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Predlog spremembe 1
Astrid Lulling

Osnutek mnenja
Navedba 1 a (nova)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 141 
Pogodbe,

Or. fr

Predlog spremembe 2
Astrid Lulling

Osnutek mnenja
Navedba 1 b (nova)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju načrta za enakost spolov 
za obdobje 2006-2010,

Or. fr

Predlog spremembe 3
Astrid Lulling

Osnutek mnenja
Navedba 1 c (nova)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju sodb Sodišča Evropskih 
skupnosti, zlasti sodbe C-262/881,

Or. fr

                                               
1 Sodba z dne 17. maja 1990 v zadevi  Barber, SES 1990, str. I-1889.
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Predlog spremembe 4
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Navedba 1 d (nova)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju pravno zavezujoče 
Konvencijo o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk (CEDAW 1979), 
zlasti člena 11.1(d) in (e) in člena 11.2(c),

Or. nl

Predlog spremembe 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Α. ker so cilji lizbonske strategije glede 
zaposlovanja žensk in starejših ter 
barcelonski cilji glede varstva otrok 
bistveni za vzdržnost pokojninskih 
sistemov,

Α. ker so cilji lizbonske strategije glede 
zaposlovanja žensk, mladih in starejših ter 
barcelonski cilji glede varstva otrok 
bistveni za vzdržnost pokojninskih 
sistemov,

Or. el

Predlog spremembe 6
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (nova)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker cilji tisočletja ZN iz leta 2000, 
zlasti cilj 3, predpostavljajo enakost 
spolov,
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Or. nl

Predlog spremembe 7
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (nova)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker stanje zaposlenosti v Evropi ni v 
skladu z lizbonsko strategijo, katere cilj je 
več in boljša delovna mesta, polna 
zaposlenost ter socialna vključenost zlasti 
žensk,

Or. en

Predlog spremembe 8
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (new)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker spolna in medgeneracijska 
razsežnost bistveno povečuje tveganje za 
slabši položaj na trgu delovne sile, saj 
imajo ženske ter starejši in tudi mlajši 
delavci, ki delajo na podlagi 
nestandardnih pogodb, manj možnosti za 
izboljšanje svojega položaja na trgu 
delovne sile,

Or. en

Predlog spremembe 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ob upoštevanju, da imajo ženske na 
splošno bolj razdrobljeno poklicno pot, za 
katero je značilna počasnejša rast plač, 
medtem ko imajo moški običajno 
neprekinjeno zaposlitev s hitrejšo rastjo 
plač, kar pomeni razliko pri vplačilih v 
pokojninski sistem in povečano stopnjo 
tveganja revščine za ženske,

Β. ob upoštevanju, da imajo ženske, 
navkljub potrebi po povečanju stopnje 
zaposlenosti žensk, bolj razdrobljeno 
poklicno pot, za katero je značilna 
počasnejša rast plač, medtem ko imajo 
moški običajno neprekinjeno zaposlitev s 
hitrejšo rastjo plač, kar pomeni razliko pri 
vplačilih v pokojninski sistem in povečano 
stopnjo tveganja revščine za ženske,

Or. el

Predlog spremembe 10
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ob upoštevanju, da imajo ženske na 
splošno bolj razdrobljeno poklicno pot, za 
katero je značilna počasnejša rast plač, 
medtem ko imajo moški običajno 
neprekinjeno zaposlitev s hitrejšo rastjo 
plač, kar pomeni razliko pri vplačilih v 
pokojninski sistem in povečano stopnjo 
tveganja revščine za ženske,

B. ob upoštevanju, da imajo ženske na 
splošno bolj razdrobljeno poklicno pot, za 
katero je značilna počasnejša rast plač, 
medtem ko imajo moški običajno 
neprekinjeno zaposlitev s hitrejšo rastjo 
plač, kar pomeni razliko pri vplačilih v 
pokojninski sistem in povečano stopnjo 
tveganja revščine za ženske, kar je z 
ozirom na njihovo daljšo pričakovano 
življenjsko dobo tudi dolgoročnejše 
tveganje,

