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4.5.2016 A8-0076/1 

Predlog spremembe  1 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0076/2016 

Maria Arena 

Okvirni sporazum o starševskem dopustu 

2015/2097(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker razpoložljivi podatki kažejo, da le 

redki koristijo neplačan ali slabo plačan 

dopust iz družinskih razlogov ter da očetje 

redko uveljavljajo svojo pravico do 

starševskega dopusta; ker starševski 

dopust, ki je deloma ali popolnoma 

neprenosljiv in ustrezno plačan, bolj 

uravnoteženo koristita oba starša, kar 

zmanjšuje diskriminacijo žensk na trgu 

dela; 

D. ker razpoložljivi podatki kažejo, da le 

redki koristijo neplačan ali slabo plačan 

dopust iz družinskih razlogov ter da očetje 

redko uveljavljajo svojo pravico do 

starševskega dopusta; ker starševski 

dopust, ki je deloma ali popolnoma 

neprenosljiv in ustrezno plačan, bolj 

uravnoteženo koristita oba starša, kar 

zmanjšuje diskriminacijo žensk na trgu 

dela; ker uvedba prenosljivosti pomeni 

opustitev načela individualnih socialnih 

pravic; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/2 

Predlog spremembe  2 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0076/2016 

Maria Arena 

Okvirni sporazum o starševskem dopustu 

2015/2097(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker se celotna EU sooča z resnimi 

demografskimi izzivi, saj rodnost v večini 

držav članic upada, in ker bi bilo treba z 

družinsko politiko, ki bo pravična za 

moške in ženske, izboljšati položaj žensk 

na trgu dela, usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja, zmanjšati razlike med 

spoloma glede plač, pokojnin in 

vseživljenjskih zaslužkov ter pozitivno 

vplivati na demografski proces; 

H. ker se celotna EU sooča z resnim 

demografskim izzivom, saj rodnost v 

večini držav članic upada, in sicer ne 

zaradi odločitev žensk in parov glede 

potomstva, temveč zaradi vse slabših 

življenjskih in delovnih razmer, za katere 

je neposredno odgovorna tako imenovana 

varčevalna politika, ki je povzročila 

brezposelnost, prekarno delo, 

nespoštovanje in kršenje pravic do 

porodniškega in očetovskega dopusta na 

delovnem mestu, zvišanje stroškov 

življenjsko pomembnih dobrin in storitev, 

razpad javnih služb ter otežila dostop do 

varstva otrok; 

Or. en 



 

AM\1094478SL.doc  PE582.596v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

4.5.2016 A8-0076/3 

Predlog spremembe  3 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0076/2016 

Maria Arena 

Okvirni sporazum o starševskem dopustu 

2015/2097(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker bi morala Evropska komisija skupaj 

z državami članicami sprejeti posebne 

ukrepe za novo organizacijo dela s 

prožnejšimi modeli, ki bi prek 

instrumentov za usklajevanje zasebnega in 

poklicnega življenja staršem omogočali 

dejansko uveljavljanje pravice do 

starševstva; ker bi lahko ti ukrepi pomagali 

zmanjšati diskriminacijo žensk in jim 

pomagali, da se vključijo na trg dela in tam 

ostanejo ter da se nanj vrnejo brez 

ekonomskega in socialnega pritiska; 

J. ker bi morala Evropska komisija skupaj 

z državami članicami sprejeti posebne 

ukrepe za organizacijo dela, ki bi prek 

instrumentov za usklajevanje zasebnega in 

poklicnega življenja ob podpori predpisov 

o delu in kolektivnih pogodb staršem 

omogočali dejansko uveljavljanje pravice 

do starševstva; ker bi lahko ti ukrepi 

pomagali zmanjšati diskriminacijo žensk in 

jim pomagali, da se vključijo na trg dela in 

tam ostanejo ter da se nanj vrnejo brez 

ekonomskega in socialnega pritiska; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/4 

Predlog spremembe  4 

João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Marisa Matias, 

Stefan Eck, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0076/2016 

Maria Arena 

Okvirni sporazum o starševskem dopustu 

2015/2097(INI) 

