delovni sili primanjkovalo že 
24 milijonov ljudi, zato bo večja vključitev 
žensk na trg dela z gospodarskega vidika 
postala nujna; poudarja, da bi s 
povečanjem stopnje zaposlenosti žensk na 
raven zaposlenosti moških primanjkljaj 
delovne sile zmanjšali na 3 milijone;

1. opozarja na dejstvo, da se EU sooča z 
demografsko krizo, zaradi katere bo 
leta 2040 v delovni sili primanjkovalo že 
24 milijonov ljudi, zato bosta večja 
vključitev žensk na trg dela in okrepljen 
boj proti diskriminaciji na podlagi spola 
pri zaposlovanju, vključno z
diskriminacijo na podlagi spolne 
usmerjenosti in spolne identitete, z
gospodarskega vidika postala nujna;
poudarja, da bi s povečanjem stopnje 
zaposlenosti žensk na raven zaposlenosti 
moških primanjkljaj delovne sile zmanjšali 
na 3 milijone;

Or. en

Predlog spremembe 7
Marita Ulvskog, Soraya Post

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na dejstvo, da se EU sooča z 
demografsko krizo, zaradi katere bo 
leta 2040 v delovni sili primanjkovalo že 
24 milijonov ljudi, zato bo večja vključitev 
žensk na trg dela z gospodarskega vidika 
postala nujna; poudarja, da bi s 
povečanjem stopnje zaposlenosti žensk na 
raven zaposlenosti moških primanjkljaj 
delovne sile zmanjšali na 3 milijone;

1. poudarja, da je enakost spolov temeljna 
človekova pravica; opozarja na dejstvo, da 
se EU sooča z demografsko krizo, zaradi 
katere bo leta 2040 v delovni sili 
primanjkovalo že 24 milijonov ljudi, zato 
bo večja vključitev žensk na trg dela z 
gospodarskega vidika postala nujna;
poudarja, da bi s povečanjem stopnje 
zaposlenosti žensk na raven zaposlenosti 
moških primanjkljaj delovne sile zmanjšali 
na 3 milijone;

Or. en

Predlog spremembe 8
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na dejstvo, da se EU sooča z 
demografsko krizo, zaradi katere bo 
leta 2040 v delovni sili primanjkovalo že 
24 milijonov ljudi, zato bo večja vključitev 
žensk na trg dela z gospodarskega vidika 
postala nujna; poudarja, da bi s 
povečanjem stopnje zaposlenosti žensk na 
raven zaposlenosti moških primanjkljaj 
delovne sile zmanjšali na 3 milijone;

1. opozarja na dejstvo, da se EU sooča z 
demografsko krizo, zaradi katere bo 
leta 2040 v delovni sili primanjkovalo že 
24 milijonov ljudi, zato bo večja 
vključitev žensk na trg dela z 
gospodarskega vidika postala nujna;
ugotavlja, da večje vključevanje žensk na 
trg dela ni zgolj nujna gospodarska 
potreba, temveč tudi vprašanje 
pravičnosti; poudarja, da bi s povečanjem 
stopnje zaposlenosti žensk na raven 
zaposlenosti moških primanjkljaj delovne 
sile zmanjšali na 3 milijone;

Or. de

Predlog spremembe 9
Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na dejstvo, da se EU sooča z 
demografsko krizo, zaradi katere bo 
leta 2040 v delovni sili primanjkovalo že 
24 milijonov ljudi, zato bo večja vključitev 
žensk na trg dela z gospodarskega vidika 
postala nujna; poudarja, da bi s 
povečanjem stopnje zaposlenosti žensk na 
raven zaposlenosti moških primanjkljaj
delovne sile zmanjšali na 3 milijone;

1. opozarja na dejstvo, da se EU sooča z 
demografsko krizo, zaradi katere bo 
leta 2040 v delovni sili primanjkovalo že 
24 milijonov ljudi, zato bo med drugim
večja vključitev žensk, ki si to želijo, na trg 
dela z gospodarskega vidika postala nujna;
poudarja, da bi s povečanjem stopnje 
zaposlenosti žensk lahko pripomogli k 
zmanjšanju primanjkljaja delovne sile;

Or. pl

Predlog spremembe 10
Emilian Pavel, Maria Arena
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na dejstvo, da se EU sooča z 
demografsko krizo, zaradi katere bo 
leta 2040 v delovni sili primanjkovalo že 
24 milijonov ljudi, zato bo večja vključitev 
žensk na trg dela z gospodarskega vidika 
postala nujna; poudarja, da bi s 
povečanjem stopnje zaposlenosti žensk na 
raven zaposlenosti moških primanjkljaj 
delovne sile zmanjšali na 3 milijone;

1. opozarja na dejstvo, da se EU sooča z 
demografsko krizo, zaradi katere bo 
leta 2040 v delovni sili primanjkovalo že 
24 milijonov ljudi, zato bo večja vključitev 
žensk na trg dela z gospodarskega vidika 
postala nujna; poudarja, da bi s 
povečanjem stopnje zaposlenosti žensk na 
raven zaposlenosti moških primanjkljaj 
delovne sile zmanjšali na 3 milijone;
podpira spodbujanje ženskih podjetniških 
pobud;

Or. en

Predlog spremembe 11
Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na dejstvo, da se EU sooča z 
demografsko krizo, zaradi katere bo 
leta 2040 v delovni sili primanjkovalo že 
24 milijonov ljudi, zato bo večja vključitev 
žensk na trg dela z gospodarskega vidika 
postala nujna; poudarja, da bi s 
povečanjem stopnje zaposlenosti žensk na 
raven zaposlenosti moških primanjkljaj 
delovne sile zmanjšali na 3 milijone;

1. opozarja na dejstvo, da se EU sooča z 
demografsko krizo, zaradi katere bo 
leta 2040 v delovni sili primanjkovalo že 
24 milijonov ljudi, zato bo večja vključitev 
žensk na trg dela z gospodarskega vidika 
postala nujna;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Joëlle Mélin
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na dejstvo, da se EU sooča z 
demografsko krizo, zaradi katere bo 
leta 2040 v delovni sili primanjkovalo že 
24 milijonov ljudi, zato bo večja vključitev 
žensk na trg dela z gospodarskega vidika 
postala nujna; poudarja, da bi s 
povečanjem stopnje zaposlenosti žensk na 
raven zaposlenosti moških primanjkljaj 
delovne sile zmanjšali na 3 milijone;

1. opozarja na dejstvo, da se EU sooča z 
demografsko krizo, zaradi katere bo 
leta 2040 v delovni sili primanjkovalo že 
24 milijonov ljudi, zato bo večja vključitev 
žensk na trg dela z gospodarskega vidika 
postala nujna; predlaga, da se v evropsko 
agendo kot prednostna naloga vključi 
demografska kriza kot izhodišče za 
učinkovite politike za ohranjanje stopnje
rodnosti, in priznava, da je izbira med 
poklicno kariero in izpolnitvijo želje po 
otroku v času gospodarske krize težja;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja na dejstvo, da se EU sooča z 
demografsko krizo, zaradi katere bo
leta 2040 v delovni sili primanjkovalo že 
24 milijonov ljudi, zato bo večja vključitev 
žensk na trg dela z gospodarskega vidika 
postala nujna; poudarja, da bi s 
povečanjem stopnje zaposlenosti žensk na 
raven zaposlenosti moških primanjkljaj
delovne sile zmanjšali na 3 milijone;

1. opozarja na dejstvo, da se EU sooča z 
demografsko krizo, zaradi katere bi lahko
leta 2040 v delovni sili primanjkovalo že 
24 milijonov ljudi, zato bo večja vključitev 
žensk na trg dela z gospodarskega vidika 
postala nujna; poudarja, da bi s 
povečanjem stopnje zaposlenosti žensk na 
raven zaposlenosti moških lahko prispevali 
k zmanjšanju primanjkljaja delovne sile 
na 3 milijone;

Or. en

Predlog spremembe 14
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva države članice, naj v zasebnem 
in javnem sektorju okrepijo in zagotovijo 
polno uporabo kolektivnih pogajanj kot 
nepogrešljivega instrumenta za zakonsko 
urejanje delovnih razmerij, boj proti 
diskriminaciji pri plačilu in spodbujanje 
enakosti;

Or. pt

Predlog spremembe 15
Marita Ulvskog, Soraya Post

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. meni, da bi morala biti odprava 
nasilja nad ženskami prednostna naloga 
strategije za obdobje po letu 2015;

Or. en

Predlog spremembe 16
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva države članice, naj spoštujejo 
načelo „enakega plačila za enako delo ali 
delo enake vrednosti“, krepijo državne 
mehanizme za delovne inšpekcije, 
sprejmejo metodologije za merjenje 
vrednosti dela v proizvodni verigi ter 
znotraj podjetij prepoznajo na primer 
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oblikovanje polkvalificiranih ali 
nekvalificiranih plačnih skupin, ki jih
pretežno sestavljajo ženske;

Or. pt

Predlog spremembe 17
Marita Ulvskog, Soraya Post

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. poudarja, da je diskriminacija na trgu 
dela eden izmed glavnih vzrokov za 
neenakost spolov v družbi na splošno in 
da so enake možnosti v delovnem življenju 
ter ekonomska neodvisnost žensk 
bistvenega pomena za enakost spolov na 
drugih področjih; poziva, naj strategija 
EU za enakost spolov vključuje stroge 
ukrepe proti diskriminaciji na podlagi 
spola na trgu dela, vključno z 
zaposlovanjem, enakim plačilom, 
socialnimi storitvami in pokojninami; 
poudarja, da bi morali ti ukrepi 
obravnavati večplastno diskriminacijo;