Or. nl

Predlog spremembe 11
Roselyne Lefrançois

Osnutek mnenja
Odstavek 1 



AM\732738SL.doc 7/15 PE409.536v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ocenjuje, da mora biti enakost spolov 
med cilji reform sistemov socialne 
varnosti, v kolikor obstajajo trajne razlike 
na trgu dela glede plač in poklicnih 
možnostih ter neenakopravna delitev 
družinskih in gospodinjskih obveznosti;

1. ocenjuje, da mora biti enakost spolov 
med cilji reform sistemov socialne varnosti 
in pokojninskih sistemov, poudarjajoč, da 
so neenakosti na tem področju posredne 
narave, izhajajoče iz trajne razlike na trgu 
dela glede plač in poklicnih možnostih ter 
neenakopravna delitev družinskih in 
gospodinjskih obveznosti, zaradi česar jih 
je mogoče odpraviti le z globalnejšimi 
ukrepi;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ocenjuje, da mora biti enakost spolov 
med cilji reform sistemov socialne
varnosti, v kolikor obstajajo trajne razlike 
na trgu dela glede plač in poklicnih 
možnostih ter neenakopravna delitev 
družinskih in gospodinjskih obveznosti;

1. ocenjuje, da mora biti enakost spolov 
med načeli reform sistemov socialne 
varnosti, v kolikor obstajajo trajne razlike 
na trgu dela glede plač in poklicnih 
možnostih ter neenakopravna delitev 
družinskih in gospodinjskih obveznosti;

Or. nl

Predlog spremembe 13
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (nov)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da morata biti analiza in 
reforma sistemov socialne zaščite 
zasnovani v perspektivi enakopravnosti 
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spolov ter vključevati individualizacijo 
pravic do socialne varnosti, prilagajajoč 
socialno varstvo in socialne storitve 
spreminjajočim se družinskim strukturam 
ter zagotavljajoč, da sistemi socialne 
varnosti bolje nevtralizirajo negotov 
položaj žensk  ter izpolnjujejo potrebe 
netradicionalnih in enostarševskih 
družin; 

Or. en

Predlog spremembe 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. v tem pogledu vztraja pri potrebi po 
aktivnih politikah zaposlovanja žensk in 
starejših, da bi se na podlagi prispevkov v 
sisteme pokojninskega zavarovanja 
uveljavila pravica do dostojne pokojnine;

2. v tem pogledu vztraja pri potrebi po 
aktivnih politikah zaposlovanja žensk, 
mladih in starejših, da bi tako ustrezno 
uporabili delovno silo in gospodarske 
družbe ter da bi se na podlagi prispevkov v 
sisteme pokojninskega zavarovanja 
uveljavila pravica do dostojne pokojnine;

Or. el

Predlog spremembe 15
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. v tem pogledu vztraja pri potrebi po 
aktivnih politikah zaposlovanja žensk in 
starejših, da bi se na podlagi prispevkov v 
sisteme pokojninskega zavarovanja 
uveljavila pravica do dostojne pokojnine;

2. v tem pogledu vztraja pri potrebi po 
aktivnih politikah zaposlovanja žensk in 
starejših, da bi se med drugim na podlagi 
prispevkov v sisteme pokojninskega 
zavarovanja uveljavila pravica do dostojne 
pokojnine;
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Or. nl

Predlog spremembe 16
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja, da so lahko v skladu s členom 
141 Pogodbe ES sprejeti pozitivni ukrepi 
za vzpodbujanje enakih plač in da sodna 
praksa Skupnosti obravnava prispevke za 
socialno varnost kot del plače;

3. opozarja, da so lahko v skladu s členom 
141 Pogodbe ES sprejeti pozitivni ukrepi 
za doseganje enakih plač in da sodna 
praksa Skupnosti obravnava prispevke za 
socialno varnost kot del plače;

Or. nl

Predlog spremembe 17
Roselyne Lefrançois

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (nov)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da je treba biti pri 
individualizaciji pravic iz socialne 
varnosti previden, saj se ta lahko, 
dasiravno je pogosto predstavljena kot 
način za vzpodbujanje neodvisnosti žensk, 
v praksi izkaže kot neugodna za ženske, še 
zlasti za ženske z nizkim prihodkom;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo k intenzivnejšim 
raziskavam in delu v zvezi z vplivom 
individualizacije socialnih pravic na enako 
obravnavanje žensk in moških;

