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6.6.2017 A8-0197/1 

Predlog spremembe  1 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma 

2016/2061(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker vse večja odgovornost 

posameznikov pri odločanju za varčevanje, 

ki prinaša različna tveganja, pomeni tudi, 

da morajo biti posamezniki jasno 

obveščeni o razpoložljivih možnostih in z 

njimi povezanim tveganjem; ker je treba 

tako ženskam kot moškim, a predvsem 

ženskam, pomagati pri izboljšanju finančne 

pismenosti, da bodo lahko sprejemali 

ozaveščene odločitve na tem področju, ki 

postaja čedalje bolj zapleteno; 

H. ker vse večja odgovornost 

posameznikov pri odločanju za varčevanje, 

ki prinaša različna tveganja, pomeni tudi, 

da morajo biti posamezniki jasno 

obveščeni o razpoložljivih možnostih in z 

njimi povezanim tveganjem; ker je kriza 

pokazala, da so zasebni pokojninski skladi 

odvisni od razvoja finančnih trgov, kar v 

številnih primerih ogroža pokojnino 

starejših, ki so včasih slabo obveščeni o 

posledicah vključitve v takšne sklade; ker 

je treba tako ženskam kot moškim, a 

predvsem ženskam, brezplačno pomagati 

pri izboljšanju finančne pismenosti, da 

bodo lahko sprejemali ozaveščene 

odločitve na tem področju, ki postaja 

čedalje bolj zapleteno; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/2 

Predlog spremembe  2 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma 

2016/2061(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ha. ker imajo lahko sindikati in 

kolektivna pogajanja pomembno vlogo pri 

zagotavljanju varstva pravic starejših; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/3 

Predlog spremembe  3 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma 

2016/2061(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava T a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ta. ker so nedavne reforme 

pokojninskih sistemov v državah članicah 

zvišale upokojitveno starost, zmanjšale 

stopnjo indeksacije za njihovo 

posodabljanje, povečale vidike prispevkov 

ter trajanje in kontinuiteto obdobij 

plačevanja prispevkov za pravico do 

prejemkov, spodbudile vlogo zasebnih 

pokojninskih shem in prispevale k 

povečanju razlik v pokojninah med 

moškimi in ženskami; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/4 

Predlog spremembe  4 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma 

2016/2061(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava AF a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  AFa. ker bi več naložb v univerzalno 

javno zdravstvo, javno mrežo socialnih 

storitev in infrastrukturo za kakovostno 

nego vzdrževanih oseb pomagalo 

uveljaviti pravico ljudi do dostojnega 

življenja v starosti; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/5 

Predlog spremembe  5 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma 

2016/2061(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3a. poudarja, da so zaradi visoke 

stopnje brezposelnosti ter posledic 

finančne in gospodarske krize mnoge 

družine odvisne od enega dohodka v 

družini, kar je velikokrat pokojnina 

starejšega člana; je prepričan, da mora 

humana družba temeljiti na načelu 

medgeneracijske solidarnosti; opredeljuje 

medgeneracijsko pravičnost kot 

enakopravno porazdelitev koristi in 

bremen med generacijami; meni, da 

uspešno sožitje generacij temelji na 

solidarnosti in mora temeljiti na 

medsebojnem spoštovanju, odgovornosti 

in pripravljenosti pomagati drug 

drugemu, ne glede na končno in glavno 

odgovornost, ki jo morajo prevzeti države 

članice; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/6 

Predlog spremembe  6 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma 

2016/2061(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  4a. prav tako priznava, da je za 

preprečevanje in manjšanje razlik v 

pokojninah med spoloma ključnega 

pomena dostop žensk do trga dela s 

kakovostno zaposlitvijo, podpiranje 

poklicnega napredovanja, boljše 

usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja za ženske in moške ter 

obravnavanje zapostavljenosti na podlagi 

spola pri izobraževanju in zaposlovanju;  

