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Predlog spremembe 1
Maria Petre

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. podpira cilj odprave ovir zlasti za 
zaposlovanje žensk, mladih, invalidov, 
starejših oseb in nizko kvalificiranih 
delavcev, ki ga še naprej vsebujejo novi 
programi, vendar opaža, da cilj povečati 
stopnjo zaposlenosti žensk še zdaleč ni 
dosežen;

1. podpira cilj odprave ovir zlasti za 
zaposlovanje žensk, predvsem tistih iz 
podeželja, mladih, invalidov, starejših oseb 
in nizko kvalificiranih delavcev, ki ga še 
naprej vsebujejo novi programi, vendar 
opaža, da cilj povečati stopnjo zaposlenosti 
žensk še zdaleč ni dosežen;

Or. ro

Predlog spremembe 2
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da uredbe o strukturnih 
skladih navajajo, da države članice in 
Komisija zagotovijo spodbujanje 
enakopravnosti med ženskami in moškimi 
ter povezovanje vidika enakosti med 
spoloma v različnih fazah izvajanja 
skladov;

Or. es

Predlog spremembe 3
Maria Petre

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k sprejemu operativnih 
programov za utrditev načela enakosti 
spolov, ki se bodo spopadli z 
diskriminacijo in spodbujali enako 
obravnavo in priložnosti za ženske in 
moške na delovnem mestu in v družbi, da 
bi tako povečali ozaveščenost javnosti o 
teh vprašanjih;

2. poziva k sprejemu operativnih 
programov za utrditev načela enakosti 
spolov, ki se bodo spopadli z 
diskriminacijo in spodbujali enako 
obravnavo in priložnosti za ženske in 
moške na delovnem mestu in v družbi, da 
bi tako povečali ozaveščenost javnosti o 
teh vprašanjih in olajšali doseganje teh 
ciljev;

Or. ro

Predlog spremembe 4
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k sprejemu operativnih 
programov za utrditev načela enakosti 
spolov, ki se bodo spopadli z 
diskriminacijo in spodbujali enako 
obravnavo in priložnosti za ženske in 
moške na delovnem mestu in v družbi, da 
bi tako povečali ozaveščenost javnosti o 
teh vprašanjih;

2. poziva k sprejemu operativnih 
programov za utrditev načela enakosti 
spolov, ki se bodo spopadli z 
diskriminacijo in spodbujali enako 
obravnavo, plačilo  in priložnosti za ženske 
in moške na delovnem mestu in v družbi, 
da bi tako povečali ozaveščenost javnosti o 
teh vprašanjih, spodbujali žensko 
podjetništvo, poenostavili udeležbo žensk 
pri odločanju in spodbujali prisotnost 
žensk v znanstvenih, akademskih in 
tehnoloških sferah; operativni programi 
morajo tudi predvidevati kampanje za 
povečevanje ozaveščenosti v splošni 
javnosti, izmenjavo dobrih praks, dialog z 
državljani in pobude javno-zasebnega 
partnerstva;

Or. es
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Predlog spremembe 5
Zita Pleštinská

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva k sprejemu operativnih 
programov za utrditev načela enakosti 
spolov, ki se bodo spopadli z 
diskriminacijo in spodbujali enako 
obravnavo in priložnosti za ženske in 
moške na delovnem mestu in v družbi, da 
bi tako povečali ozaveščenost javnosti o 
teh vprašanjih;

2. poziva k sprejemu operativnih 
programov za spoštovanje ciljev načela 
enakosti spolov, ki se bodo spopadli z 
diskriminacijo in spodbujali enako 
obravnavo in priložnosti za ženske in 
moške na delovnem mestu in v družbi, da 
bi tako povečali ozaveščenost javnosti o 
teh vprašanjih;

Or. en

Predlog spremembe 6
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. podpira ukrepe, ki jih spodbujata 
Evropski socialni sklad in program 
PROGRESS za obdobje 2007–2013, s 
katerimi se bo izboljšal položaj žensk na 
trgu dela in ki bodo pripomogli k odpravi 
diskriminacije;

Or. es

Predlog spremembe 7
Maria Petre

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti ti programi, 3. poudarja, da bi morali biti ti programi, 
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da bi se soočili z demografskim izzivom, 
usmerjeni tudi na usklajevanje družinskega 
in poklicnega življenja; 

da bi se soočili z demografskim 
upadanjem v razširjeni Uniji, usmerjeni 
tudi na usklajevanje družinskega in 
poklicnega življenja; 

Or. ro

Predlog spremembe 8
Christa Prets

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti ti programi, 
da bi se soočili z demografskim izzivom, 
usmerjeni tudi na usklajevanje družinskega 
in poklicnega življenja;

3. poudarja, da bi morali biti ti programi, 
da bi zagotovili potrebne pogoje za 
uravnoteženo udeležbo žensk in moških v 
zasebnih in javnih sferah ter se istočasno 
soočili z demografskim izzivom, usmerjeni 
tudi na usklajevanje družinskega in 
poklicnega življenja, vključno z ukrepi za 
spodbujanje otroškega varstva in 
izboljšanje infrastrukture;