4. poziva Komisijo k intenzivnejšim 
raziskavam in delu v zvezi z vplivom 
individualizacije socialnih pravic na enako 
obravnavanje žensk in moških ter objavi 
svojih ugotovitev;

Or. nl

Predlog spremembe 19
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (nov)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. zahteva, da Komisija in države članice 
kot nujno zadevo sprejmejo ukrepe za 
preprečevanje neposredne diskriminacije 
pri poklicnih pokojninskih načrtih, 
vključno s prakso določanja ravni plačil 
in prispevkov na podlagi aktuarskih 
faktorjev glede na spol;

Or. en

Predlog spremembe 20
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alineja 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– priznavanja obdobij, ki so namenjena 
usklajevanju poklicnega življenja z 
družinskim, kot so porodniški in starševski 
dopusti, obdobij, ki so namenjena 
odvisnemu staršu, obveznosti, ki so 
povezane z izobraževanjem, na primer v 
obliki podaljšanja obdobij obveznega 

– priznavanja obdobij, v katerih je 
potrebno usklajevanje poklicnega življenja 
z družinskim, kot so porodniški in 
starševski dopusti, obdobij, ki so 
namenjena odvisnemu staršu, obveznosti, 
ki so povezane z izobraževanjem, na 
primer v obliki nadomestnega 
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zavarovanja, da bi se izpolnili pogoji 
zahtevane zavarovalne dobe za pridobitev 
pravice do pokojnine;

povezovanja obdobij obveznega 
zavarovanja, da bi se izpolnili pogoji 
zahtevane zavarovalne dobe za pridobitev 
pravice do pokojnine;

Or. nl

Predlog spremembe 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alineja 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– priznavanja obdobij, ki so namenjena 
usklajevanju poklicnega življenja z 
družinskim, kot so porodniški in starševski 
dopusti, obdobij, ki so namenjena 
odvisnemu staršu, obveznosti, ki so 
povezane z izobraževanjem, na primer v 
obliki podaljšanja obdobij obveznega 
zavarovanja, da bi se izpolnili pogoji 
zahtevane zavarovalne dobe za pridobitev
pravice do pokojnine;

– priznavanja obdobij, ki so namenjena 
usklajevanju poklicnega življenja z 
družinskim, kot so porodniški in starševski 
dopusti, obdobij, ki so namenjena 
odvisnemu staršu, obveznosti, ki so 
povezane z izobraževanjem, nadaljnjim 
izobraževanjem, prekvalifikacijo in 
vseživljenjskim učenjem, na primer v 
obliki podaljšanja obdobij obveznega 
zavarovanja, da bi se izpolnili pogoji 
potrebne zavarovalne dobe za pridobitev
pravice do pokojnine;

Or. el

Predlog spremembe 22
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alineja 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– priznavanja obdobij, ki so namenjena 
usklajevanju poklicnega življenja z 
družinskim, kot so porodniški in starševski 
dopusti, obdobij, ki so namenjena 
odvisnemu staršu, obveznosti, ki so 
povezane z izobraževanjem, na primer v 

– priznavanja obdobij, ki so namenjena 
usklajevanju poklicnega življenja z 
družinskim, kot so starševski dopusti, 
obdobij, ki so namenjena odvisnemu 
staršu, obveznosti, ki so povezane z 
izobraževanjem, na primer v obliki 
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obliki podaljšanja obdobij obveznega 
zavarovanja, da bi se izpolnili pogoji 
zahtevane zavarovalne dobe za pridobitev 
pravice do pokojnine;

podaljšanja obdobij obveznega 
zavarovanja, da bi se izpolnili pogoji 
zahtevane zavarovalne dobe za pridobitev 
pravice do pokojnine;

Or. en

Predlog spremembe 23
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alineja 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– delitev pokojninskih pravic v primeru 
ločitve;

– pravična delitev pokojninskih pravic v 
primeru ločitve;