Or. en

Predlog spremembe 18
Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je enakost spolov nujen pogoj 
za uresničitev cilja o 75 % stopnji 
zaposlenosti, ki je zapisan v strategiji 
Evropa 2020, in bistvenega pomena za 
zagotovitev vzdržnosti pokojninskih 

2. meni, da je enakost spolov nujen pogoj 
za uresničitev cilja o 75-odstotni stopnji 
zaposlenosti, ki je zapisan v strategiji 
Evropa 2020;
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sistemov tudi v prihodnje;

Or. en

Predlog spremembe 19
Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je enakost spolov nujen pogoj 
za uresničitev cilja o 75 % stopnji 
zaposlenosti, ki je zapisan v strategiji 
Evropa 2020, in bistvenega pomena za 
zagotovitev vzdržnosti pokojninskih 
sistemov tudi v prihodnje;

2. poudarja, da je enakost spolov temeljna 
pravica, zapisana v ustanovnih pogodbah, 
vendar v EU še zdaleč ni dosežena; 
opozarja, da lahko večja enakost spolov 
na trgu dela prispeva k uresničitvi cilja o 
75-odstotni stopnji zaposlenosti, ki je 
zapisan v strategiji Evropa 2020, in k 
zagotovitvi vzdržnosti pokojninskih 
sistemov tudi v prihodnje;

Or. en

Predlog spremembe 20
Marita Ulvskog, Soraya Post

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je enakost spolov nujen pogoj 
za uresničitev cilja o 75 % stopnji 
zaposlenosti, ki je zapisan v strategiji 
Evropa 2020, in bistvenega pomena za 
zagotovitev vzdržnosti pokojninskih 
sistemov tudi v prihodnje;

2. meni, da je enakost spolov nujen pogoj 
za uresničitev cilja o 75-odstotni stopnji 
zaposlenosti, ki je zapisan v strategiji 
Evropa 2020, in bistvenega pomena za 
zagotovitev vzdržnosti pokojninskih 
sistemov tudi v prihodnje; zato poziva k 
vključitvi enako ambicioznih ciljev glede 
zaposlovanja tako za moške kot za ženske 
v strategijo EU 2020;

Or. en
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Predlog spremembe 21
Ivan Jakovčić

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je enakost spolov nujen pogoj 
za uresničitev cilja o 75 % stopnji 
zaposlenosti, ki je zapisan v strategiji 
Evropa 2020, in bistvenega pomena za 
zagotovitev vzdržnosti pokojninskih 
sistemov tudi v prihodnje;

2. meni, da je enakost spolov nujen pogoj 
za uresničitev cilja o 75-odstotni stopnji 
zaposlenosti, ki je zapisan v strategiji 
Evropa 2020, in bistvenega pomena za 
zagotovitev vzdržnosti pokojninskih, 
socialnih in zdravstvenih sistemov tudi v 
prihodnje;

Or. en

Predlog spremembe 22
Maria Arena

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je enakost spolov nujen pogoj 
za uresničitev cilja o 75 % stopnji 
zaposlenosti, ki je zapisan v strategiji 
Evropa 2020, in bistvenega pomena za 
zagotovitev vzdržnosti pokojninskih 
sistemov tudi v prihodnje;

2. meni, da je enakost spolov nujen pogoj 
za uresničitev cilja o 75-odstotni stopnji 
zaposlenosti, ki je zapisan v strategiji 
Evropa 2020, in bistvenega pomena za 
zagotovitev vzdržnosti pokojninskih 
sistemov tudi v prihodnje; poudarja, da bi 
moralo biti povečanje stopnje zaposlenosti 
povezano s kakovostnimi delovnimi mesti, 
da bi tako prispevali k doseganju cilja 
zmanjšanja revščine iz strategije Evropa 
2020; meni, da ciljev strategije Evropa 
2020 ne bo mogoče doseči, če se ne bodo 
upoštevali v vseh vidikih evropskega 
semestra; 

Or. fr
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Predlog spremembe 23
Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je enakost spolov nujen pogoj 
za uresničitev cilja o 75 % stopnji 
zaposlenosti, ki je zapisan v strategiji
Evropa 2020, in bistvenega pomena za 
zagotovitev vzdržnosti pokojninskih 
sistemov tudi v prihodnje;

2. meni, da je večja podpora držav članic 
pri usklajevanju zaposlitve in družinskih 
obveznosti pomemben pogoj za uresničitev 
cilja o 75-odstotni stopnji zaposlenosti, ki 
je zapisan v strategiji Evropa 2020, in za 
zagotovitev vzdržnosti pokojninskih 
sistemov tudi v prihodnje;

Or. pl

Predlog spremembe 24
Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je enakost spolov nujen pogoj 
za uresničitev cilja o 75 % stopnji 
zaposlenosti, ki je zapisan v strategiji 
Evropa 2020, in bistvenega pomena za 
zagotovitev vzdržnosti pokojninskih 
sistemov tudi v prihodnje;

2. meni, da je enakost spolov nujen pogoj 
za uresničitev cilja o 75-odstotni stopnji 
zaposlenosti, ki je zapisan v strategiji 
Evropa 2020, in bistvenega pomena za 
zagotovitev vzdržnosti pokojninskih 
sistemov tudi v prihodnje; opozarja na 
potrebo po spodbujanju ukrepov za 
izboljšanje usklajevanja dela in 
družinskega življenja ter socialnih 
predpisov za podporo otrokom;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Marita Ulvskog, Soraya Post

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

2 a. poudarja, da je finančno sprejemljivo, 
dostopno in kakovostno otroško varstvo 
osnovni pogoj za enakost spolov in za 
udeležbo žensk na trgu dela; poziva 
Komisijo in države članice, naj 
uresničevanje barcelonskih ciljev za 
zagotavljanje otroškega varstva vključijo v 
novo strategijo za enakost spolov kot 
prednostno ambicijo; poudarja, da so bili 
cilji prvotno zastavljeni za leto 2010 in da 
jih večina držav članic še vedno ni 
uresničila;

Or. en

Predlog spremembe 26
Maria Arena, Edouard Martin

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da čeprav so se razlike v 
stopnjah zaposlenosti in v plačah med 
ženskami in moškimi v zadnjih letih 
nekoliko zmanjšale, to ni posledica 
izboljšanja položaja žensk, temveč dejstva, 
da so stopnje zaposlenosti in višine plačila 
moških med gospodarsko krizo upadle;

Or. fr

Predlog spremembe 27
Maria Arena

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

2b. meni, da so imeli varčevalni ukrepi s 
krčenjem proračuna v javnem sektorju 
dvojni negativni učinek na ženske, saj je v 
javnih službah zaposlenih veliko žensk, 
zmanjšanje javnih storitev pa negativno 
vpliva na njihovo vključevanje na trg 
dela; še posebej poudarja, da bodo
posledice zmanjšanja sredstev za javne 
storitve zagotavljanja otroškega varstva in 
oskrbe starejših najverjetneje nosile 
ženske; 

Or. fr

Predlog spremembe 28
Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da sta gospodarska rast in 
konkurenčnost v EU odvisni od tega, ali 
bomo uspeli premostiti vzel med stopnjo 
izobrazbe žensk ter njihovem sodelovanju
na trgu dela ter položajem, ki ga na njem 
zavzemajo;

3. poudarja, da sta gospodarska rast in 
konkurenčnost v EU odvisni od tega, ali 
bomo uspeli premostiti vrzel med stopnjo 
izobrazbe žensk ter njihovo udeležbo na 
trgu dela in položajem, ki ga na njem 
zavzemajo, saj ima ta za posledico pojav 
tako imenovanega steklenega stropa;
poudarja, da so pozitivni ukrepi, predvsem 
v javnem sektorju, izboljšali enakost 
spolov pri vstopu na trg dela, vendar jih je 
treba razširiti na vse stopnje poklicne poti; 
poudarja pozitivne izkušnje z zakonodajo 
nekaterih držav članic v javnem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 29
Mara Bizzotto
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da sta gospodarska rast in 
konkurenčnost v EU odvisni od tega, ali 
bomo uspeli premostiti vzel med stopnjo 
izobrazbe žensk ter njihovem sodelovanju
na trgu dela ter položajem, ki ga na njem 
zavzemajo;

3. poudarja, da enakost spolov ni zgolj 
nujen osnovni pogoj za enakost, temveč je 
tudi pomembno orodje za doseganje 
gospodarske rasti in spodbujanje 
konkurenčnosti v EU; meni, da je zato 
potrebno premostiti vrzel med stopnjo 
izobrazbe žensk ter njihovo udeležbo na 
trgu dela ter se boriti proti vsem vidikom 
vertikalne in horizontalne segregacije, ki
omejujejo zaposlovanje žensk v določenih 
sektorjih in jih izključujejo z višjih 
hierarhičnih ravni podjetij;

Or. it

Predlog spremembe 30
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da sta gospodarska rast in 
konkurenčnost v EU odvisni od tega, ali 
bomo uspeli premostiti vzel med stopnjo 
izobrazbe žensk ter njihovem sodelovanju
na trgu dela ter položajem, ki ga na njem 
zavzemajo;

3. poudarja, da sta gospodarska rast in 
konkurenčnost v EU odvisni od tega, ali 
bomo uspeli premostiti vrzel med stopnjo 
izobrazbe žensk (60 % univerzitetnih 
diplomantov v Evropi je žensk) ter njihovo 
udeležbo na trgu dela in položajem, ki ga 
na njem zavzemajo;

