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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 odločbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Pregled nacionalnih programov reform 
držav članic iz letnega poročila Komisije o 
napredku in skupnega poročila o 
zaposlovanju kaže, da si morajo države 
članice še naprej prizadevati za obravnavo 
naslednjih prednostnih področij:

(2) Pregled nacionalnih programov reform 
držav članic iz letnega poročila Komisije o 
napredku in skupnega poročila o 
zaposlovanju kaže, da si morajo države 
članice še naprej prizadevati za obravnavo 
naslednjih prednostnih področij:

– spodbuditi več ljudi, da se zaposlijo in 
ohranijo zaposlitev, povečati ponudbo 
delovne sile in posodobiti sisteme socialne 
zaščite,

– spodbuditi več ljudi, da se zaposlijo in 
ohranijo zaposlitev, povečati ponudbo 
delovne sile, posodobiti sisteme socialne 
zaščite in sprejeti globalen pristop k 
enakosti med spoloma in nediskriminaciji,

– izboljšati prilagodljivost delavcev in 
podjetij ter

– izboljšati prilagodljivost delavcev in 
podjetij ter

– povečati naložbe v človeški kapital z 
boljšim izobraževanjem in usposabljanjem.

– povečati naložbe v človeški kapital z 
boljšim izobraževanjem in usposabljanjem.

Or. fr

Predlog spremembe 2

Predlog odločbe
Priloga – alinea 1 – črtica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– polno zaposlenost: za trajno gospodarsko 
rast in krepitev socialne kohezije je 
bistveno doseči polno zaposlenost ter 
zmanjšati brezposelnost in neaktivnost, 

– polno zaposlenost: za trajno gospodarsko 
rast in krepitev socialne kohezije je 
bistveno doseči polno zaposlenost ter 
zmanjšati brezposelnost in neaktivnost, 
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tako da se povečata povpraševanje po 
delovni sili in njena ponudba s celovitim 
pristopom prožne varnosti. Za to so 
potrebne politike, ki hkrati obravnavajo 
prožnost trgov dela, organizacijo dela in 
odnos med delavci in delodajalci ter
varnost zaposlitve in socialno varnost;

tako da se povečata povpraševanje po 
delovni sili in njena ponudba s celovitim 
pristopom prožne varnosti. Za to so 
potrebne politike, ki hkrati obravnavajo 
prožnost trgov dela, organizacijo dela in 
odnos med delavci in delodajalci, zlasti za 
usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja, varnost zaposlitve in socialno 
varnost;

Or. fr

Predlog spremembe 3

Predlog odločbe
Priloga – alinea 1 – črtica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– izboljševanje kakovosti in produktivnosti 
dela: prizadevanja za dvig stopnje 
zaposlenosti so povezana z izboljševanjem 
privlačnosti delovnih mest, kakovosti dela, 
rasti produktivnosti dela, zmanjševanjem 
segmentacije in deleža zaposlenih revnih 
oseb. V celoti je treba izkoristiti sinergije 
med kakovostjo dela, produktivnostjo in 
zaposlovanjem;

– izboljševanje kakovosti in produktivnosti 
dela: prizadevanja za dvig stopnje 
zaposlenosti so povezana z izboljševanjem 
privlačnosti delovnih mest, kakovosti dela, 
rasti produktivnosti dela, zmanjševanjem 
segmentacije trga delovne sile, stopnje 
negotovih delovnih mest in deleža 
zaposlenih revnih oseb. V celoti je treba 
izkoristiti sinergije med kakovostjo dela, 
produktivnostjo in zaposlovanjem;

Or. fr

Predlog spremembe 4

Predlog odločbe
Priloga – alinea 1 – črtica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– Krepitev socialne in teritorialne kohezije: 
potrebni so odločni ukrepi za krepitev in 
povečevanje socialne vključenosti, boj 
proti revščini, zlasti otroški, preprečevanje 
izključenosti s trga dela, podpiranje 

– Krepitev socialne in teritorialne kohezije: 
potrebni so odločni ukrepi za krepitev in 
povečevanje socialne vključenosti, boj 
proti revščini, zlasti enostarševskih družin, 
preprečevanje izključenosti s trga dela, 
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vključevanja pri zaposlovanju prikrajšanih 
oseb ter zmanjševanje regionalnih razlik, 
kar zadeva zaposlovanje, brezposelnost in 
produktivnost dela, predvsem v regijah, ki 
zaostajajo. Potrebno je okrepljeno 
vzajemno delovanje z odprto metodo 
usklajevanja na področju socialne zaščite 
in socialne vključenosti.