Or. nl

Predlog spremembe 24
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alineja 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ohranitev ali dodelitev izvedenih pravic 
preživelemu zakoncu v obliki vdovske 
pokojnine, zlasti zakoncem, ki so zmanjšali 
ali prekinili svojo poklicno dejavnost, da bi 
lahko prevzeli družinske ali gospodinjske 
obveznosti;

– ohranitev ali dodelitev pravic 
preživelemu zakoncu v obliki pravične
vdovske pokojnine, zlasti zakoncem, ki so 
zmanjšali ali prekinili svojo poklicno 
dejavnost, da bi lahko prevzeli družinske 
ali gospodinjske obveznosti;

Or. nl

Predlog spremembe 25
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alineja 4



AM\732738SL.doc 13/15 PE409.536v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– možnosti dodelitve minimalne pokojnine
kljub prekinjeni vključenosti v sistem 
socialnega zavarovanja ali na podlagi 
nizkih plač;

– možnosti dodelitve nadomestne
pokojnine kljub prekinjeni vključenosti v 
sistem socialnega zavarovanja ali na 
podlagi nizkih plač;

Or. nl

Predlog spremembe 26
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – alineja 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– vzpostavitev sistemov, ki omogočajo 
postopno upokojevanje na prostovoljni 
osnovi ob nadaljevanju dela s skrajšanim 
delovnim časom pred in po nastopu 
upokojitvene starosti;

– vzpostavitev sistemov, ki omogočajo 
odločitev za postopno upokojevanje ali 
nadaljevanje dela s skrajšanim delovnim 
časom po nastopu upokojitvene starosti ter 
s tem pridobitev boljših pokojninskih 
pravic;

Or. nl

Predlog spremembe 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja na svojo resolucijo z dne 21. 
februarja 1997 o položaju zakoncev, ki 
pomagajo neodvisnim delavcem, ki je med 
drugim zahtevala zagotovitev obvezne 
vključitve teh zakoncev v pokojninsko 
zavarovanje.

7. opozarja na svojo resolucijo z dne 21. 
februarja 1997 o položaju zakoncev, ki 
pomagajo neodvisnim delavcem, ki je med 
drugim zahtevala zagotovitev obveznega 
prispevka tistih, ki prejemajo pomoč, za 
pokojninsko zavarovanje svojih partnerjev.

Or. el
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Predlog spremembe 28
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja na svojo resolucijo z dne 21. 
februarja 1997 o položaju zakoncev, ki 
pomagajo neodvisnim delavcem, ki je med 
drugim zahtevala zagotovitev obvezne 
vključitve teh zakoncev v pokojninsko 
zavarovanje.

7. opozarja na svojo resolucijo z dne 21. 
februarja 1997 o položaju zakoncev, ki 
pomagajo neodvisnim delavcem, ki je med 
drugim zahtevala zagotovitev obvezne 
individualne vključitve teh zakoncev v 
pokojninsko zavarovanje.

Or. nl

Predlog spremembe 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (nov)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. opozarja na svojo resolucijo z dne 12. 
marca 2008 o položaju žensk na 
podeželskih območjih EU1, še enkrat 
pozivajoč Komisijo, naj do konca leta 
2008 predloži  revidirano različico 
direktive 86/613/ΕGS2,  predvidevajočo 
neodvisne pravice iz socialnega in 
pokojninskega zavarovanja za ženske, ki 
pomagajo na kmetijskih gospodarstvih.

Or. el

                                               
1 P6_TA(2008)0094.
2 Direktiva Sveta 86/613/ΕGS z dne 11. decembra 1986 o uporabi načela enakega obravnavanja moških in 
žensk, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, vključno s kmetijstvom, kot samozaposlene osebe, ter o varstvu 
samozaposlenih žensk med nosečnostjo in materinstvom, UL L 359, 19.12.1986, str. 56.
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Predlog spremembe 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (nov)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
reforme sistemov socialne varnosti in 
pokojninskih sistemov v državah članicah, 
primerjajoč njihov dosedanji vpliv na 
stanje zaposlenosti žensk, ter se osredotoči 
na najboljše prakse, ki so se pokazale, še 
zlasti pri zmanjševanju diskriminacije na 
podlagi spola v zvezi s plačilom in pri 
usklajevanju poklicnih in družinskih 
obveznosti.

Or. el
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