Or. en

Predlog spremembe 31
Tiziana Beghin, Laura Agea

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da sta gospodarska rast in 
konkurenčnost v EU odvisni od tega, ali 
bomo uspeli premostiti vzel med stopnjo 
izobrazbe žensk ter njihovem sodelovanju
na trgu dela ter položajem, ki ga na njem 
zavzemajo;

3. poudarja, da je treba za spodbujanje 
gospodarske rasti in konkurenčnosti v EU
zagotoviti skladnost med stopnjo izobrazbe 
žensk ter njihovo udeležbo na trgu dela in
položajem, ki ga na njem zavzemajo;

Or. it

Predlog spremembe 32
Maria Arena

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da sta gospodarska rast in 
konkurenčnost v EU odvisni od tega, ali 
bomo uspeli premostiti vzel med stopnjo 
izobrazbe žensk ter njihovem sodelovanju
na trgu dela ter položajem, ki ga na njem 
zavzemajo;

3. poudarja, da sta gospodarska rast in 
konkurenčnost v EU odvisni od tega, ali 
bomo uspeli premostiti vrzel med stopnjo 
izobrazbe žensk ter njihovo udeležbo na 
trgu dela in položajem, ki ga na njem 
zavzemajo; opozarja Komisijo, da so 
moški prekomerno zastopani v sektorju 
„zelenih“ delovnih mest, ženske pa v 
sektorju „belih“ delovnih mest (v 
zdravstvu in socialnem varstvu), ki ju je v 
svojem svežnju za zaposlovanje iz oktobra 
2013 opredelila kot prednostna sektorja, 
in poleg tega opozarja Komisijo, da je 
treba temu nameniti posebno pozornost s 
podpiranjem boja proti horizontalni 
diskriminaciji na trgu dela; 

Or. fr

Predlog spremembe 33
Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da sta gospodarska rast in 
konkurenčnost v EU odvisni od tega, ali 
bomo uspeli premostiti vzel med stopnjo
izobrazbe žensk ter njihovem sodelovanju
na trgu dela ter položajem, ki ga na njem 
zavzemajo;

3. poudarja, da vrzel med stopnjo izobrazbe 
žensk ter njihovo udeležbo na trgu dela in
položajem, ki ga na njem zavzemajo, 
negativno vpliva na gospodarsko rast in 
konkurenčnost v EU;

Or. pl

Predlog spremembe 34
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da sta gospodarska rast in 
konkurenčnost v EU odvisni od tega, ali 
bomo uspeli premostiti vzel med stopnjo 
izobrazbe žensk ter njihovem sodelovanju
na trgu dela ter položajem, ki ga na njem 
zavzemajo;

3. poudarja, da sta gospodarska rast in 
konkurenčnost v EU odvisni od tega, ali 
bomo uspeli premostiti vrzel med stopnjo 
izobrazbe žensk ter njihovo udeležbo na 
trgu dela in položajem, ki ga na njem 
zavzemajo; poziva države članice, naj 
zagotovijo primerno socialno varnost in 
poskrbijo, da bodo socialne storitve bolj 
dostopne za ženske, zlasti matere 
samohranilke, ki so najranljivejša 
skupina na trgu dela, in poudarja, da so 
ženske v večji meri izpostavljene tveganju 
revščine in socialne izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 35
Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da sta gospodarska rast in 
konkurenčnost v EU odvisni od tega, ali 
bomo uspeli premostiti vzel med stopnjo 
izobrazbe žensk ter njihovem sodelovanju
na trgu dela ter položajem, ki ga na njem 
zavzemajo;

3. poudarja, da je treba premostiti vrzel
med stopnjo izobrazbe žensk ter njihovo 
udeležbo na trgu dela in položajem, ki ga 
na njem zavzemajo;

Or. en

Predlog spremembe 36
Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poziva Komisijo, naj v svoji novi 
strategiji za enakost spolov predlaga jasne 
ukrepe za učinkovitejši boj proti spolnemu 
nadlegovanju na delovnem mestu; 
obžaluje, da je kljub zakonodaji EU, ki 
ščiti posameznike pred diskriminacijo pri 
zaposlovanju, 30 % transseksualnih 
iskalcev zaposlitve doživelo diskriminacijo 
pri iskanju zaposlitve, transseksualne 
ženske pa so se v letu pred raziskavo 
Agencije za temeljne pravice o lezbijkah, 
gejih, biseksualcih in transseksualcih 
največkrat počutile diskriminirane; 
poudarja, da je to kršitev Listine o 
temeljnih pravicah Evropske unije; poziva 
Evropsko komisijo, naj natančno spremlja 
učinkovitost nacionalnih pritožbenih 
organov in postopkov na področju 
izvajanja direktiv o enakosti spolov v zvezi 
s spolno identiteto, spolnim izražanjem in 
spremembo spola; poziva Komisijo, naj 
državam članicam zagotovi strokovno 
znanje o nadaljnjih načinih za 
odpravljanje diskriminacije na področju 
zaposlovanja na podlagi „značilnosti 
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spola“; poziva Evropsko komisijo, naj 
podpira in spodbuja države članice pri 
vključevanju interseksualnosti in 
transseksualnosti v usposabljanja o 
različnosti in pri sodelovanju z delodajalci 
za sprejetje ukrepov na delovnem mestu, 
npr. s spodbujanjem anonimnih 
postopkov zaposlovanja; poziva države 
članice, naj uporabijo sredstva 
Evropskega socialnega sklada za dejavno 
spopadanje z diskriminacijo 
transseksualcev v skladu s sodno prakso 
Sodišča Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 37
Yana Toom

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. opozarja na neenak in ranljiv položaj 
pripadnic manjšin in migrantk, kar 
zadeva njihov dostop do izobraževanja in 
trga dela;

Or. en

Predlog spremembe 38
Emilian Pavel, Maria Arena

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poudarja pomen študija naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike ter 
vključevanja žensk v industrijske sektorje 
z visoko rastjo, kot sta raziskave in razvoj 
ter informacijske in komunikacijske 
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tehnologije; poudarja, da je študija o 
ženskah, dejavnih v sektorju 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij1 a, ki jo je oktobra 2013 objavila 
Evropska komisija, privedla do ugotovitve, 
da bi zaposlovanje več žensk na 
digitalnem trgu dela na območju EU 
ustvarilo rast BDP v višini 9 milijard 
EUR; poudarja, da se soočamo tudi z 
zaskrbljujočim upadom števila diplomantk 
na področju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (danes ima 
samo 29 od 1000 diplomantk diplomo iz 
računalništva ali s podobnega področja);

__________________
1 a Študija Evropske komisije o ženskah, 
dejavnih v sektorju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, iz oktobra 
2013; http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-13-905_en.htm.

Or. en

Predlog spremembe 39
Tiziana Beghin, Laura Agea

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. meni, da sta v zasebnem sektorju 
prisotna odpor do zaposlovanja žensk in 
resna diskriminacija v postopku 
zaposlovanja v korist moških kandidatov;

Or. it

Predlog spremembe 40
Maria Arena

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

3 a. poziva Komisijo, naj v svoji novi 
strategiji za enakost spolov predlaga jasne 
ukrepe za učinkovitejši boj proti spolnemu 
nadlegovanju na delovnem mestu;

Or. fr

Predlog spremembe 41
Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti posledica 
neenakega položaja žensk na trgu dela; 
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost 
spolov, ki bi jo bilo treba spodbujati z 
vlaganjem v varstveno infrastrukturo in
vključevanjem moških v domača opravila, 
in sicer s pomočjo zakonodaje o dopustu 
za nego in varstvo otroka in očetovskem 
dopustu in s prilagodljivim delovnim 
časom;

4. poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za udeležbo 
žensk na trgu dela, ki bi jo bilo treba 
spodbujati z vlaganjem v varstveno 
infrastrukturo za otroke, starejše in bolne;

Or. pl

Predlog spremembe 42
Marita Ulvskog, Soraya Post

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti posledica 
neenakega položaja žensk na trgu dela;

4. poudarja, da trajni problem, ki ga je
treba obravnavati, ne predstavlja samo 
neposredna diskriminacija, temveč tudi 
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poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost 
spolov, ki bi jo bilo treba spodbujati z 
vlaganjem v varstveno infrastrukturo in 
vključevanjem moških v domača opravila, 
in sicer s pomočjo zakonodaje o dopustu 
za nego in varstvo otroka in očetovskem 
dopustu in s prilagodljivim delovnim 
časom;

vztrajna prisotnost stereotipnih predstav 
moškosti in ženskosti, ki utemeljujejo in 
krepijo neenakopravno razmerje in 
strukture moči med ženskami in moškimi; 
poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti eden od vzrokov za 
neenak položaj žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja ključni pogoj za 
enakost spolov, ki bi ga bilo treba 
spodbujati z vlaganjem v varstvo otrok in 
starejših ter v zakonodajo o starševskem 
dopustu, s čimer bi tako ženskam kot 
moškim omogočili delo za polni delovni 
čas;

Or. en

Predlog spremembe 43
Enrique Calvet Chambon

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti posledica 
neenakega položaja žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost
spolov, ki bi jo bilo treba spodbujati z
vlaganjem v varstveno infrastrukturo in 
vključevanjem moških v domača opravila, 
in sicer s pomočjo zakonodaje o dopustu
za nego in varstvo otroka in očetovskem 
dopustu in s prilagodljivim delovnim 
časom;