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/7 

Predlog spremembe  7 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma 

2016/2061(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  4b. želi spomniti, da imajo socialni 

partnerji pomembno vlogo pri 

obravnavanju vprašanja minimalne plače 

in da je treba spoštovati načelo 

subsidiarnosti; poudarja pomembno vlogo 

sindikatov in dogovorov iz kolektivnih 

pogajanj pri zagotavljanju, da starejši 

prejemajo pokojnine v skladu z načelom 

medgeneracijske solidarnosti in enakosti 

spolov; poudarja, da je treba upoštevati 

mnenje socialnih partnerjev, ko se 

sprejemajo politične odločitve, ki 

spreminjajo pomembne pravne vidike v 

zvezi s pogoji za upravičenost do 

pokojnine; poziva EU in države članice, 

naj v sodelovanju s socialnimi partnerji in 

organizacijami za enakost spolov določijo 

in izvajajo politike za odpravo razlik v 

plačah med spoloma; poziva države 

članice, naj ta prizadevanja dopolnijo z 

redno primerjalno analizo plač; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/8 

Predlog spremembe  8 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma 

2016/2061(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  4c. poziva države članice, naj uvedejo 

spoštljive ukrepe za preprečevanje 

revščine pri delavcih, ki zaradi 

zdravstvenih težav ne morejo delati do 

predpisane upokojitvene starosti; meni, da 

bi bilo treba za delavce, ki delajo v težkih 

ali tveganih delovnih razmerah, ohraniti 

predčasno upokojevanje; meni, da bi 

lahko povečanje stopnje zaposlenosti s 

kakovostnimi zaposlitvami pripomoglo v 

prihodnosti k precejšnjemu zmanjšanju 

števila ljudi, ki ne morejo delati do 

predpisane upokojitvene starosti, s tem pa 

tudi k zmanjšanju finančnega bremena 

staranja; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/9 

Predlog spremembe  9 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma 

2016/2061(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  4d. je zaskrbljen, kako priporočila za 

varčevanje vplivajo na pokojninske 

sisteme v posameznih državah članicah, 

na njihovo vzdržnost in dostop do 

pokojnin na podlagi prispevkov ter kako 

ta priporočila negativno vplivajo na 

stopnjo prihodka in socialne transferje, ki 

so potrebni za izkoreninjenje revščine in 

socialne izključenosti; 

Or. en 



 

AM\1127458SL.docx  PE605.501v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.6.2017 A8-0197/10 

Predlog spremembe  10 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma 

2016/2061(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poziva Komisijo, naj izvede 

temeljito oceno učinka priporočil za 

posamezne države članice in priporočil iz 

bele knjige iz leta 2012 o pokojninah, 

namenjenih preprečevanju vzrokov razlik v 

pokojninah med spoloma, na najbolj 

ranljive skupine in zlasti ženske ter naj 

določi formalni kazalnik razlik v 

pokojninah med spoloma in izvaja 

sistematično spremljanje; poziva k 

ustreznemu ocenjevanju in spremljanju 

vpliva doslej izvedenih priporočil ali 

ukrepov na razlike med spoloma; poziva 

Komisijo, naj podpre razvoj statističnih 

podatkov, ločenih po spolu, in raziskav za 

okrepitev spremljanja in ocenjevanja 

vplivov pokojninskih reform na dobro 

počutje in blaginjo žensk; 

7. poziva Komisijo, naj izvede 

temeljito oceno učinka priporočil za 

posamezne države članice in priporočil iz 

bele knjige iz leta 2012 o pokojninah, 

namenjenih preprečevanju vzrokov za 

razlike v pokojninah med spoloma, na 

najbolj ranljive skupine in zlasti ženske ter 

naj določi formalni kazalnik razlik v 

pokojninah med spoloma in izvaja 

sistematično spremljanje; poziva k 

ustreznemu ocenjevanju in spremljanju 

vpliva doslej izvedenih priporočil ali 

ukrepov na razlike med spoloma; poziva 

Komisijo, naj v pregled kazalnikov vključi 

kazalnik za razlike v pokojninah med 

spoloma in naj podpre razvoj statističnih 

podatkov, ločenih po spolu, in raziskav za 

boljše spremljanje in ocenjevanje posledic 

pokojninskih reform na dobro počutje in 

blaginjo žensk; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/11 

Predlog spremembe  11 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma 

2016/2061(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  13a. poziva države članice in Komisijo, 

naj zagotovijo uporabo načela 

nediskriminacije in enakosti na trgu dela 

ter pri dostopu do zaposlitve, zlasti pa naj 

sprejmejo ukrepe na področju socialnega 

varstva in tako zagotovijo, da bodo imele 

ženske enake plače in socialne pravice, 

vključno s pokojninami, v skladu z 

načelom enakega plačila za enako delo ali 

delo enake vrednosti za moške in ženske; 

