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Predlog spremembe, ki ga vlaga Astrid Lulling

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 17 a (nova)

(17a) Glede na lizbonski cilj, da je do leta 
2010 treba povečati stopnjo zaposlenosti 
žensk na več kot 60%, in glede na dejstvo, 
da je segregacija trga dela še vedno močno 
prisotna, je treba spodbujati raznolikost 
poklicne izbire za mlade ženske, ženskam 
omogočiti dostop do vseživljenjskega 
učenja, še posebej do usposabljanja na 
področja informacijske tehnologije, ter 
spodbujati njihovo udeležbo na vseh ravneh 
izobraževanja in usposabljanja.

Or. fr
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 24

(24) Skupnost mora v vseh svojih 
dejavnostih odpraviti neenakosti in 
spodbujati enakost med moškimi in 
ženskami, kakor določa člen 3 Pogodbe.

(24) Skupnost mora v vseh svojih 
dejavnostih odpraviti neenakosti in 
spodbujati enakost med moškimi in 
ženskami, kakor določa člen 3 Pogodbe. 
Njen cilj mora biti izboljšati vključenost 
žensk na trgu delovne sile. Spodbujati mora 
tudi dostop žensk do področij in mest z 
odgovornostjo.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 16
Člen 1, odstavek 2

2. Poglavitni cilj Celostnega programa je z
vseživljenjskim učenjem prispevati k
razvoju Skupnosti kot družbe z naprednim 
znanjem, trajnostnim razvojem, več in 
boljšimi službami in večjo socialno 
kohezijo, ob zagotavljanju zaščitenega 
okolja za prihodnje generacije. Še posebej si 
prizadeva pospeševati izmenjavo, 
sodelovanje in mobilnost med sistemi 
izobraževanja in usposabljanja znotraj 
Skupnosti, tako da bi postali svetovna 
referenca znanja.

2. Poglavitni cilj Celostnega programa je v 
evropski družbi okrepiti zavest, da se naše 
znanje neprenehoma razvija in širi. Le 
vseživljensko učenje lahko prispeva k 
razvoju Skupnosti kot družbe z naprednim 
znanjem, trajnostnim razvojem, več in 
boljšimi službami in večjo socialno 
kohezijo, ob zagotavljanju zaščitenega 
okolja za prihodnje generacije. Še posebej si 
prizadeva pospeševati izmenjavo, 
sodelovanje in mobilnost med sistemi 
izobraževanja in usposabljanja znotraj 
Skupnosti, tako da bi postali svetovna 
referenca znanja.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 17
Člen 1, odstavek 3, točka (c)
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(c) okrepiti prispevanje vseživljenskega 
učenja k osebni izpolnitvi, socialni koheziji, 
aktivnemu državljanstvu, enakosti spolov in 
vključitvi ljudi s posebnimi potrebami;

(c) okrepiti prispevanje vseživljenskega 
učenja k osebni izpolnitvi, socialni koheziji, 
aktivnemu državljanstvu, enakosti spolov z 
odpravo stereotipov, povezanih z družbeno 
vlogo spolov, in vključitvi ljudi s posebnimi 
potrebami;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Christa Klaß

Predlog spremembe 18
Člen 1, odstavek 3, točka (c a) (novo)

(ca) zagotavljanje dostopa do možnosti 
vseživljenjskega učenja vsem ljudem in 
izvajanje posebnih ukrepov za najbolj 
zapostavljene, npr. samski starši, moški in 
ženske na starševskem ali družinskem 
dopustu, priseljenci, ljudje, ki živijo na 
oddaljenih področjih ali v revščini;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Astrid Lulling

Predlog spremembe 19
Člen 1, odstavek 3, točka (c a) (novo)

(ca) zagotavljanje dostopa do možnosti 
vseživljenjskega usposabljanja vsem ljudem 
in izvajanje posebnih ukrepov za najbolj 
zapostavljene npr. samski starši, priseljenci, 
ljudje, ki živijo na oddaljenih področjih ali 
v revščini;

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 20
Člen 1, odstavek 3, točka (e) 
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(e) prispevanje k povečanemu sodelovanju 
ljudi vseh starosti v vseživljenjskem učenju;

(e) prispevanje k povečanemu sodelovanju 
ljudi vseh starosti v vseživljenjskem učenju, 
s posvečanjem posebne pozornosti 
skupinam prebivalstva, ki imajo pri dostopu 
na trg delovne sile največ težav, posebno 
ženske;

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Astrid Lulling

Predlog spremembe 21
Člen 1, odstavek 3, točka (i a) (novo)

(ia) zagotavljanje integracije načela 
enakosti spolov in enako vključevanje 
moških in žensk na vsa področja 
izobraževanja in usposabljanja v Evropi. 

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 22
Člen 12, točka (d) 

(d) spodbujanje enakosti med moškimi in 
ženskami ter prispevanje k boju proti 
diskriminaciji na podlagi spola, rase ali 
narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, 
starosti ali spolne usmerjenosti.

(d) prispevanje k boju proti diskriminaciji na 
podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 23
Člen 12, točka (d a) (novo)
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(da) spodbujanje enakosti med moškimi in 
ženskami, izboljšanje vključevanja žensk na 
trg delovne sile in dostop do področij in 
mest z odgovornostjo ter odprava 
stereotipov, povezanih z družbeno vlogo 
spolov.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vlaga Teresa Riera Madurell

Predlog spremembe 24
Člen 32, točka (a) 

(a) udeleženci izobraževanja odraslih; (a) udeleženci izobraževanja odraslih, z 
namenjanjem posebne pozornosti 
skupinam prebivalstva, ki nima osnovnih 
kvalifikacij, posebej ženske;

Or. es


