
AM\765300SL.doc PE418.424v02-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

2008/2330(INI)

28.1.2009

PREDLOGI SPREMEMB
1 - 36

Osnutek mnenja
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
(PE418.261v02-00)

o prenovljeni socialni agendi
(2008/2330(INI))



PE418.424v02-00 2/19 AM\765300SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\765300SL.doc 3/19 PE418.424v02-00

SL

Predlog spremembe 1
Anna Záborská

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
13. oktobra 2005 o ženskah in revščini v 
Evropski uniji1,

Or. fr

Predlog spremembe 2
Anna Záborská

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
[…] februarja 2009 o nediskriminiranju 
na podlagi spola in o solidarnosti med 
generacijami2,

Or. fr

Predlog spremembe 3
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (novo)

                                               
1 UL C 233 E, 28.9.2006, str. 130.
2 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2009)[…].
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker člen 2 Pogodbe ES izrecno določa, 
da solidarnost in enakost med ženskami in 
moškimi prevladujeta med temeljnimi 
vrednotami Evropske unije, naloga 
Komisije in držav članic pa je zagotoviti, 
da se spoštujejo pravice žensk ter da se 
vsem pripadnikom družbe olajša 
sodelovanje v gospodarskem in 
družbenem življenju;

Or. en

Predlog spremembe 4
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker pomeni revščina kršitev človekovih 
pravic in mora biti boj proti njej 
prednostna naloga, s posebno 
pozornostjo, namenjeno ženskam, saj jim 
zaradi njihove ekonomske odvisnosti bolj 
grozi revščina kot moškim (številne 
opravljajo neplačano delo v družini), ter 
nezmanjšanim razlikam na trgu dela pri 
plačilu glede na spol in temu, da je med 
starši samohranilci in starejšimi velika 
večina žensk,

Or. en

Predlog spremembe 5
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker vlaganje v enakost med spoloma 
pomeni ukrepati za to, da se revnim 
ženskam pomaga iz revščine, in s tem 
zmanjševati nevarnost, da bi se revščina 
prenašala v prihodnje generacije, 

Or. en

Predlog spremembe 6
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker pomembna področja, kot so 
mobilnost delovne sile, mobilnost znanja 
ali mobilnost zdravstvenih storitev, 
drugače vplivajo na življenje žensk kot na 
življenje moških,

Or. en

Predlog spremembe 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen s tem, da je Komisija 
predstavila prenovljeno socialno agendo, ki 
omogoča napredovanje in zagotavlja bolj 
ciljno usmerjen ter integriran pristop k 
socialni politiki, tako da spodbuja področja 
zaposlovanja, enake priložnosti, 
izobraževanje, zdravje in informacijsko 
družbo, ter upa, da bo to prispevalo k 
pospeševanju enakosti med spoloma, 

1. je seznanjen s tem, da je Komisija 
predstavila prenovljeno socialno agendo, ki 
omogoča napredovanje in zagotavlja bolj 
ciljno usmerjen ter integriran pristop k 
socialni politiki, tako da spodbuja področja 
zaposlovanja, enake možnosti, 
izobraževanje, zdravje in informacijsko 
družbo, ter upa, da bo to prispevalo k 
pospeševanju enakosti med ženskami in 
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ustvarjanju več in boljših delovnih mest ter 
prizadevanjem za odpravo revščine, 
diskriminacije in socialne izključenosti;

moškimi, ustvarjanju več in boljših 
delovnih mest ter prizadevanjem za 
odpravo revščine, diskriminacije in 
socialne izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 8
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. globoko obžaluje, da v prenovljeni 
socialni agendi ženske niso navedene kot 
prednostna naloga Komisije, zato jo 
poziva, naj upošteva pravice žensk na vseh 
osrednjih področjih delovanja ter pri vseh 
ukrepih izrecno preuči, kako vplivajo na 
ženske, in s tem prepreči, da ne bodo 
postale novi izkoriščani razred 21. 
stoletja; 