Or. de

Predlog spremembe 9
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti ti programi, 
da bi se soočili z demografskim izzivom, 
usmerjeni tudi na usklajevanje družinskega 
in poklicnega življenja; 

3. poudarja, da bi morali biti ti programi, 
da bi se soočili z demografskim izzivom, 
usmerjeni tudi na usklajevanje družinskega 
in poklicnega življenja; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba skladno z 
barcelonskimi cilji izboljšati 
razpoložljivost, kakovost in dostopnost 
storitev otroškega varstva in nege odvisnih 
oseb;
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Or. es

Predlog spremembe 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bi morali biti ti programi, 
da bi se soočili z demografskim izzivom, 
usmerjeni tudi na usklajevanje družinskega 
in poklicnega življenja; 

3. poudarja, da bi morali biti ti programi, 
da bi se soočili z demografskim izzivom, 
usmerjeni tudi na usklajevanje družinskega 
in poklicnega življenja ter na nego 
starejših, kronično bolnih in invalidnih 
ljudi; 

Or. fr

Predlog spremembe 11
Zita Pleštinská

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. podpira „načelo partnerstva“, ki ga 
izvaja Komisija na vseh stopnjah 
kohezijske politike, in poziva Komisijo, naj 
vključi lokalne in nacionalne organizacije 
žensk na vseh stopnjah pogajanj in 
izvajanja; 

4. podpira „načelo partnerstva“, ki ga 
izvaja Komisija na vseh stopnjah 
kohezijske politike, in poziva Komisijo, naj 
vključi lokalne in nacionalne organizacije 
žensk na vseh stopnjah njenih pogajanj in 
izvajanja;

Or. en

Predlog spremembe 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj obvestijo 
lokalne organe in nevladne organizacije ter 
organizacije žensk o vseh možnostih 
financiranja v okviru novega programskega 
obdobja 2007-2013;

5. poziva države članice, naj obvestijo 
državljane, lokalne organe in nevladne 
organizacije ter organizacije žensk o vseh 
možnostih financiranja za vse projekte v 
okviru novega programskega obdobja 
2007-2013;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Christa Prets

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj zagotovijo, da 
s prekomernimi upravnimi ovirami ne 
odvrnejo nevladnih organizacij od 
predlaganja zahtevkov za financiranje 
projektov, zlasti tistih, ki so namenjeni 
podpori ženskam v slabših ekonomskih 
razmerah in žrtvam nasilja ali mučenja;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj zagotovijo, da 
s prekomernimi upravnimi ovirami ne 
odvrnejo nevladnih organizacij od 
predlaganja zahtevkov za financiranje 
projektov, zlasti tistih, ki so namenjeni 
podpori ženskam v slabših ekonomskih 

6. poziva države članice, naj zagotovijo, da 
s prekomernimi upravnimi ovirami ne 
odvrnejo nevladnih organizacij od 
predlaganja zahtevkov za financiranje 
projektov, zlasti tistih, ki so namenjeni 
podpori ženskam v slabših ekonomskih 
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razmerah in žrtvam nasilja ali mučenja; razmerah, priseljenkam, ženskam iz 
etničnih manjšin, invalidnim ženskam, 
ženskam, ki skrbijo za druge odvisne 
osebe, in žrtvam nasilja ali mučenja; 

Or. es

Predlog spremembe 15
Maria Petre

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj preprečijo 
prekomerne zamude pri povračilu stroškov 
končanih projektov, ter opaža, da plačilna 
nesposobnost, ki jo povzroči tako 
zavlačevanje, pogosto ovira prejemnike 
plačila, ki so predvsem občinske uprave in 
nepridobitne organizacije, pri izvajanju 
novih dejavnosti.

7. poziva države članice, naj preprečijo 
prekomerne zamude pri povračilu stroškov 
končanih projektov, ter opaža, da plačilna 
nesposobnost, ki jo povzroči tako 
zavlačevanje, pogosto ovira prejemnike 
plačila, ki so predvsem občinske uprave in 
nepridobitne organizacije, pri izvajanju 
novih dejavnosti, značilnih za njihovo 
področje ukrepanja;

Or. ro

Predlog spremembe 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. v zvezi z načrtovanjem in izvajanjem 
strateških projektov poziva države članice, 
naj upoštevajo potrebe žensk, družin, 
zlasti družin samohranilcev in velikih 
družin, invalidnih oseb ter ranljivih 
skupin v geografsko in socialno 
prikrajšanih regijah;

Or. fr
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Predlog spremembe 17
Christa Prets

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva države članice, naj upoštevajo 
vpliv žensk in vidik enakosti med spoloma 
v povezavi z vsemi projekti strukturnih 
skladov;

Or. de
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