podpiranje vključevanja pri zaposlovanju 
prikrajšanih oseb ter zmanjševanje 
regionalnih razlik, kar zadeva 
zaposlovanje, brezposelnost in 
produktivnost dela, predvsem v regijah, ki 
zaostajajo. Potrebno je okrepljeno 
vzajemno delovanje z odprto metodo 
usklajevanja na področju socialne zaščite 
in socialne vključenosti.

Or. fr

Predlog spremembe 5

Predlog odločbe
Priloga – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za napredek so ključni enake možnosti in 
boj proti diskriminaciji. Pri izvajanju vseh 
ukrepov je treba zagotoviti upoštevanje 
načela enakosti spolov in vzpodbujati 
enakost spolov. Posebno pozornost je treba 
posvetiti tudi občutnemu zmanjšanju vseh 
razlik, povezanih s spolom, na trgu dela v 
skladu z Evropskim paktom za enakost 
med spoloma. Državam članicam bo to 
pomagalo pri spopadanju z demografskim 
izzivom. V okviru novega 
medgeneracijskega pristopa je treba 
posebno pozornost posvetiti položaju 
mladih z izvajanjem Evropskega pakta za 
mlade in spodbujanju dostopa do 
zaposlitve v celotnem aktivnem obdobju. 
Posebno pozornost je treba posvetiti tudi 
občutnemu znižanju razlik glede 
zaposlenosti prikrajšanih oseb, vključno z 
invalidi, ter med državljani tretjih držav in 
državljani EU, v skladu katerimi koli 
nacionalnimi cilji.

Za napredek so ključni enake možnosti in 
boj proti diskriminaciji. Pri izvajanju vseh 
ukrepov je treba zagotoviti upoštevanje 
načela enakosti spolov in vzpodbujati 
enakost spolov. Posebno pozornost je treba 
posvetiti tudi občutnemu zmanjšanju vseh 
razlik, povezanih s spolom, na trgu dela v 
skladu z Evropskim paktom za enakost 
med spoloma, zlasti z dosledno uporabo 
evropskih direktiv o enakem 
obravnavanju. Državam članicam bo to 
pomagalo pri spopadanju z demografskim 
izzivom. V okviru novega 
medgeneracijskega pristopa je treba 
posebno pozornost posvetiti položaju 
mladih z izvajanjem Evropskega pakta za 
mlade in spodbujanju dostopa do 
zaposlitve v celotnem aktivnem obdobju. 
Posebno pozornost je treba posvetiti tudi 
občutnemu znižanju razlik glede 
zaposlenosti prikrajšanih oseb, vključno z 
invalidi, ter med državljani tretjih držav in 
državljani EU, v skladu katerimi koli 
nacionalnimi cilji.

Or. fr
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Predlog spremembe 6

Predlog odločbe
Priloga – alinea 6 – črtica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– povečati naložbe v človeški kapital z 
boljšim izobraževanjem in usposabljanjem.

– povečati naložbe v človeški kapital z 
boljšim izobraževanjem in usposabljanjem 
ter s spodbujanjem večje raznovrstnosti 
pri izbiri poklicne poti, da bi se povečala 
zaposljivost moških in žensk skozi vse 
delovno življenje.

Or. fr

Predlog spremembe 7

Predlog odločbe
Priloga – oddelek 1 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dvig stopenj zaposlenosti je 
najučinkovitejše sredstvo za ustvarjanje 
gospodarske rasti in spodbujanje socialno 
vključujočih gospodarstev ob hkratnem 
zagotavljanju varnostne mreže za osebe, 
nezmožne za delo. Spodbujanje pristopa k 
zaposlitvi po življenjskih obdobjih in 
posodabljanje sistemov socialne zaščite za 
zagotovitev njihove ustreznosti, finančne 
vzdržnosti in odzivnosti na spreminjajoče 
se potrebe v družbi sta vedno bolj potrebna 
zaradi pričakovanega upada delovno 
aktivnega prebivalstva. Posebno pozornost 
je treba nameniti odpravljanju trajnih razlik 
v zaposlenosti med ženskami in moškimi 
ter nadaljnjemu povečevanju stopenj 
zaposlenosti starejših delavcev in mladih, 
kar je del novega medgeneracijskega 
pristopa, ter spodbujanju dejavnega 
vključevanja oseb, ki so najbolj izključene 
s trga dela. Potrebni so tudi odločnejši 