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti temeljni vzrok za 
neenak položaj žensk na trgu dela; meni, 
da so za doseganje napredka pri pošteni in 
enaki porazdelitvi teh obveznosti potrebne 
spremembe v mišljenju, do katerih lahko 
pride samo na podlagi sprememb v 
izobraževanju, kulturi in zakonodaji; 
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za
doseganje enakosti spolov in da bi ga bilo 
treba spodbujati, na primer z dopustom za 
nego in varstvo otroka ali očetovskim 
dopustom, vlaganjem v varstveno 
infrastrukturo ali spodbujanjem bolj 
prilagodljive organizacije delovnega časa;

Or. es
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Predlog spremembe 44
Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti posledica 
neenakega položaja žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost
spolov, ki bi jo bilo treba spodbujati z 
vlaganjem v varstveno infrastrukturo in 
vključevanjem moških v domača opravila, 
in sicer s pomočjo zakonodaje o dopustu za 
nego in varstvo otroka in očetovskem 
dopustu in s prilagodljivim delovnim 
časom;

4. poudarja, da neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti prispeva k 
neenakem položaju žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja eden od vidikov, ki 
lahko pripomore k večji enakosti spolov
za očete in matere, ne zajema pa vseh 
dimenzij enakosti spolov; poudarja, da bi 
lahko bila ena izmed rešitev za izboljšanje 
usklajevanja večje vlaganje v varstveno 
infrastrukturo, druga pa spodbujanje 
vključevanja moških v domača opravila, in 
sicer s pomočjo zakonodaje o dopustu za 
nego in varstvo otroka in očetovskem 
dopustu, na voljo obema staršema, vendar 
z močnimi spodbudami za očete, in s 
prilagodljivim delovnim časom; poudarja, 
da neenako porazdelitev oskrbe in nege 
spodbujajo tudi družbene predstave o 
vlogi spolov in da je slednje treba 
izpodbijati, da bi dosegli pravičnejšo 
porazdelitev tako oskrbe in nege kot tudi 
plačanega dela; poziva Komisijo, naj to 
težavo obravnava v novi strategiji za 
enakost spolov; poudarja, da se starši iz 
družin, ki ne ustrezajo klasičnim vzorcem 
vloge spolov, še naprej soočajo z 
diskriminacijo na delovnem mestu, med 
drugim glede dopusta za nego in varstvo 
otroka, prejemkov socialne varnosti, 
dostopa otrok iz tovrstnih družin do 
prejemkov, pravice do ukrepov 
usklajevanja poklicnega in družinskega 
življenja na delovnem mestu in plačnih 
elementov, povezanih z družino;

Or. en
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Predlog spremembe 45
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti posledica 
neenakega položaja žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost 
spolov, ki bi jo bilo treba spodbujati z 
vlaganjem v varstveno infrastrukturo in 
vključevanjem moških v domača opravila, 
in sicer s pomočjo zakonodaje o dopustu za 
nego in varstvo otroka in očetovskem 
dopustu in s prilagodljivim delovnim 
časom;

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti temeljni vzrok za 
neenak položaj žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost 
spolov, ki bi ga bilo treba spodbujati z 
vlaganjem v varstveno infrastrukturo, 
storitve otroškega varstva in storitve 
oskrbe za odrasle, ki potrebujejo nego, 
prilagodljivim delovnim časom in 
ustreznimi ukrepi za prožno varnost ter
vključevanjem moških v domača opravila, 
in sicer s pomočjo zakonodaje o dopustu za 
nego in varstvo otroka in očetovskem 
dopustu;

Or. it

Predlog spremembe 46
Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti posledica 
neenakega položaja žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost 
spolov, ki bi jo bilo treba spodbujati z 
vlaganjem v varstveno infrastrukturo in 
vključevanjem moških v domača opravila, 
in sicer s pomočjo zakonodaje o dopustu za 
nego in varstvo otroka in očetovskem 
dopustu in s prilagodljivim delovnim 
časom;

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti temeljni vzrok za 
neenak položaj žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost 
spolov, ki bi ga bilo treba spodbujati z 
vlaganjem v varstveno infrastrukturo in 
vključevanjem moških v domača opravila, 
in sicer s pomočjo evropske zakonodaje o 
dopustu za nego in varstvo otroka in 
očetovskem dopustu in s prilagodljivim 
delovnim časom;
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Or. fr

Predlog spremembe 47
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti posledica 
neenakega položaja žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost 
spolov, ki bi jo bilo treba spodbujati z 
vlaganjem v varstveno infrastrukturo in 
vključevanjem moških v domača opravila, 
in sicer s pomočjo zakonodaje o dopustu za 
nego in varstvo otroka in očetovskem 
dopustu in s prilagodljivim delovnim 
časom;

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti temeljni vzrok za 
neenak položaj žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost 
spolov ter partnersko porazdelitev 
poklicnih in družinskih obveznosti, ki bi 
ga bilo treba spodbujati z vlaganjem v 
varstveno infrastrukturo in vključevanjem 
moških v domača opravila, in sicer s 
pomočjo zakonodaje o dopustu za nego in 
varstvo otroka in očetovskem dopustu in s 
prilagodljivim delovnim časom;

Or. de

Predlog spremembe 48
Tiziana Beghin, Laura Agea

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti posledica 
neenakega položaja žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost 
spolov, ki bi jo bilo treba spodbujati z 
vlaganjem v varstveno infrastrukturo in 
vključevanjem moških v domača opravila, 
in sicer s pomočjo zakonodaje o dopustu za 
nego in varstvo otroka in očetovskem 

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti temeljni vzrok za 
neenak položaj žensk na trgu dela;
opozarja na dejstvo, da se mnogo žensk po 
nosečnosti ne vrne na delo; poudarja, da je 
usklajevanje poklicnih in družinskih nalog 
ključni pogoj za enakost spolov, ki bi ga
bilo treba spodbujati z vlaganjem v 
varstveno infrastrukturo in storitve za 
gospodinjstva ter s spodbudami za
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dopustu in s prilagodljivim delovnim 
časom;

vključevanjem moških v domača opravila, 
in sicer s pomočjo zakonodaje o dopustu za 
nego in varstvo otroka in očetovskem 
dopustu in s prilagodljivim delovnim 
časom;

Or. it

Predlog spremembe 49
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti posledica 
neenakega položaja žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost 
spolov, ki bi jo bilo treba spodbujati z 
vlaganjem v varstveno infrastrukturo in 
vključevanjem moških v domača opravila, 
in sicer s pomočjo zakonodaje o dopustu za 
nego in varstvo otroka in očetovskem 
dopustu in s prilagodljivim delovnim 
časom;

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti temeljni vzrok za 
neenak položaj žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost 
spolov, ki bi ga bilo treba spodbujati z 
vlaganjem v varstveno infrastrukturo in 
vključevanjem moških v domača opravila, 
in sicer s pomočjo zakonodaje o dopustu za 
nego in varstvo otroka in očetovskem 
dopustu in s prilagodljivim delovnim 
časom; meni, da enako velja za 
usklajevanje dela in oskrbe, saj za bližnje 
sorodnike še vedno skrbijo v glavnem 
ženske;

Or. de

Predlog spremembe 50
Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti posledica 

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti temeljni vzrok za 
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neenakega položaja žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost 
spolov, ki bi jo bilo treba spodbujati z 
vlaganjem v varstveno infrastrukturo in 
vključevanjem moških v domača opravila, 
in sicer s pomočjo zakonodaje o dopustu za 
nego in varstvo otroka in očetovskem 
dopustu in s prilagodljivim delovnim 
časom;

neenak položaj žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost 
spolov, ki bi ga bilo treba spodbujati z 
vlaganjem v varstveno infrastrukturo in 
vključevanjem moških v domača opravila, 
in sicer s pomočjo zakonodaje o dopustu za 
nego in varstvo otroka in očetovskem 
dopustu in s prilagodljivim delovnim 
časom;

meni, da bi bilo treba sprejeti ukrepe za 
povečanje števila mest v ustanovah za 
varstvo otrok v javnem in zasebnem 
sektorju ter za zagotavljanje usklajenosti 
njihovega delovnega časa z delovnim 
časom staršev, tako da parom ne bi bilo 
treba skrbeti za oskrbo in razvoj svojih 
otrok, medtem ko so v službi;

Or. el

Predlog spremembe 51
Tania González Peñas, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti posledica 
neenakega položaja žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost 
spolov, ki bi jo bilo treba spodbujati z 
vlaganjem v varstveno infrastrukturo in 
vključevanjem moških v domača opravila, 
in sicer s pomočjo zakonodaje o dopustu za 
nego in varstvo otroka in očetovskem 
dopustu in s prilagodljivim delovnim 
časom;

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti temeljni vzrok za 
neenak položaj žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost 
spolov, ki bi ga bilo treba poleg 
spodbujanja vključevanja moških v 
domača opravila, in sicer s pomočjo 
zakonodaje o dopustu za nego in varstvo 
otroka in očetovskem dopustu, spodbujati 
tudi z vlaganjem v varstveno 
infrastrukturo, zlasti z zagotavljanjem 
izobraževanja dojenčkov od rojstva dalje 
ter oskrbe starejših in drugih oseb, ki 
potrebujejo oskrbo, s pomočjo 
univerzalnih javnih storitev; meni, da bi 
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moral biti ta trend usmerjen v vzpostavitev 
enakega in neprenosljivega očetovskega 
in materinskega dopusta za rojstvo in 
posvojitev otrok, in sicer s podaljševanjem 
očetovskega dopusta, dokler ne bo enak 
materinskemu dopustu; meni, da bi to 
zmanjšalo diskriminacijo na delovnem 
mestu, s katero se soočajo ženske, in 
očetom zagotovilo pravico, da skrbijo za 
svoje otroke;

