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Predlog spremembe 1
Urszula Krupa

Osnutek mnenja 
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je mobilnost delavcev ključno 
orodje za doseganje ciljev lizbonske 
strategije, vendar še vedno ostaja majhna, 
tudi med ženskami,

ker je mobilnost delavcev eno izmed 
mnogih orodij za doseganje ciljev 
lizbonske strategije, vendar še vedno ostaja 
majhna, tudi med ženskami,

Or. pl

Predlog spremembe 2
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A a. ker okoli 2 % delovno sposobnih 
državljanov trenutno biva in dela v državi 
članici, ki ni njihova lastna; ker 
predstavljajo 48 % vseh migrantov 
Evropske unije ženske,

Or. en

Predlog spremembe 3
Urszula Krupa

Osnutek mnenja 
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker dinamičen trg dela pred delavce, 
zlasti ženske z otroki, postavlja velike 
izzive in jih sili v sprejemanje 
kompromisov med poklicnim in zasebnim 
življenjem,

ker dinamičen trg dela pred delavce, zlasti 
družine in ženske z otroki, postavlja velike 
izzive in jih sili v sprejemanje 
kompromisov med poklicnim in zasebnim 
življenjem,



PE409.722v01-00 4/6 AM\735893SL.doc

SL

Or. pl

Predlog spremembe 4
Urszula Krupa

Osnutek mnenja 
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker imajo ženske zaradi pomanjkljive 
prilagoditve socialnovarstvenih sistemov v 
državah članicah težave glede nosečnosti, 
vzgoje otrok, boljših poklicnih možnosti in 
drugega,

ker imajo družine in ženske zaradi 
pomanjkljive prilagoditve 
socialnovarstvenih sistemov v državah 
članicah težave glede nosečnosti, vzgoje 
otrok, boljših poklicnih možnosti in 
drugega,

Or. pl

Predlog spremembe 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Osnutek mnenja 
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. jemlje na znanje, da bo Komisija 
preverila, ali je Uredbo Komisije (ES) št. 
883/20041, njeno izvedbeno Uredbo2 in z 
njo povezane upravne prakse potrebno 
prilagoditi tako, da bodo upoštevani 
spreminjajoči se vzorci poklicne 
mobilnosti; poziva Komisijo, naj upošteva 
tudi pravice v skupnem gospodinjstvu 
živečih parov ali lezbičnih parov ter bivših 
zakonskih partnerjev delavcev, ki nimajo 
podobnih socialnih pravic;
__________
1 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 
(UL L 166, 30.04.04, str. 1)."
2 KOM 2006(0016)

Or. en
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Predlog spremembe 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Osnutek mnenja 
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. izpostavlja, da načelo enakosti spolov 
v akcijskem načrtu Komisije ni dovolj 
upoštevano; poudarja, da gre glavna 
pozornost vprašanju delavca, ki je v prvi 
vrsti predpostavljen kot moški; kritizira 
dejstvo, da rešitve, kakršna je denimo 
zagotavljanje varstva otrok in ki bi 
pripomogle k neodvisnemu in prostemu 
pretoku delavk, niso na seznamu 
prednostnih nalog;

Or. en

Predlog spremembe 7
Urszula Krupa

Osnutek mnenja 
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva države članice in zainteresirane 
strani, naj upoštevajo in odpravijo ovire za 
delovno mobilnost žensk ter jim omogočijo 
pravičen dostop do kvalificiranih in 
vodilnih delovnih mest, enako plačilo, 
prožen delovni čas, ustrezne zdravstvene 
storitve in otroško varstvo, kakovostne šole 
za otroke, prenosljivost pokojninskih 
pravic, odpravo spolnih stereotipov itd.;

4. poziva države članice in zainteresirane 
strani, naj upoštevajo in odpravijo ovire za 
delovno mobilnost žensk ter jim omogočijo 
pravičen dostop do kvalificiranih in 
vodilnih delovnih mest, enako plačilo, 
prožen delovni čas, ustrezne zdravstvene 
storitve in otroško varstvo, vključitev 
porodniškega dopusta in dopusta, 
namenjenega vzgoji, v splošni delovni čas,
kakovostne šole za otroke, prenosljivost 
pokojninskih pravic, odpravo negativnih
spolnih stereotipov itd.;

Or. pl
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Predlog spremembe 8
Urszula Krupa

Osnutek mnenja 
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priporoča, naj države članice, regionalni 
in lokalni organi dejavno spodbujajo 
posebne programe zaposlovanja, 
usposabljanja, izobraževanja, učenja na 
daljavo in učenja jezikov, da bodo ustvarili 
do žensk prijaznejši trg dela in omogočili 
uskladitev poklicnega in zasebnega 
življenja;

5. priporoča, naj države članice, regionalni 
in lokalni organi dejavno spodbujajo 
posebne programe zaposlovanja, 
usposabljanja, izobraževanja, učenja na 
daljavo in učenja jezikov, da bodo ustvarili 
do žensk in drugih družinskih članov
prijaznejši trg dela in omogočili uskladitev 
poklicnega in zasebnega življenja;

Or. pl

Predlog spremembe 9
Maria Petre

Osnutek mnenja 
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. predlaga Komisiji, državam članicam 
ter lokalnim in regionalnim oblastem , naj 
v najkrajšem možnem roku ocenijo obseg 
in vpliv pretoka delovne sile na otroke, ki 
v določenem obdobju niso spremljali 
svojih staršev na nova delovna mesta, in 
ponudi ustrezne rešitve za nastale 
razmere;

Or. ro
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