poziva države članice, naj določijo 

ustrezne sankcije, s katerimi bi zajezile 

kršitve načela enakega plačila za enako 

delo ali delo enake vrednosti za moške in 

ženske; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/12 

Predlog spremembe  12 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma 

2016/2061(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  14a. poziva države članice, naj izvajajo 

priporočila Komisije glede preglednosti 

plač, razvrščanja in opisa delovnih mest 

ne glede na spol ter obrnjenega 

dokaznega bremena pri boju proti 

diskriminaciji na delovnem mestu; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/13 

Predlog spremembe  13 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma 

2016/2061(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  16a. meni, da je treba za dosego tega 

cilja zvišati plače v sektorjih z nizkimi 

plačami, kjer je med zaposlenimi največ 

žensk; poziva države članice, naj 

sprejmejo ukrepe, da bi se pokojninsko 

zavarovanje razširilo tudi na osebe, 

vključene v netipične oblike zaposlitve, in 

bi bilo enakovredno zavarovanju drugih 

delavcev; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/14 

Predlog spremembe  14 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma 

2016/2061(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  20a. ponovno poziva Komisijo, naj 

predstavi predlog direktive o dopustu za 

negovalce, da bi se jim zagotovilo ustrezno 

plačilo in socialna zaščita, ter naj pripravi 

skupni okvir primerov dobre prakse pri 

oblikovanju sistemov pokojninskih 

dobropisov v vseh državah članicah, da bi 

se ta instrument posodobil in razširil v 

vsej EU ter bi se zmanjšale razlike v 

pokojninah med moškimi in ženskami; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/15 

Predlog spremembe  15 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

 

Poročilo A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma 

2016/2061(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  26a. poziva države članice, naj 

poskrbijo, da bo na voljo dovolj cenovno 

sprejemljivih in učinkovitih 

visokokakovostnih javnih storitev; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/16 

Predlog spremembe  16 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma 

2016/2061(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  30a. opozarja na tveganja, ki ga za 

enakost spolov predstavlja prehod s 

pokojnin iz sredstev socialnega 

pokojninskega zavarovanja na pokojnine, 

financirane iz osebnih sredstev, saj 

osebne pokojnine temeljijo na prispevkih 

posameznika in ne vključujejo 

nadomestila za čas, porabljen za varstvo 

in nego otrok in drugih vzdrževanih 

sorodnikov, ali za obdobja brezposelnosti, 

bolniške odsotnosti z dela ali invalidnosti; 

opozarja na dejstvo, da se reforme 

pokojninskih sistemov, ki povezujejo 

socialne dodatke z rastjo ter stanjem na 

trgih dela in finančnih trgih, osredotočajo 

le na makroekonomske vidike in ne 

upoštevajo socialnega namena pokojnin; 

Or. en 
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6.6.2017 A8-0197/17 

Predlog spremembe  17 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma 

2016/2061(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  33a. vztraja, da lahko razlike v 

pričakovani povprečni življenjski dobi 

moških in žensk neposredno ali posredno 

privedejo do diskriminacije pri prejemkih, 

še zlasti pokojninskih; je seznanjen s 

težnjo Komisije, da od držav članic 

zahteva postopno zviševanje upokojitvene 

starosti, kar ne omogoča generacijske 

prenove ali usklajenega zasebnega in 

poklicnega življenja, še zlasti ker nizko 

plačana dela pogosteje opravljajo ženske;  

Or. en 



 

AM\1127458SL.docx  PE605.501v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.6.2017 A8-0197/18 

Predlog spremembe  18 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0197/2017 

Constance Le Grip 

Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma 

2016/2061(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  34a. izpostavlja, da bi uporabo 

dejavnika vzdržnosti, ki povezuje 

pokojninske trende s pričakovano 

življenjsko dobo in staranjem prebivalstva 

in ki lahko poveča finančni pritisk na 

javne sisteme socialne varnosti, med 

drugim lahko odpravili s pomočjo 

gospodarske politike, ki bi spodbujala 

razvoj in zaposlovanje z novimi javnimi 

naložbami, in boljše porazdelitve 

prihodka; 

Or. en 

 

 

 