Or. es

Predlog spremembe 52
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti posledica 
neenakega položaja žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost 
spolov, ki bi jo bilo treba spodbujati z
vlaganjem v varstveno infrastrukturo in
vključevanjem moških v domača opravila, 
in sicer s pomočjo zakonodaje o dopustu za 
nego in varstvo otroka in očetovskem 
dopustu in s prilagodljivim delovnim 
časom;

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti temeljni vzrok za 
neenak položaj žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost 
spolov, ki bi ga bilo treba spodbujati z:

(a) vlaganjem v varstveno infrastrukturo za 
otroke, invalide ter starejše in bolne ljudi, 
saj so ženske glavne skrbnice, te 
neplačane naloge pa negativno vplivajo 
na njihovo zaposlitev;

(b)vključevanjem moških v domača 
opravila, in sicer s pomočjo zakonodaje o 
dopustu za nego in varstvo otroka in 
očetovskem dopustu in s prilagodljivim 
delovnim časom;

(c) spodbujanjem pozitivnih modelov na 
področju usklajevanja poklicnega in 
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družinskega življenja za ženske in moške v 
učnem gradivu v šolah na vseh ravneh;

Or. en

Predlog spremembe 53
Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti posledica 
neenakega položaja žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost 
spolov, ki bi jo bilo treba spodbujati z 
vlaganjem v varstveno infrastrukturo in
vključevanjem moških v domača opravila,
in sicer s pomočjo zakonodaje o dopustu 
za nego in varstvo otroka in očetovskem 
dopustu in s prilagodljivim delovnim 
časom;

4. poudarja, da je neenaka porazdelitev 
družinskih obveznosti eden od vzrokov za 
neenak položaj žensk na trgu dela;
poudarja, da je usklajevanje poklicnih in 
družinskih nalog ključni pogoj za enakost 
spolov, ki bi ga bilo treba spodbujati z 
vlaganjem v javno varstveno infrastrukturo 
in univerzalno javno zagotavljanje 
socialnih storitev, s posebnim poudarkom 
na izobraževanju otrok od rojstva in 
storitvah oskrbe za odrasle; poudarja 
potrebo po spodbujanju vključevanja
moških v domača opravila, med drugim s 
pomočjo zakonodaje o dopustu za nego in 
varstvo otroka in očetovskem dopustu; 
poudarja, da bi morali biti očetovski in
materinski dopusti za rojstvo in posvojitev 
enaki in neprenosljivi;

Or. en

Predlog spremembe 54
Jana Žitňanská

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da morajo prizadete države 
članice liberalizirati pretirano toge 
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delovne pogoje, da bi povečale 
prilagodljivost delovnega časa in ženskam 
zagotovile večjo izbiro pri usklajevanju 
družinskega in poklicnega življenja;

Or. sk

Predlog spremembe 55
Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

predlaga, da se za večjo udeležbo moških 
v družinskih obveznostih in žensk na trgu 
dela minimalni pogoji in časovna obdobja 
za očetovske dopuste določijo kot 
priporočila EU za države članice;

Or. en

Predlog spremembe 56
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. poudarja, da bi moral biti prilagodljiv 
delovni čas izbira zaposlenega in ne 
zahteva delodajalca; se ne strinja s 
prožnostjo in negotovostjo pogodb, ki 
zaposlenim ne omogočata organiziranega 
in stabilnega družinskega življenja;

Or. pt

Predlog spremembe 57
Vilija Blinkevičiūtė
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. poziva države članice, naj vlagajo v 
cenovno dostopno in visoko kakovostno 
otroško varstvo ter oskrbo bolnih, 
invalidnih, starejših in drugih oseb, ki 
potrebujejo oskrbo, ter naj za te storitve 
zagotovijo prilagodljiv delovni čas, ki je v 
skladu s polnim delovnim časom, in 
dostopnost, tako da bo lahko kar največ 
ljudi uskladilo poklicno, družinsko in 
zasebno življenje; poziva Komisijo in 
države članice, naj poskrbijo za to, da 
moški in ženske, ki skrbijo za otroke ali 
druge osebe, ki potrebujejo oskrbo, 
prejmejo priznanje v obliki finančne 
pomoči za oskrbo in da se jim priznajo 
individualne pravice v zvezi s socialno 
varnostjo in pokojninami; poziva socialne 
partnerje, naj podajo posebne pobude za 
potrjevanje znanj in spretnosti, 
pridobljenih med odsotnostjo z dela, 
povezano z nudenjem oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 58
Maria Arena, Edouard Martin

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj uvedejo najmanj deset dni 
obveznega plačanega očetovskega dopusta 
ter dajo prednost zakonodajnim in drugim 
ukrepom, ki moškim in zlasti očetom 
omogočajo, da uveljavljajo svojo pravico 
do usklajevanja zasebnega in poklicnega 
življenja, vključno s spodbujanjem 
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neprenosljivega starševskega dopusta, ki 
si ga moški in ženske v prvih letih 
otrokovega življenja enakovredno 
porazdelijo;

Or. fr

Predlog spremembe 59
Enrique Calvet Chambon

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. opozarja na dejstvo, da sta kriza in 
zmanjšanje zagotavljanja socialnih 
storitev v mnogih državah članicah hudo 
okrnila varstveno infrastrukturo in 
zajamčeno minimalno plačo; opozarja, da 
lahko Evropski sklad za strateške naložbe 
(EFSI) zagotovi projekte na področju 
socialne infrastrukture; 

Or. es

Predlog spremembe 60
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. obžaluje, da je Svet umaknil osnutek 
direktive o materinskem dopustu, ki je 
med drugim predvideval 20 tednov 
zajamčenega materinskega dopusta in dva 
tedna v celoti plačanega očetovskega 
dopusta ter ščitil zaposlene matere pri 
njihovi vrnitvi na delo; poudarja, da to 
spodkopava soglasje o krepitvi pravic 
družin in zaposlenih mater;
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Or. pt

Predlog spremembe 61
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva države članice, naj ohranijo 
varstvo materinstva, sprejmejo ukrepe za 
preprečitev nepravičnega odpuščanja 
delavk med nosečnostjo ter zaščitijo 
ženske in moške z družinskimi 
obveznostmi pred nepravičnim 
odpuščanjem; nadalje poziva Svet, naj 
pospeši sprejetje direktive o izvajanju 
ukrepov za spodbujanje izboljšav na 
področju varnosti in zdravja nosečih 
delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile 
ali dojijo;

Or. en

Predlog spremembe 62
Maria Arena

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poleg tega meni, da mora Svet nujno 
sprejeti skupno stališče v zvezi s 
spremembo direktive o uvedbi ukrepov za 
spodbujanje izboljšav na področju 
varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk 
in delavk, ki so pred kratkim rodile ali 
dojijo;

Or. fr
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Predlog spremembe 63
Maria Arena

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poudarja, da se EU brez evropske 
zakonodaje o očetovskem dopustu, 
sprememb na področju materinskega 
dopusta in okrepitve javnih storitev, ki 
podpirajo vključevanje žensk na trg dela, 
ne bo mogla odzvati na demografsko 
krizo, zaradi katere bo leta 2040 v delovni 
sili primanjkovalo 24 milijonov ljudi; 
poudarja, da bi s povečanjem stopnje 
zaposlenosti žensk na raven zaposlenosti 
moških primanjkljaj delovne sile 
zmanjšali na 3 milijone;

Or. fr

Predlog spremembe 64
Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica dejavnikov, kot so prekinitev 
poklicne poti žensk, razlike v plačah in 
pokojninah med spoloma ter revščina v 
gospodinjstvih mater samohranilk, in da bi 
s pomočjo politik boja proti revščini, ki 
temeljijo na vključevanju načela enakosti 
spolov, stopnjo revščine do leta 2020 
lahko zmanjšali za 20 milijonov;

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica dejavnikov, kot so prekinitev 
poklicne poti žensk, razlike v plačah in 
pokojninah med spoloma ter nizki prihodki
v gospodinjstvih mater samohranilk;

Or. pl
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Predlog spremembe 65
Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica dejavnikov, kot so prekinitev 
poklicne poti žensk, razlike v plačah in 
pokojninah med spoloma ter revščina v 
gospodinjstvih mater samohranilk, in da bi
s pomočjo politik boja proti revščini, ki
temeljijo na vključevanju načela enakosti 
spolov, stopnjo revščine do leta 2020 
lahko zmanjšali za 20 milijonov;

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica dejavnikov, kot so prekinitev 
poklicne poti žensk, razlike v plačah in 
pokojninah med spoloma ter revščina v 
gospodinjstvih mater samohranilk, in da bi
stopnjo revščine lahko zmanjšali s 
pomočjo politik, ki spodbujajo 
medgeneracijsko solidarnost;

Or. fr

Predlog spremembe 66
Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica dejavnikov, kot so prekinitev 
poklicne poti žensk, razlike v plačah in 
pokojninah med spoloma ter revščina v 
gospodinjstvih mater samohranilk, in da bi
s pomočjo politik boja proti revščini, ki 
temeljijo na vključevanju načela enakosti 
spolov, stopnjo revščine do leta 2020 
lahko zmanjšali za 20 milijonov;