Dvig stopenj zaposlenosti je 
najučinkovitejše sredstvo za ustvarjanje 
gospodarske rasti in spodbujanje socialno 
vključujočih gospodarstev ob hkratnem 
zagotavljanju varnostne mreže za osebe, 
nezmožne za delo. Spodbujanje pristopa k 
zaposlitvi po življenjskih obdobjih in 
posodabljanje sistemov socialne zaščite za 
zagotovitev njihove ustreznosti, finančne 
vzdržnosti in odzivnosti na spreminjajoče 
se potrebe v družbi sta vedno bolj potrebna 
zaradi pričakovanega upada delovno 
aktivnega prebivalstva. Posebno pozornost 
je treba nameniti odpravljanju trajnih razlik 
v zaposlenosti med ženskami in moškimi 
ter nadaljnjemu povečevanju stopenj 
zaposlenosti starejših delavcev in mladih, 
kar je del novega medgeneracijskega 
pristopa, ter spodbujanju dejavnega 
vključevanja oseb, ki so najbolj izključene 
s trga dela, zlasti oseb, žrtev različnih oblik 
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ukrepi za izboljšanje razmer za mlade na 
trgu dela in za bistveno zmanjšanje 
brezposelnosti mladih, ki je v povprečju 
dvakrat višja od skupne stopnje 
brezposelnosti.

diskriminacije. Potrebni so tudi odločnejši 
ukrepi za izboljšanje razmer za mlade na 
trgu dela in za bistveno zmanjšanje 
brezposelnosti mladih, ki je v povprečju 
dvakrat višja od skupne stopnje 
brezposelnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 8

Predlog odločbe
Priloga – oddelek – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oblikovati je treba prave razmere za 
pospeševanje zaposlovanja, ne glede na to, 
ali gre za prvo zaposlitev, vrnitev v 
zaposlitev po premoru ali željo po 
podaljšanju delovnega življenja. Za pristop 
prožne varnosti so izredno pomembni 
kakovost delovnih mest, vključno s 
plačilom in ugodnostmi, delovni pogoji, 
dostop do vseživljenjskega učenja in 
poklicnega napredovanja, prav tako pa tudi 
podpora in spodbude, ki izhajajo iz 
sistemov socialne zaščite. Za okrepitev 
pristopa k zaposlitvi po življenjskih 
obdobjih in za spodbujanje usklajenosti 
med delom in družinskim življenjem so 
potrebne politike zagotavljanja otroškega 
varstva. Uporabno merilo uspešnosti je 
zagotoviti vključenost najmanj 90 % otrok 
od starosti 3 let do začetka obveznega 
šolanja in vsaj 33 % otrok do starosti 3 let 
do leta 2010. Zaradi povečanja povprečne 
stopnje zaposlenosti staršev, zlasti 
samohranilcev, so potrebni ukrepi za 
podporo družinam. Države članice morajo 
predvsem upoštevati posebne potrebe 
staršev samohranilcev in družin s 
številnimi otroki. Poleg tega bi bilo treba 
za podaljšanje delovnega življenja dvigniti 
dejansko povprečno upokojitveno starost 
na ravni Evropske unije ob odhodu s trga 