Or. en

Predlog spremembe 9
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja na povečanje revščine, 
nestalnih zaposlitev in neenakosti; poziva 
države članice, naj sprejmejo ukrepe za 
izboljšanje plač in pokojnin, kar bo 
pripomoglo k pravičnejši porazdelitvi 
bogastva, boljšemu življenjskemu 
standardu delavcev in upokojencev –
zlasti žensk – ter oživitvi gospodarstva;
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Or. en

Predlog spremembe 10
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. zlasti obžaluje, da v tem svežnju ni 
pregleda direktive o enakem plačilu, ki bi 
bil pospremljen s sistemom za ocenjevanje 
dela, nevtralnim z vidika spola, s čimer bi 
zmanjšali razlike pri plačilu glede na spol 
tako po posameznih gospodarskih 
sektorjih kot med njimi, ter s posebnimi 
ukrepi za usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja;

Or. en

Predlog spremembe 11
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. poziva države članice, naj do leta 2010 
uskladijo zakonodajo o enakosti med 
spoloma na vseh področjih politike, kakor 
je zahtevano v členu 3.2 Pogodbe ES, in 
zagotovijo učinkovit prenos in izvajanje 
Direktive 2002/73/ES o izvrševanju načela 
enakega obravnavanja moških in žensk v 
zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega 
usposabljanja in napredovanja ter 
delovnih pogojev;

Or. en
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Predlog spremembe 12
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. poudarja, da je zaradi novih 
demografskih izzivov na negativne trende 
najbolje odzvati z urejanjem položaja 
žensk, ki živijo v revščini, saj imajo 
neenak ali neustrezen dostop do prehrane, 
stanovanj, izobraževanja in plač ter 
nimajo koristi od usklajevanja med 
poklicnim in zasebnim življenjem;

Or. en

Predlog spremembe 13
Gabriela Creţu

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1e. poziva Komisijo, naj izvede študije o 
srednjeročnem in dolgoročnem vplivu 
različnih oblik mobilnosti na ženske ter 
predlaga ukrepe za ublažitev negativnih 
učinkov;

Or. en

Predlog spremembe 14
Urszula Krupa

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da morajo tudi interesi in vrednote 
Evrope, med katere spada enakost med 

2. meni, da morajo tudi interesi in vrednote 
Evrope, med katere spada varstvo 
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spoloma, prispevati k odločitvam, ki se 
sprejemajo na mednarodni ravni;

človekovih pravic, prispevati k odločitvam, 
ki se sprejemajo na mednarodni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da morajo tudi interesi in vrednote 
Evrope, med katere spada enakost med 
spoloma, prispevati k odločitvam, ki se 
sprejemajo na mednarodni ravni;

2. meni, da morajo tudi interesi in vrednote 
Evrope, med katere spada enakost med 
spoloma, prispevati k odločitvam, ki se 
sprejemajo na mednarodni ravni v okviru 
agende o dostojnem delu, ob izvajanju 
temeljnih pravic in mednarodnih 
konvencij, zlasti tistih, ki zadevajo delo 
žensk, matere in otroke, pa tudi 
izobraževanje;

Or. en

Predlog spremembe 16
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ponovno zavrača osnutek direktive o 
delovnem času, ki ga je vložil Svet, in 
poziva k umiku tega predloga; poleg tega 
poziva Svet, naj se strogo obveže k 
skrajšanju delovnega časa brez znižanja 
plač, države članice pa, naj uskladijo 
svoja prizadevanja za postopno skrajšanje 
delovnega časa do izpolnitve 
kratkoročnega cilja 35-urnega delovnega 
tedna; meni, da bi bilo treba skrajšanje 
delovnega časa brez zmanjšanja plač šteti 
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kot enega od načinov za ustvarjanje 
delovnih mest, zlasti za ženske, in 
spodbujanje gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je treba prožnost in varnost 
uporabiti v prid socialno prikrajšanim, 
zlasti ženskam in starejšim; da bi to 
dosegli, je treba zavzeti uravnotežen 
pristop do interesov zaposlenih žensk, pa 
tudi do spodbujanja gospodarske rasti;