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica več dejavnikov, kot so razlike v 
plačah in pokojninah, družinske obveznosti 
in s tem povezane prekinitve dela ter 
nezadostni sistemi podpore in 
obdavčevanja, ki prizadenejo 
gospodinjstva mater samohranilk; 
poudarja, da večplastna diskriminacija, s 
katero se soočajo ženske, med drugim 
zaradi svoje spolne identitete, spolnega 
izražanja in spolnih značilnosti, prispeva 
k feminizaciji revščine; poudarja, da je 
stopnjo revščine do leta 2020 mogoče 
zmanjšati za 20 milijonov samo s pomočjo 
politik boja proti revščini, ki temeljijo na 
vključevanju načela enakosti spolov in so 
podprte z ukrepi za boj proti revščini 
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žensk; v zvezi s tem poudarja pomen 
vrednotenja vpliva spola, med drugim na 
sisteme socialne varnosti, obdavčenje, 
sisteme prejemkov in modele delovnega 
časa, ter pomen spreminjanja politik na 
področjih, kjer so ženske oškodovane; 
opozarja na pomen doslednega izvajanja 
protidiskriminacijske zakonodaje ob 
upoštevanju pristopa presečnosti za 
zmanjšanje revščine med ženskami;

Or. en

Predlog spremembe 67
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica dejavnikov, kot so prekinitev 
poklicne poti žensk, razlike v plačah in 
pokojninah med spoloma ter revščina v 
gospodinjstvih mater samohranilk, in da bi 
s pomočjo politik boja proti revščini, ki 
temeljijo na vključevanju načela enakosti 
spolov, stopnjo revščine do leta 2020 lahko 
zmanjšali za 20 milijonov;

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica dejavnikov, kot so prekinitev 
poklicne poti žensk, razlike v plačah (16,4 
%) in pokojninah med spoloma (39 %) ter 
revščina v gospodinjstvih mater 
samohranilk, in da bi s pomočjo politik 
boja proti revščini, ki temeljijo na 
vključevanju načela enakosti spolov, 
stopnjo revščine do leta 2020 lahko 
zmanjšali za 20 milijonov;

Or. en

Predlog spremembe 68
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica dejavnikov, kot so prekinitev 

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica dejavnikov, kot so prekinitev 
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poklicne poti žensk, razlike v plačah in 
pokojninah med spoloma ter revščina v 
gospodinjstvih mater samohranilk, in da bi 
s pomočjo politik boja proti revščini, ki 
temeljijo na vključevanju načela enakosti 
spolov, stopnjo revščine do leta 2020 lahko 
zmanjšali za 20 milijonov;

poklicne poti žensk, razlike v plačah in 
pokojninah med spoloma ter revščina v 
gospodinjstvih mater samohranilk ali 
mater, ki vzgajajo invalidne otroke, in da 
bi s pomočjo politik boja proti revščini in 
akcijskih programov, ki posebno 
pozornost namenjajo prikrajšanim in 
invalidnim ženskam ter ženskam, ki 
vzgajajo invalidne otroke, in ki temeljijo 
na vključevanju načela enakosti spolov, 
stopnjo revščine do leta 2020 lahko 
zmanjšali za 20 milijonov;

Or. hu

Predlog spremembe 69
Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica dejavnikov, kot so prekinitev 
poklicne poti žensk, razlike v plačah in 
pokojninah med spoloma ter revščina v 
gospodinjstvih mater samohranilk, in da bi 
s pomočjo politik boja proti revščini, ki 
temeljijo na vključevanju načela enakosti 
spolov, stopnjo revščine do leta 2020 lahko 
zmanjšali za 20 milijonov; ;

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica dejavnikov, kot so prekinitev 
poklicne poti žensk, neenakost spolov pri 
poklicnem napredovanju, razlike v plačah 
in pokojninah med spoloma ter revščina v 
gospodinjstvih mater samohranilk, in da bi 
s pomočjo politik boja proti revščini, ki 
temeljijo na vključevanju načela enakosti 
spolov, stopnjo revščine do leta 2020 lahko 
zmanjšali za 20 milijonov;

Or. fr

Predlog spremembe 70
Marita Ulvskog, Soraya Post

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica dejavnikov, kot so prekinitev 
poklicne poti žensk, razlike v plačah in 
pokojninah med spoloma ter revščina v 
gospodinjstvih mater samohranilk, in da bi 
s pomočjo politik boja proti revščini, ki 
temeljijo na vključevanju načela enakosti 
spolov, stopnjo revščine do leta 2020 lahko 
zmanjšali za 20 milijonov;

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica dejavnikov, kot so prekinitev 
poklicne poti žensk, razlike v plačah in 
pokojninah med spoloma ter revščina v 
gospodinjstvih mater samohranilk, in da bi 
s pomočjo politik boja proti diskriminaciji 
in revščini, ki temeljijo na vključevanju 
načela enakosti spolov, stopnjo revščine do 
leta 2020 lahko zmanjšali za 20 milijonov;

Or. en

Predlog spremembe 71
Maria Arena, Edouard Martin

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica dejavnikov, kot so prekinitev 
poklicne poti žensk, razlike v plačah in 
pokojninah med spoloma ter revščina v 
gospodinjstvih mater samohranilk, in da bi 
s pomočjo politik boja proti revščini, ki 
temeljijo na vključevanju načela enakosti 
spolov, stopnjo revščine do leta 2020 lahko 
zmanjšali za 20 milijonov;

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica dejavnikov, kot so prekinitev 
poklicne poti žensk, dejstvo, da so pogosto 
zaposlene na podlagi nestandardnih 
pogodb (kot so pogodbe za neprostovoljni 
skrajšan delovni čas, za določen čas in za 
začasno delo ter pogodbe brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti), in pomanjkanje socialne 
varnosti za partnerje, ki pomagajo 
samozaposlenim delavcem, kar povzroča
razlike v plačah in pokojninah med 
spoloma ter revščino v gospodinjstvih 
mater samohranilk, in da bi s pomočjo 
politik boja proti revščini, ki temeljijo na 
vključevanju načela enakosti spolov, 
stopnjo revščine do leta 2020 lahko 
zmanjšali za 20 milijonov; poudarja, da še 
naprej obstajajo razlike v plačah med 
spoloma, celo pri pogodbah enakega tipa, 
in da je pravilno izvajanje direktive proti 
diskriminaciji na delovnem mestu v 
državah članicah ključnega pomena za 
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rešitev te težave;

Or. fr

Predlog spremembe 72
Tania González Peñas, Maria Arena, Inês Cristina Zuber, Neoklis Silikiotis (Neoklis 
Sylikiotis)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica dejavnikov, kot so prekinitev 
poklicne poti žensk, razlike v plačah in 
pokojninah med spoloma ter revščina v 
gospodinjstvih mater samohranilk, in da bi 
s pomočjo politik boja proti revščini, ki 
temeljijo na vključevanju načela enakosti 
spolov, stopnjo revščine do leta 2020 lahko 
zmanjšali za 20 milijonov;

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica dejavnikov, kot so prekinitev 
poklicne poti žensk, razlike v plačah in 
pokojninah med spoloma ter revščina v 
gospodinjstvih mater samohranilk, in da bi 
s pomočjo politik boja proti revščini, ki 
temeljijo na vključevanju načela enakosti 
spolov, stopnjo revščine do leta 2020 lahko 
zmanjšali za 20 milijonov; poudarja, da se 
zlasti starejše ženske soočajo z veliko 
revščino, saj številne med njimi izven 
doma niso delale dovolj dolgo, da bi 
prejemale dostojno pokojnino; meni, da je 
zato treba povišati znesek pokojnin, za 
katere se ne plačujejo prispevki;

Or. es

Predlog spremembe 73
Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica dejavnikov, kot so prekinitev 
poklicne poti žensk, razlike v plačah in 
pokojninah med spoloma ter revščina v 
gospodinjstvih mater samohranilk, in da bi 

5. poudarja, da je feminizacija revščine 
posledica dejavnikov, kot so prekinitev 
poklicne poti žensk, razlike v plačah in 
pokojninah med spoloma ter revščina v 
gospodinjstvih mater samohranilk, in da so 
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s pomočjo politik boja proti revščini, ki 
temeljijo na vključevanju načela enakosti 
spolov, stopnjo revščine do leta 2020 
lahko zmanjšali za 20 milijonov;

za zmanjšanje stopnje revščine do leta 
2020 za 20 milijonov potrebne spremembe 
pri dostopu žensk do trga dela ob podpori
politik boja proti revščini, ki temeljijo na 
vključevanju načela enakosti spolov;

Or. en

Predlog spremembe 74
Jana Žitňanská

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ponovno poudarja, da je treba 
vzpostaviti prožne sisteme za dopust za 
nego in varstvo otroka v zgodnjih letih 
otrokovega izobraževanja, da se zagotovi 
večja osebna svoboda pri usklajevanju 
družinskega in poklicnega življenja;

Or. sk

Predlog spremembe 75
Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poudarja, da so varčevalni ukrepi v 
južni Evropi prekomerno prizadeli ženske, 
ki se spopadajo z izgubami plač in 
prejemkov, hkrati pa so zaradi velikih 
obveznosti v zvezi z oskrbo vezane na 
svojo domačo regijo; poudarja, da mora 
nova strategija za enakost spolov 
obravnavati negativni učinek varčevalnih 
ukrepov na ženske v Evropi;
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Or. en

Predlog spremembe 76
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poudarja, da razlike v plačah med 
spoloma izvirajo iz nezadostnega 
sodelovanja žensk na trgu dela, vertikalne 
in horizontalne segregacije in dejstva, da 
so plače v sektorjih, v katerih so ženske 
prekomerno zastopane, pogosto nižje; 
poudarja potrebo po spremljanju razlik v 
plačah med spoloma v javnem in 
zasebnem sektorju in potrebo po 
preglednosti in prepoznavanju razlik v 
plačah med spoloma na delovnem mestu;