Predlog resolucije 

Člen 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. ugotavlja, da je več kot desetletje po 

prenosu direktive v zakonodajo držav 

članic še vedno prisotna neuravnoteženost 

med spoloma; prav tako ugotavlja, da v 

državah članicah obstajajo velike razlike 

pri najdaljšem možnem trajanju 

starševskega dopusta in njegovih 

zakonskih oblikah ter sistemih nadomestil 

v času dopusta; meni, da je vprašanje 

nadomestil v času dopusta ključno, da se 

staršem z nizkimi dohodki in 

samohranilcem zagotovijo enake ugodnosti 

kot ostalim staršem; pozdravlja različne 

določbe, ki so bile sprejete, da bi očete 

spodbudili h koriščenju starševskega 

dopusta; priznava vrednost EU, saj lahko 

usmeri pozornost držav članic na potrebo 

po ukrepanju in posredovanju pri izmenjavi 

nasvetov in pomoči za tiste države članice, 

ki to potrebujejo, zlasti na področju pravic 

socialne varnosti; meni, da bi morala 

Komisija predlagati ukrepe za spodbujanje 

očetov k večjemu koriščenju starševskega 

dopusta ter da bi morale države članice 

učinkovitejše izmenjavati dobro prakso na 

tem področju; 

9. ugotavlja, da je več kot desetletje po 

prenosu direktive v zakonodajo držav 

članic še vedno prisotna neuravnoteženost 

med spoloma pri starševskem dopustu; 

ugotavlja, da je to v številnih državah 

članicah povezano z dejstvom, da se 

neenakost med ženskami in moškimi glede 

delovnih razmer ne le nadaljuje, temveč v 

zadnjih letih celo narašča, kar, skupaj z 

dejstvom, da starševski dopust ni 100-

odstotno plačan v primerjavi z referenčno 

plačo, za veliko večino parov pomeni višje 

ekonomske stroške, če je na starševskem 

dopustu tisti, ki prejema višjo plačo; prav 

tako ugotavlja, da v državah članicah 

obstajajo velike razlike pri najdaljšem 

možnem trajanju starševskega dopusta in 

njegovih zakonskih oblikah ter sistemih 

nadomestil v času dopusta; meni, da je 

vprašanje nadomestil v času dopusta 

ključno, da se staršem z nizkimi dohodki in 

samohranilcem zagotovijo enake ugodnosti 

kot ostalim staršem in da bi moral biti 

starševski dopust plačan 100-odstotno 

glede na referenčno plačo; pozdravlja 

različne določbe, ki jih je mogoče sprejeti, 

da bi očete spodbudili h koriščenju 

starševskega dopusta; priznava vrednost 

EU, saj lahko usmeri pozornost držav 

članic na potrebo po ukrepanju in 
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posredovanju pri izmenjavi nasvetov in 

pomoči za tiste države članice, ki to 

potrebujejo, zlasti na področju pravic 

socialne varnosti; meni, da bi morala 

Komisija predlagati ukrepe za spodbujanje 

očetov k večjemu koriščenju starševskega 

dopusta ter da bi morale države članice 

učinkovitejše izmenjavati dobro prakso na 

tem področju; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/5 

Predlog spremembe  5 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0076/2016 

Maria Arena 

Okvirni sporazum o starševskem dopustu 

2015/2097(INI) 

Predlog resolucije 

Člen 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poziva države članice, naj skupaj s 