3. meni, da je treba prožnost in varnost 
uporabiti v prid socialno prikrajšanim, 
zlasti ženskam in starejšim, ki jih bolj 
ogroža skrajna revščina, kar je bilo 
poudarjeno v študijah Komisije; da bi to 
dosegli, je treba zavzeti uravnotežen 
pristop do interesov zaposlenih žensk, pa 
tudi do spodbujanja gospodarske rasti;

Or. en

Predlog spremembe 18
Marusja Ivanova Ljubčeva

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da je treba prožnost in varnost 
uporabiti v prid socialno prikrajšanim, 
zlasti ženskam in starejšim; da bi to 
dosegli, je treba zavzeti uravnotežen 
pristop do interesov zaposlenih žensk, pa 
tudi do spodbujanja gospodarske rasti;

3. meni, da je treba prožnost in varnost 
uporabiti v prid socialno prikrajšanim, 
zlasti ženskam in starejšim; da bi to 
dosegli, je treba zavzeti uravnotežen 
pristop do interesov zaposlenih in 
upokojenih žensk, pa tudi do uporabe 
potenciala žensk in njihovega dejavnega 
sodelovanja pri spodbujanju gospodarske 
rasti;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Marusja Ivanova Ljubčeva

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba izvajati nove 
spodbude za boljše usklajevanje
družinskega in poklicnega življenja, s tem 
pa ženskam zagotoviti celovit sklop 
socialnih storitev; 

Or. en

Predlog spremembe 20
Marusja Ivanova Ljubčeva

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. meni, da je odprava nižjih plač v 
nekaterih poklicih, ki jih opravljajo 
predvsem ženske, osnovni pogoj za 
nastanek novega modela družbene 
pravičnosti in ekonomske neodvisnosti;

Or. en

Predlog spremembe 21
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da ni pravega odziva na 
krizo in njene posledice brez izboljšanja 
socialnega varstva; poziva države članice, 
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naj okrepijo socialno vlogo države in 
sistemov socialne varnosti, povečajo javno 
vlaganje v opremo, zlasti v vrtcih in 
domovih za starejše, oblikujejo 
stanovanjsko politiko, ki bo vsem 
omogočala pravico do stanovanja, 
varujejo in razvijajo javno zdravstvo ter 
izboljšajo javno šolstvo;

Or. en

Predlog spremembe 22
Lívia Járóka

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako pomembna sta 
izobraževanje in socialna politika in kako 
nujno je, da lahko mladi izkoristijo 
kakovostno izobraževanje, da se izkorenini 
pojav predčasne opustitve šolanja; poleg 
tega je treba mlade, zlasti dekleta in 
ženske, seznaniti z možnostmi, ki so jim na 
voljo na področju izobraževanja in 
usposabljanja;

4. poudarja, kako pomembna sta
izobraževanje in socialna politika in kako 
nujno je, da lahko mladi izkoristijo 
kakovostno izobraževanje, da se izkorenini 
pojav predčasne opustitve šolanja; nadalje 
poudarja, da se je nujno treba bojevati 
proti ločevanju otrok v šolah po vsej EU, 
poleg tega je treba mlade, zlasti dekleta in 
ženske, seznaniti z možnostmi, ki so jim na 
voljo na področju izobraževanja in 
usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je treba prožnost in varnost 
uporabiti v prid socialno prikrajšanim, 
zlasti ženskam in starejšim; da bi to 