Or. en

Predlog spremembe 77
Michaela Šojdrová

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poudarja, da čeprav ženske med 
materinskim dopustom delajo, pridobijo 
drugačna znanja, kot jih zahteva trg dela, 
kakor je potrdila raziskava Programa za 
mednarodno ocenjevanje kompetenc 
odraslih (PIAAC) o usposobljenosti 
odraslih, zaradi česar so na koncu 
prikrajšane; poudarja, da je zato treba 
pozornost nameniti postopku vključevanja 
na trg dela po zaključku materinskega ali 
starševskega dopusta s pomočjo 
prilagodljivih oblik dela, dela na daljavo 
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in podpore pri obnavljanju poklicnih 
znanj in spretnosti z usposabljanjem in 
tečaji;

Or. cs

Predlog spremembe 78
Maria Arena, Edouard Martin

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. pozdravlja spremembo dokaznega 
bremena z Direktivo 2006/54/ES v korist 
žensk, ki so v sodnih postopkih domnevne 
žrtve spolne diskriminacije, vendar želi 
poudariti, da ta določba ne bo učinkovita, 
če tem ženskam ne bo priznana pravica do 
dostopa do podatkov delodajalcev, ki jo je 
Evropska komisija predlagala v Direktivi 
97/80/ES o dokaznem bremenu v primerih 
diskriminacije zaradi spola, vendar je na 
koncu ni zagotovila;

Or. fr

Predlog spremembe 79
Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da mora zaposlovanje na 
vodstvene položaje potekati pregledno in 
da morata biti spola pri tem uravnoteženo 
zastopana;

6. poudarja odgovornost Komisije, da
sprejme vse ukrepe, ki bi prispevali k 
prekinitvi zastoja v Svetu glede 
zakonodaje EU, ki obravnava preglednost 
in uravnoteženo zastopanost spolov pri 
zaposlovanju na vodstvene položaje;
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Or. en

Predlog spremembe 80
Jérôme Lavrilleux

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da mora zaposlovanje na 
vodstvene položaje potekati pregledno in 
da morata biti spola pri tem uravnoteženo 
zastopana;

6. poudarja, da mora za boj proti 
„steklenemu stropu“, ki se pojavlja v 
veliki večini držav članic, zaposlovanje na 
vodstvene položaje potekati pregledno in 
da morata biti spola pri tem uravnoteženo 
zastopana;

Or. fr

Predlog spremembe 81
Biljana Borzan

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da mora zaposlovanje na 
vodstvene položaje potekati pregledno in 
da morata biti spola pri tem uravnoteženo 
zastopana;

6. poudarja, da so potrebni dejavni ukrepi 
za pregledno in po spolu uravnoteženo
zaposlovanje na vodstvene položaje;

Or. en

Predlog spremembe 82
Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da mora zaposlovanje na 
vodstvene položaje potekati pregledno in 
da morata biti spola pri tem uravnoteženo 
zastopana;

6. poudarja, da mora zaposlovanje na 
vodstvene položaje potekati pregledno in 
da morata biti spola pri tem uravnoteženo 
zastopana, temeljiti pa mora na enakih in 
objektivnih merilih;

Or. fr

Predlog spremembe 83
Marita Ulvskog, Soraya Post

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da mora zaposlovanje na 
vodstvene položaje potekati pregledno in 
da morata biti spola pri tem uravnoteženo 
zastopana;

6. poudarja, da mora strategija EU za 
enakost spolov po letu 2015 spodbujati 
enako zastopanost žensk in moških v vseh 
vidikih odločanja, tudi v institucijah EU; 
meni, da bi strategija na tem področju 
morala vključevati akcijski načrt; 
poudarja, da mora zaposlovanje na 
vodstvene položaje potekati bolj pregledno 
in da morata biti spola pri tem 
uravnoteženo zastopana;

Or. en

Predlog spremembe 84
Tiziana Beghin, Laura Agea

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da mora zaposlovanje na 
vodstvene položaje potekati pregledno in 
da morata biti spola pri tem uravnoteženo 
zastopana;

6. opozarja na dejstvo, da ženske zasedajo 
samo 33 % izvršnih in vodstvenih 
položajev v podjetjih in poudarja, da mora 
zaposlovanje na vodstvene položaje 
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potekati pregledno in da morata biti spola 
pri tem uravnoteženo zastopana;

Or. it

Predlog spremembe 85
Vilija Blinkevičiūtė

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da mora zaposlovanje na 
vodstvene položaje potekati pregledno in 
da morata biti spola pri tem uravnoteženo 
zastopana;

6. poudarja, da mora zaposlovanje na 
vodstvene položaje potekati pregledno in 
da morata biti spola pri tem uravnoteženo 
zastopana; poziva Svet, naj pospeši 
sprejetje direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta o zagotavljanju uravnotežene 
zastopanosti spolov med neizvršnimi 
direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s 
tem povezanih ukrepih;

Or. en

Predlog spremembe 86
Maria Arena, Edouard Martin

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da mora zaposlovanje na 
vodstvene položaje potekati pregledno in 
da morata biti spola pri tem uravnoteženo 
zastopana;

6. poudarja, da mora zaposlovanje na 
vodstvene položaje potekati pregledno in 
da morata biti spola pri tem uravnoteženo 
zastopana; meni, da morata Parlament in 
Svet nujno doseči dogovor o zastopanosti 
žensk v upravnih odborih podjetij, ki 
kotirajo na borzi; 

Or. fr
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Predlog spremembe 87
Jana Žitňanská

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da mora zaposlovanje na 
vodstvene položaje potekati pregledno in 
da morata biti spola pri tem uravnoteženo 
zastopana;

6. poudarja, da mora zaposlovanje na 
vodstvene položaje potekati pregledno in 
da morata biti spola pri tem uravnoteženo 
zastopana ter da je treba nameniti 
poudarek izboljšanju delovnih pogojev v 
sektorjih z nizkimi prihodki, v katerih so 
ženske prekomerno zastopane;

Or. sk

Predlog spremembe 88
Tania González Peñas, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis 
Sylikiotis), Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da mora zaposlovanje na 
vodstvene položaje potekati pregledno in 
da morata biti spola pri tem uravnoteženo 
zastopana;

6. poudarja, da mora zaposlovanje na 
vodstvene položaje potekati pregledno in 
da morata biti spola pri tem uravnoteženo 
zastopana – ne samo v poslovnem svetu, 
temveč tudi v političnih institucijah in na 
vodilnih položajih na univerzah;

Or. es

Predlog spremembe 89
Romana Tomc

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da mora zaposlovanje na 
vodstvene položaje potekati pregledno in 
da morata biti spola pri tem uravnoteženo 
zastopana;

6. poudarja, da mora imenovanje na 
vodstvene položaje, tako v gospodarstvu 
kot v politiki, potekati pregledno in da 
morata biti spola pri tem uravnoteženo 
zastopana;

Or. sl

Predlog spremembe 90
Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a(novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

nadalje poudarja potrebo po strožjih 
predpisih glede diskriminacije žensk na 
delovnem mestu in strožjih sankcijah za 
diskriminatorne delodajalce;

Or. en

Predlog spremembe 91
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a(novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. meni, da je treba sprejeti pobude in 
ukrepe, zlasti na področju izobraževanja, 
vključno v visokem šolstvu, za boj proti 
stereotipnim predstavam o zaposlitvi žensk 
in za spodbujanje ženskega podjetništva 
ter zaposlovanja žensk v znanosti in 
sektorju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, kar bi 
bistveno spodbudilo gospodarsko rast in 
konkurenčnost Evrope;
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Or. en

Predlog spremembe 92
Tiziana Beghin, Laura Agea

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. poudarja pomen spodbujanja 
zaposlovanja žensk in zagotavljanja 
večjega socialnega varstva poslovnih 
žensk;

Or. it

Predlog spremembe 93
Maria Arena

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo instrumente, ki jih zagotavlja 
nova direktiva o javnih naročilih, z 
uporabo enake zastopanosti spolov v 
upravnih odborih kot merila za izbor v 
postopkih javnega naročanja, v katerih 
sodelujejo podjetja, ki kotirajo na borzi;

Or. fr

Predlog spremembe 94
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. podpira uvedbo kvot za ženske na 
neizvršnih položajih v upravnih odborih 
in preglednih postopkov za njihovo 
imenovanje, spodbuja javni in zasebni 
sektor k pripravi prostovoljnih shem za 
spodbujanje žensk na vodstvenih 
položajih ter poziva Svet, naj končno 
sprejme skupno stališče po prvi obravnavi 
direktive o ženskah v upravnih odborih v 
Evropskem parlamentu;

Or. en

Predlog spremembe 95
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela, ki negativno vpliva na socialno 
varnost žensk in BDP EU; poziva k 
oblikovanju spodbud, da bodo delodajalci 
in zaposleni z neformalnega lahko prešli k 
formalnemu gospodarstvu.

črtano

Or. it

Predlog spremembe 96
Maria Arena, Edouard Martin

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela, ki negativno vpliva na socialno 
varnost žensk in BDP EU; poziva k 

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela, ki prizadene veliko število žensk, 
zlasti tistih, ki delajo v gospodinjstvih, in 
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oblikovanju spodbud, da bodo delodajalci 
in zaposleni z neformalnega lahko prešli k 
formalnemu gospodarstvu.

ki negativno vpliva na socialno varnost 
žensk in BDP EU; meni, da je v zvezi s tem 
treba od vseh držav članic zahtevati, da 
sodelujejo v vseh dejavnostih prihodnje 
evropske platforme, da bi okrepili 
sodelovanje pri preprečevanju 
neprijavljenega dela in odvračanju od 
njega;

Or. fr

Predlog spremembe 97
Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela, ki negativno vpliva na socialno 
varnost žensk in BDP EU; poziva k
oblikovanju spodbud, da bodo delodajalci 
in zaposleni z neformalnega lahko prešli k 
formalnemu gospodarstvu.