Komisijo zagotovijo, da bodo pravice, 

zagotovljene v okviru javne družinske 

politike, tudi starševski dopust, enake 

individualnim pravicam in enako dostopne 

obema staršema, da bi spodbujala njihovo 

boljše usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja, ki bo v največjo korist 

otrok; poudarja, da bi morale biti te 

pravice v čim večji meri individualno 

prilagojene, da bi lahko dosegli cilj 75-

odstotne zaposlenosti za ženske in moške 

iz strategije Evropa 2020 ter da bi 

spodbujali enakost spolov; meni, da bi 

morali staršem pri uporabi starševskega 

dopusta dati določeno prožnost, v 

nobenem primeru pa ta dopust ne bi smel 

ovirati uresničevanja cilja 75-odstotne 

zaposlenosti za ženske in moške iz 

strategije Evropa 2020; meni, da bi moral 

sistem, ki so ga sprejeli socialni partnerji, 

spodbujati rešitev, na podlagi katere bi 

precejšnji del dopusta ostal neprenosljiv; 

poudarja, da je treba oba starša obravnavati 

enako pri pravici do dohodka in trajanju 

starševskega dopusta; 

11. poziva države članice, naj skupaj s 

Komisijo zagotovijo, da bodo pravice, 

zagotovljene v okviru javne družinske 

politike, tudi starševski dopust, enake 

individualnim pravicam in enako dostopne 

obema staršema, da bi spodbujala njihovo 

boljše usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja, ki bo v največjo korist 

otrok; meni, da bi moral sistem, ki so ga 

sprejeli socialni partnerji, spodbujati 

rešitev, na podlagi katere bi del dopusta 

ostal neprenosljiv, in sicer naj bo to 

obvezno najkrajše obdobje, ki za matere 

znaša šest tednov po rojstvu, kot je 

Parlament predlagal 20. oktobra 2010 v 

svojem stališču v prvi obravnavi o 

predlogu direktive o spremembi Direktive 

92/85/EGS; poudarja, da je treba oba starša 

obravnavati enako pri pravici do dohodka 

in trajanju starševskega dopusta; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/6 

Predlog spremembe  6 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0076/2016 

Maria Arena 

Okvirni sporazum o starševskem dopustu 

2015/2097(INI) 

Predlog resolucije 

Člen 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. je seznanjen, da je Komisija predlog za 

spremembo direktive o porodniškem 

dopustu umaknila ter da v okviru načrta o 

novem začetku obravnavanja izzivov pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja delovno aktivnih družin Komisija 

ne načrtuje objave končnega poročila o 

izvajanju direktive o starševskem dopustu; 

poziva Komisijo, naj ob spoštovanju načela 

subsidiarnosti ponovno oblikuje 

ambiciozen predlog, ki bo dejansko 

omogočil boljšo uskladitev poklicnega in 

zasebnega življenja; 

18. je seznanjen, da je Komisija predlog za 

spremembo direktive o porodniškem 

dopustu umaknila ter da v okviru načrta o 

novem začetku obravnavanja izzivov pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega 

življenja delovno aktivnih družin Komisija 

ne načrtuje objave končnega poročila o 

izvajanju direktive o starševskem dopustu; 

poziva Komisijo, naj ob spoštovanju načela 

subsidiarnosti prenovi veljavne direktive v 

enotno evropsko direktivo, ki bo 

zagotavljala enake in neprenosljive 

pravice do starševskega dopusta in 

dejansko omogočila boljšo uskladitev 

poklicnega in zasebnega življenja; 

Or. en 



 

AM\1094478SL.doc  PE582.596v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

4.5.2016 A8-0076/7 

Predlog spremembe  7 

João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0076/2016 

Maria Arena 

Okvirni sporazum o starševskem dopustu 

2015/2097(INI) 

Predlog resolucije 

Člen 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. meni, da je treba zaradi prekrivanja 

različnih oblik dopusta iz družinskih 

razlogov zagotoviti doslednost različnih 

besedil na ravni EU ob udeležbi socialnih 

partnerjev, da bi družinam zagotovili 

vpogled v različne možnosti dopusta v 

njihovem življenjskem ciklu, s čimer bi 

spodbudili enakopravnejšo delitev 

obveznosti glede varstva otrok med 

ženskami in moškimi; poziva Komisijo, naj 

za to preuči uporabo klavzule o pregledu v 

zakonodaji EU o starševskem dopustu; 

meni, da je nujna jasneje napisana 

zakonodaja, ki bi odpravila zapletenost, 

izboljšala skladnost in zaščitila delavce; 

