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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Člen 2, točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) kohezija – spodbujanje bolj povezane 
družbe z večjo ozaveščenostjo javnosti o 
koristih za vse v družbi, v kateri ni revščine 
in ni nihče prisiljen živeti na robu. 
Evropsko leto spodbuja družbo, ki ohranja 
in razvija kakovost življenja, socialno 
blaginjo in enake možnosti za vse, ne glede 
na njihov izvor, zagotavlja trajnostni razvoj 
in solidarnost med generacijami in znotraj 
njih ter skladnost politike z ukrepi EU po 
svetu;

c) kohezija – spodbujanje bolj povezane 
družbe z večjo ozaveščenostjo javnosti o 
koristih za vse v družbi, v kateri ni revščine 
in ni nihče prisiljen živeti na robu. 
Evropsko leto spodbuja družbo, ki ohranja 
in razvija kakovost življenja, socialno 
blaginjo in enake možnosti za vse, ne glede 
na njihov izvor in spol, zagotavlja 
trajnostni razvoj in solidarnost med 
generacijami in znotraj njih ter skladnost 
politike z ukrepi EU po svetu;

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropsko leto upošteva različne načine, 
kako ženske in moški doživljajo revščino 
in socialno izključenost.

Evropsko leto upošteva različne načine, 
kako ženske in moški doživljajo revščino 
in socialno izključenost, ter enakost med 
spoloma pri izvajanju in oceni svojih 
dejavnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Člen 6, odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica imenuje 
„nacionalno izvajalsko telo“ za pripravo 
sodelovanja pri evropskem letu in zagotovi 
usklajevanje na nacionalni ravni. 
Nacionalno izvajalsko telo je odgovorno za 
določanje nacionalnega programa in 
prednostnih nalog za evropsko leto ter za 
izbiro posameznih ukrepov, ki naj bi jih 
financirala Skupnost. Nacionalna strategija 
in prednostne naloge za evropsko leto se 
določijo v skladu s cilji iz člena 2.

1. Vsaka država članica imenuje 
„nacionalno izvajalsko telo“ za pripravo 
sodelovanja pri evropskem letu in zagotovi 
usklajevanje na nacionalni ravni. 
Nacionalno izvajalsko telo je odgovorno za 
določanje nacionalnega programa in 
prednostnih nalog za evropsko leto ter za 
izbiro posameznih ukrepov, ki naj bi jih 
financirala Skupnost. Nacionalna strategija 
in prednostne naloge za evropsko leto se 
določijo v skladu s cilji iz člena 2 in 
načelom vključevanja enakosti med 
spoloma v skladu s členom 4.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Člen 8, odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ukrepi na lokalni, regionalni ali 
nacionalni ravni se lahko sofinancirajo iz
splošnega proračuna Evropske unije do 
največ 50 % vseh upravičenih stroškov 
ukrepov, ki se izvajajo v skladu s 
postopkom iz dela II Priloge.

2. Ukrepi na lokalni, regionalni ali 
nacionalni ravni se lahko sofinancirajo iz 
splošnega proračuna Evropske unije do 
največ 80 % vseh upravičenih stroškov 
ukrepov, ki se izvajajo v skladu s 
postopkom iz dela II Priloge.

Or. en

Obrazložitev

Za glasovanje v paketu s predlogom spremembe 6.
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Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Člen 9, odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odločitve o financiranju ukrepov v 
skladu s členom 8(1) in (2) sprejme 
Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 7(2).

1. Odločitve o financiranju ukrepov v 
skladu s členom 8(1) in (2) sprejme 
Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 7(2), pri čemer upošteva načelo 
vključevanja enakosti med spoloma v 
skladu s členom 4.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Priloga, del II, točka 1
II. UKREPI, SOFINANCIRANI NA NACIONALNI RAVNI

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ukrepi na lokalni, regionalni ali 
nacionalni ravni so lahko upravičeni do 
financiranja iz proračuna Skupnosti v višini 
do 50 % celotnih upravičenih stroškov na 
sodelujočo državo. Nacionalno 
sofinanciranje mora ustrezati financiranju 
EU z vsaj 50 % iz javnih ali zasebnih 
virov. Pri izbiranju ukrepov bodo lahko 
nacionalna izvajalska telesa prosto 
odločala, ali naj se zahteva sofinanciranje 
iz organizacij, pristojnih za izvajanje 
posameznih ukrepov, ali ne in na kateri 
ravni.

1. Ukrepi na lokalni, regionalni ali 
nacionalni ravni so lahko upravičeni do 
financiranja iz proračuna Skupnosti v višini 
do 80% celotnih upravičenih stroškov na 
sodelujočo državo. Nacionalno 
sofinanciranje mora ustrezati financiranju 
EU z vsaj 20% iz javnih ali zasebnih virov. 
Pri izbiranju ukrepov bodo lahko 
nacionalna izvajalska telesa prosto 
odločala, ali naj se zahteva sofinanciranje 
iz organizacij, pristojnih za izvajanje 
posameznih ukrepov, ali ne in na kateri 
ravni.

Or. en

Obrazložitev

Za glasovanje v paketu s predlogom spremembe 4.
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