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela, ki negativno vpliva na socialno 
varnost žensk in BDP EU; poziva k
učinkoviti uporabi sankcij za delodajalce, 
ki delujejo v neformalnem gospodarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 98
Terry Reintke
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela, ki negativno vpliva na socialno 
varnost žensk in BDP EU; poziva k 
oblikovanju spodbud, da bodo delodajalci 
in zaposleni z neformalnega lahko prešli k 
formalnemu gospodarstvu.

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela, ki ga opravljajo ženske, kar
negativno vpliva na prihodke, socialno 
varnost in zaščito žensk, pa tudi na BDP 
EU; poziva k oblikovanju političnih 
ukrepov, ki bodo vključevali spodbude, da 
bodo delodajalci in zaposleni z 
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neformalnega dela lahko prešli k 
formalnemu zaposlovanju; poudarja, da je 
treba kot posebni izziv obravnavati zlasti 
domača opravila, ki jih v glavnem 
opravljajo ženske, saj to delo sodi v 
neformalni sektor, je posamično in po 
svoji naravi nevidno, zaradi česar je za 
učinkovito reševanje tega problema 
potreben razvoj prilagojenih ukrepov.

Or. en

Predlog spremembe 99
Jérôme Lavrilleux

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela, ki negativno vpliva na socialno 
varnost žensk in BDP EU; poziva k 
oblikovanju spodbud, da bodo delodajalci 
in zaposleni z neformalnega lahko prešli k 
formalnemu gospodarstvu.

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela, ki negativno vpliva na socialno 
varnost žensk, preprečuje vseživljenjsko 
učenje, ogroža uveljavljene socialne 
standarde zdravja in varnosti pri delu ter 
znižuje BDP EU; poziva k oblikovanju 
spodbud, da bodo delodajalci in zaposleni z 
neformalnega lahko prešli k formalnemu 
gospodarstvu.

Or. fr

Predlog spremembe 100
Jérôme Lavrilleux

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela, ki negativno vpliva na socialno 
varnost žensk in BDP EU; poziva k 
oblikovanju spodbud, da bodo delodajalci 

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela, ki negativno vpliva na socialno 
varnost žensk in BDP EU; poziva k 
oblikovanju spodbud, da bodo delodajalci 
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in zaposleni z neformalnega lahko prešli k 
formalnemu gospodarstvu.

in zaposleni z neformalnega lahko prešli k 
formalnemu gospodarstvu; ugotavlja, da je 
ustanovitev evropske platforme za krepitev 
sodelovanja pri preprečevanju in 
izkoreninjanju neprijavljenega dela v tem 
pogledu vzvod ključnega pomena.

Or. fr

Predlog spremembe 101
Tiziana Beghin, Laura Agea

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela, ki negativno vpliva na socialno 
varnost žensk in BDP EU; poziva k 
oblikovanju spodbud, da bodo delodajalci 
in zaposleni z neformalnega lahko prešli k 
formalnemu gospodarstvu.

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela in lažnih samozaposlitev, ki negativno 
vpliva na socialno varnost žensk in BDP 
EU; poziva k oblikovanju spodbud, da 
bodo delodajalci in zaposleni z 
neformalnega lahko prešli k formalnemu 
gospodarstvu;

Or. it

Predlog spremembe 102
Vilija Blinkevičiūtė

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela, ki negativno vpliva na socialno 
varnost žensk in BDP EU; poziva k 
oblikovanju spodbud, da bodo delodajalci 
in zaposleni z neformalnega lahko prešli k 
formalnemu gospodarstvu.

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela, ki negativno vpliva na BDP EU in
socialno varnost žensk, zlasti v sektorjih, v 
katerih delajo predvsem ženske, kot je na 
primer delo v zasebnih gospodinjstvih –
čiščenje, varstvo otrok ali oskrba starejših 
oziroma invalidov; poziva k oblikovanju 
spodbud, da bi izboljšali prehod 
delodajalcev in zaposlenih z neformalnega 
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k formalnemu gospodarstvu.

Or. en

Predlog spremembe 103
Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela, ki negativno vpliva na socialno 
varnost žensk in BDP EU; poziva k 
oblikovanju spodbud, da bodo delodajalci 
in zaposleni z neformalnega lahko prešli k 
formalnemu gospodarstvu.

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela, ki se običajno pojavlja med 
ženskami, ki delajo od doma, da bi 
prispevale k družinskemu dohodku; poleg 
tega poudarja, da visoka raven 
neprijavljenega dela negativno vpliva na 
socialno varnost žensk in BDP EU ter 
hkrati nekaterim delodajalcem olajšuje 
izogibanje plačilu davkov in prispevkov;
poziva k oblikovanju spodbud, da bodo 
delodajalci in zaposleni z neformalnega 
lahko prešli k formalnemu gospodarstvu.

Or. el

Predlog spremembe 104
Tania González Peñas, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela, ki negativno vpliva na socialno 
varnost žensk in BDP EU; poziva k 
oblikovanju spodbud, da bodo delodajalci 
in zaposleni z neformalnega lahko prešli k 
formalnemu gospodarstvu.

7. meni, da je boj proti davčnim 
goljufijam – zlasti tistim, ki jih storijo 
velika podjetja in imajo največji 
ekonomski učinek – ključnega pomena za 
financiranje podaljšanja očetovskega 
dopusta in nujnih javnih storitev za 
spodbujanje vključevanja žensk na trg 
dela pod enakimi pogoji; poleg tega
poudarja visoko raven neprijavljenega dela, 
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ki negativno vpliva na socialno varnost 
žensk in BDP EU; poziva k oblikovanju 
spodbud, da bodo delodajalci in zaposleni z 
neformalnega lahko prešli k formalnemu 
gospodarstvu.

Or. es

Predlog spremembe 105
Georgi Pirinski

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela, ki negativno vpliva na socialno 
varnost žensk in BDP EU; poziva k 
oblikovanju spodbud, da bodo delodajalci 
in zaposleni z neformalnega lahko prešli k 
formalnemu gospodarstvu.

7. poudarja visoko raven neprijavljenega 
dela, ki negativno vpliva na socialno 
varnost žensk in BDP EU; poziva k 
oblikovanju spodbud, da bodo delodajalci 
in zaposleni z neformalnega lahko prešli k 
formalnemu gospodarstvu; vztraja, da se 
vprašanja neprijavljenega dela, ki 
negativno vplivajo na socialno varnost 
žensk, vključijo v delovni program 
prihodnje evropske platforme za 
spopadanje z neprijavljenim delom kot 
glavna prednostna naloga.

Or. en

Predlog spremembe 106
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Arena

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. poudarja, da je treba javna naročila 
prepoznati kot morebitno orodje za 
krepitev politik socialnega vključevanja, 
in meni, da bi morali javna naročila 
uporabiti kot instrument za spodbujanje 
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enakosti spolov ter razmisliti o določitvi 
meril glede boja proti diskriminaciji in 
glede enakosti spolov kot osnovnih 
pogojev za sklenitev pogodb o javnih 
naročilih, kjer je to primerno;

Or. en

Predlog spremembe 107
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. poziva države članice, naj okrepijo boj 
proti delu na črno in negotovim 
zaposlitvam, vključno z malim delom in 
lažnim delom s skrajšanim delovnim 
časom, ter zagotovijo primerno socialno 
zaščito za vse delavce; poleg tega obžaluje 
zlorabo netipičnih pogodb o zaposlitvi za 
namen izogibanja izpolnjevanju 
obveznosti glede zaposlitve in socialnega 
varstva;

Or. en

Predlog spremembe 108
Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, 
Tania González Peñas

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. poudarja, da so žrtve neprijavljenega 
dela v glavnem ženske, kar pa ni vedno 
njihova lastna odločitev; poziva k celoviti 
politiki proti delodajalcem, pri katerih 
ženske opravljajo neprijavljeno delo.
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Or. en

Predlog spremembe 109
Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. poleg tega meni, da mora biti 
družinska in delovna zakonodaja na 
področju enostarševskih družin in 
starševstva LGBT celovitejša, saj se 
sestava in opredelitev družin sčasoma 
spreminjata;

Or. en

Predlog spremembe 110
Tiziana Beghin, Laura Agea

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. obžaluje, da namerava Komisija 
ukiniti predlog direktive o materinskem 
dopustu, s čimer bo upočasnila 
oblikovanje usklajenega zakonodajnega 
in socialnega okvira.

Or. it

Predlog spremembe 111
Maria Arena, Edouard Martin

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)



AM\1049534SL.doc 59/59 PE549.162v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. meni, da bi morale politike in 
instrumenti, namenjeni odpravljanju 
brezposelnosti mladih, kot sta jamstvo za 
mlade in pobuda za zaposlovanje mladih, 
upoštevati posebne potrebe mladih moških 
in žensk, da bi jim omogočili dostop na trg 
dela; ugotavlja, da je stopnja mladih 
žensk, ki niso zaposlene in se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, višja kot pri 
moških.

Or. fr

Predlog spremembe 112
Miapetra Kumpula-Natri

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. potrjuje, da se enaka zastopanost žensk v 
upravnih odborih in na vodilnih položajih v 
državah članicah prostovoljno ni povečala v 
zadostni meri, zato bi morali uvedbo kvot 
obravnavati kot najučinkovitejšo začasno rešitev 
za zagotavljanje enake zastopanosti spolov.

Or. en