21. meni, da je treba zaradi prekrivanja 

različnih oblik dopusta iz družinskih 

razlogov zagotoviti doslednost različnih 

besedil na ravni EU ob udeležbi socialnih 

partnerjev, da bi družinam zagotovili 

vpogled v različne možnosti dopusta v 

njihovem življenjskem ciklu, s čimer bi 

spodbudili enakopravnejšo delitev 

obveznosti glede varstva otrok med 

ženskami in moškimi; poziva Komisijo in 

socialne partnerje, naj predložijo 

zakonodajno pobudo za boljšo povezavo 

med pravicami do materinskega in do 

očetovskega dopusta, da bi se odzvali na 

dejanske razmere, s katerimi se srečujejo 

ženske in moški v državah članicah, in naj 
za to preučijo uporabo klavzule o pregledu 

v zakonodaji EU o starševskem dopustu; 

meni, da je nujna jasneje napisana 

zakonodaja, ki bi odpravila zapletenost, 

izboljšala skladnost in zaščitila delavce, 

vključno s sprejetjem ukrepov, ki bi 

zagotovili plačilo nadomestil za starševski 

dopust, pri katerih bi bilo vedno 

upoštevano 100-odstotno referenčno 

plačilo, poseben porodniški dopust v 

primeru prezgodnjega rojstva, ki vključuje 

trajanje bivanja novorojenčka v 

bolnišnici, in dopust z nadomestilom, 
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kadar se rodi otrok s težavami, zaradi 

katerih je potrebna hospitalizacija; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/8 

Predlog spremembe  8 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0076/2016 

Maria Arena 

Okvirni sporazum o starševskem dopustu 

2015/2097(INI) 

Predlog resolucije 

Člen 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poudarja, da večja usklajenost, 

skladnost in dostopnost sistemov dopustov 

(porodniški, očetovski in starševski dopust) 

v državah članicah prispeva k njihovemu 

večjemu koriščenju in splošni 

učinkovitosti; poudarja, da je v tem smislu 

direktiva EU o minimalnem 

dvotedenskem očetovskem dopustu nujna 
in neodložljiva; 

26. poudarja, da večja usklajenost, 

skladnost in dostopnost sistemov dopustov 

(porodniški, očetovski in starševski dopust) 

v državah članicah prispeva k njihovemu 

večjemu koriščenju in splošni 

učinkovitosti; poudarja, da je v tem smislu 

treba uvesti neprenosljive pravice do 

starševskega dopusta, ki bo enako dolg in 

polno plačan; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/9 

Predlog spremembe  9 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0076/2016 

Maria Arena 

Okvirni sporazum o starševskem dopustu 

2015/2097(INI) 

Predlog resolucije 

Člen 31 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. poziva države članice, naj ozaveščajo 

starše o koristih, ki jih ima udeležba v 

programih predšolske vzgoje in varstva za 

otroke in njih same; poziva države članice, 

naj oblike visokokakovostnih in 

vključujočih storitev predšolske vzgoje in 

varstva ter merila o izpolnjevanju pogojev 

za te storitve prilagodijo vse bolj 

raznovrstnim delovnim vzorcem, da bi se 

staršem zagotovila pomoč pri 

izpolnjevanju delovnih obveznosti ali 

iskanju zaposlitve, pri čemer se je treba 

osredotočati na koristi otroka; 

31. poziva države članice, naj ozaveščajo 

starše o koristih, ki jih ima udeležba v 

programih predšolske vzgoje in varstva za 

otroke in njih same; poziva države članice, 

naj oblike visokokakovostnih, javnih, 

brezplačnih in univerzalnih  

storitev predšolske vzgoje in varstva ter 

merila o izpolnjevanju pogojev za te 

storitve prilagodijo vse bolj raznovrstnim 

delovnim vzorcem, da bi se staršem 

zagotovila pomoč pri izpolnjevanju 

delovnih obveznosti ali iskanju zaposlitve, 

pri čemer se je treba osredotočati na koristi 

otroka; 

Or. en 

 

 