4. poudarja, kako pomembna sta 
izobraževanje in socialna politika in kako 
nujno je, da lahko mladi izkoristijo 
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dosegli, je treba zavzeti uravnotežen 
pristop do interesov zaposlenih žensk, pa 
tudi do spodbujanja gospodarske rasti;

kakovostno izobraževanje, da se izkorenini 
pojav predčasne opustitve šolanja; poleg 
tega je treba mlade, zlasti dekleta in 
ženske, seznaniti z možnostmi, ki so jim na 
voljo na področju izobraževanja in 
usposabljanja; poziva Komisijo, naj stori 
korak več na področju vseživljenjskega 
učenja ter sprejme ukrepe za spodbujanje 
enakosti med moškimi in ženskami, kot je 
ponudba novih znanj (na primer uporaba 
nove tehnologije), ki bi ženskam 
omogočila ponovno vključitev na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. spodbuja krepitev dialoga s socialnimi 
partnerji, ki naj vodi v izboljšave 
starševskega dopusta; pozdravlja nove 
predloge Komisije v zvezi s porodniškim 
dopustom in pravicami samozaposlenih;

5. spodbuja krepitev dialoga s socialnimi 
partnerji, ki naj vodi v izboljšave 
starševskega dopusta; pozdravlja nove 
predloge Komisije v zvezi s porodniškim 
dopustom in pravicami samozaposlenih;
poudarja, da je treba ženskam omogočiti 
ponovno vključitev na trg dela, zato poziva 
Komisijo, naj to učinkovito spodbuja;

Or. en

Predlog spremembe 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je udeležba žensk na trgu 
dela, tako v vlogi delodajalk kot delavk, 
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pomembna za doseganje ciljev EU na 
področju zaposlovanja in socialnih zadev, 
zlasti socialnega vključevanja ter rasti in 
blaginje; poudarja, da bi bilo treba 
ženskam omogočiti priložnosti, da bi 
lahko razvile pridobljene kvalifikacije ter 
uporabile svojo izobrazbo in 
usposobljenost; poudarja pa, da jim je 
treba ponuditi take možnosti, da bodo 
lažje uskladile svoje družinsko in zasebno 
življenje; 

Or. en

Predlog spremembe 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. odločno poziva Komisijo, naj dejavno 
spodbuja ženske k podjetništvu, kar jim bo 
omogočilo lažje usklajevanje družinskega 
in poklicnega življenja; poziva Komisijo, 
naj v predlagani zakonodaji zagotovi 
prožnost, da bi preprečila upravno ali 
finančno breme, ki bi lahko ženske 
odvrnilo od pobud na področju 
podjetništva;

Or. en

Predlog spremembe 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj poveže 
prenovljeno socialno agendo z drugimi 
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pobudami, na primer Evropskim paktom 
za enakost spolov, Evropskim paktom za 
mlade ter Zavezništvom za družine, da bi 
prikrajšane družbene skupine imele boljši 
dostop do socialnih ugodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 28
Anna Záborská

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da morajo biti najrevnejše 
ženske prve partnerke za oblikovanje, 
izvajanje in oceno politik v prenovljeni 
socialni agendi, saj morajo kot vsaka 
druga ženska opravljati svoje naloge in 
obveznosti, tudi kot matere, doživljajo iste 
radosti ter imajo enake želje, bojazni in 
dvome, vendar živijo v precej težjih 
materialnih razmerah kot večina žensk;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Anna Záborská

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. meni, da zgolj zaposlitev ne ščiti pred 
skrajno revščino in da majhno plačo 
prejema več žensk kot moških, zlasti 
zaradi diskriminacije na trgu dela, 
medtem ko tudi socialna pomoč pogosto 
ne ščiti pred skrajno revščino;

Or. fr
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Predlog spremembe 30
Anna Záborská

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. meni, da skrajne revščine žensk ter z 
njo povezane socialne izključenosti ni 
mogoče odpraviti brez upoštevanja vloge 
moških pri odprti metodi usklajevanja in v 
nacionalnih načrtih za izvajanje 
prenovljene socialne agende;

Or. fr

Predlog spremembe 31
Anna Záborská

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. poudarja, da skrajne revščine in z njo 
povezane socialne izključenosti ne 
moremo oceniti le na podlagi številčnih 
podatkov, z ekonomskega vidika, temveč 
tudi z vidika upoštevanja človekovih in 
državljanskih pravic; priznava, da načelo 
prostega pretoka kapitala in blaga samo 
po sebi ne omogoča izkoreninjenja 
revščine in kronične revščine (zlasti 
trajne) ter da skrajna revščina pomeni 
odtujitev možnosti in posameznikom ne 
omogoča, da bi se zares vključevali v 
družbeno življenje, zaradi česar se 
prizadeti ne zanimajo več za svoje okolje;

Or. fr
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Predlog spremembe 32
Anna Záborská

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poziva, da se na vseh ravneh 
sprejemanja odločitev okrepi tesno 
partnerstvo z najrevnejšimi ženskami in 
družinami, da bi se v ukrepih in orodjih, s 
katerimi se bosta učinkovito izkoreninjali 
kronična revščina in z njo povezana 
socialna izključenost, uporabile njihove 
izkušnje; poziva vse zadevne institucije, 
naj odprto metodo usklajevanja in 
operativni okvir prenovljene socialne 
agende prilagodijo potrebam žensk, ki 
živijo v skrajni revščini, da bi omogočili to 
partnerstvo;

Or. fr

Predlog spremembe 33
Anna Záborská

Osnutek mnenja
Odstavek 5 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5f. poziva države članice, naj pri izvajanju 
prenovljene socialne agende sprejmejo 
dodatne ukrepe za pomoč, zlasti za 
zaposlene ženske, ki so matere 
samohranilke oziroma imajo velike 
družine, da bi jim omogočili oblike dela s 
prilagojenim delovnim časom, na podlagi 
česar bi lahko opravljale povečane 
družinske obveznosti;

Or. fr
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Predlog spremembe 34
Anna Záborská

Osnutek mnenja
Odstavek 5 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5g. izraža spoštovanje vsakdanjemu boju 
najrevnejših žensk proti skrajni revščini 
ter pozdravlja prostovoljno delo 
državljanov, ki jih podpirajo in jim 
pomagajo, saj s tem močno prispevajo k 
izvajanju prenovljene socialne agende;
pozdravlja delovanje mednarodnih 
nevladnih organizacij, kot so Caritas 
internationalis ali ATD Quart Monde, ki 
že dolgo pomagajo najbolj prikrajšanim, 
in evropske mreže nevladnih organizacij 
na socialnem področju;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Anna Záborská

Osnutek mnenja
Odstavek 5 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5h. poziva institucije na vse ravneh 
odločanja, ki so pristojne za izvajanje 
prenovljene socialne agende, naj 
sprejmejo enako opredelitev revščine, kot 
jo je Evropski parlament v svojih 
resolucijah o spoštovanju temeljnih 
človekovih pravic v Uniji: negotovost je 
pomanjkanje gotovosti na enem ali več 
področjih, zlasti pri zaposlitvi, ki osebam 
in družinam omogoča, da opravljajo svoje 
poklicne, družinske in družbene 
obveznosti ter uživajo svoje temeljne 
pravice. S tem povezana negotovost je 
lahko večja ali manjša ter ima lahko hujše 
ali blažje, vendar odločujoče posledice. Če 
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je prisotna na več področjih življenja, vodi 
v veliko revščino, lahko postane trajna ter 
posameznikom onemogoči, da bi ponovno 
sprejeli svoje obveznosti in uživali svoje
človekove pravice;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Anna Záborská

Osnutek mnenja
Odstavek 5 i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5i. poudarja, da ima Evropski ekonomsko-
socialni odbor pomembno vlogo za 
strukturiran socialni dialog v sklopu 
prenovljene socialne agende, ter ga 
poziva, naj še naprej gosti srečanja 
evropskih ljudskih univerz četrtega sveta, 
na katerih od leta 1989 poteka resničen 
dialog med najrevnejšimi prebivalci, 
uradniki Evropske unije, izvoljenimi 
predstavniki na vseh ravneh in 
predstavniki organizirane civilne družbe, 
zlasti da bi lahko najbolj prikrajšani z 
drugimi delili svoje izkušnje in prispevali 
k izkoreninjenju skrajne revščine, kar je 
konkreten primer najboljše prakse na 
evropski ravni za izvajanje prenovljene 
socialne agende;

Or. fr
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