Oblikovati je treba prave razmere za 
pospeševanje zaposlovanja, ne glede na to, 
ali gre za prvo zaposlitev, vrnitev v 
zaposlitev po premoru ali željo po 
podaljšanju delovnega življenja. Za pristop 
prožne varnosti so izredno pomembni 
kakovost delovnih mest, vključno s 
plačilom in ugodnostmi, delovni pogoji, 
dostop do vseživljenjskega učenja in 
poklicnega napredovanja, prav tako pa tudi 
podpora in spodbude, ki izhajajo iz 
sistemov socialne zaščite. Za okrepitev 
pristopa k zaposlitvi po življenjskih 
obdobjih in za spodbujanje usklajenosti 
med delom in družinskim življenjem so 
potrebne politike zagotavljanja otroškega 
varstva. Temeljni cilj je zagotoviti 
vključenost najmanj 90 % otrok od starosti 
3 let do začetka obveznega šolanja in vsaj 
33 % otrok do starosti 3 let do leta 2010. 
Zaradi povečanja povprečne stopnje 
zaposlenosti staršev, zlasti samohranilcev, 
so potrebni ukrepi za podporo družinam. 
Države članice morajo predvsem 
upoštevati posebne potrebe staršev 
samohranilcev, družin s številnimi otroki 
in družin, ki vzdržujejo starostnike ali 
invalidne osebe. Poleg tega bi bilo treba za 
podaljšanje delovnega življenja dvigniti 
dejansko povprečno upokojitveno starost 
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dela za pet let do leta 2010 (v primerjavi z 
59,9 leta v letu 2001). Države članice 
morajo tudi uzakoniti ukrepe za varovanje 
zdravja, preprečevanje bolezni in 
spodbujanje zdravega načina življenja, 
katerih cilj je zmanjšati obremenitev zaradi 
bolezni, povečati produktivnost dela in 
podaljšati delovno življenje.

na ravni Evropske unije ob odhodu s trga 
dela za pet let do leta 2010 (v primerjavi z 
59,9 leta v letu 2001). Države članice 
morajo tudi uzakoniti ukrepe za varovanje 
zdravja, preprečevanje bolezni in 
spodbujanje zdravega načina življenja, 
katerih cilj je zmanjšati obremenitev zaradi 
bolezni, povečati produktivnost dela in 
podaljšati delovno življenje.

Or. fr

Predlog spremembe 9

Predlog odločbe
Priloga – smernica 18 – črtica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– z obnovljenim prizadevanjem za 
ustvarjanje poti zaposlovanja za mlade in 
zmanjšanje brezposelnosti mladih v skladu 
s pozivi Evropskega pakta za mlade,

– z obnovljenim prizadevanjem za 
ustvarjanje poti zaposlovanja za mlade in 
zmanjšanje brezposelnosti mladih v skladu 
s pozivi Evropskega pakta za mlade ter z 
bojem proti diskriminaciji na podlagi 
spola,

Or. fr

Predlog spremembe 10

Predlog odločbe
Priloga – smernica 18 – črtica 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– s sodobnimi sistemi socialne zaščite, 
vključno s pokojninskimi in zdravstvenimi, 
ob zagotavljanju njihove ustreznosti, 
finančne vzdržnosti in odzivnosti na 
spreminjajoče se potrebe, da se spodbudijo 
udeležba in boljša varnost zaposlitve ter 
daljše delovno življenje.

– s sodobnimi sistemi socialne zaščite, 
vključno s pokojninskimi in zdravstvenimi, 
ob zagotavljanju njihove socialne 
ustreznosti, finančne vzdržnosti in 
odzivnosti na spreminjajoče se potrebe, da 
se spodbudijo udeležba, ekonomska
neodvisnost in boljše zadržanje delavcev 
na trgu dela ter daljše delovno življenje.
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Or. fr

Predlog spremembe 11

Predlog odločbe
Priloga – smernica 19 – črtica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– z razvojem novih zaposlitvenih možnosti 
na področju storitev za posameznike in 
podjetja, zlasti na lokalni ravni.

– z razvojem novih zaposlitvenih možnosti 
na področju storitev za posameznike in 
podjetja, zlasti na lokalni ravni, na podlagi 
izboljšanega socialnega vrednotenja teh 
sektorjev.

Or. fr

Predlog spremembe 12

Predlog odločbe
Priloga – smernica 20 – črtica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– s posodobitvijo in okrepitvijo institucij 
trga dela, zlasti zavodov za zaposlovanje, 
tudi zato, da se zagotovi večja preglednosti 
možnosti za zaposlovanje in usposabljanje 
na nacionalni in evropski ravni,

– s posodobitvijo in okrepitvijo institucij 
trga dela, zlasti zavodov za zaposlovanje, 
tudi zato, da se zagotovi večja preglednosti 
možnosti za zaposlovanje in usposabljanje 
na nacionalni in evropski ravni ter 
spoštovanje veljavnih norm na področju 
enakih možnosti,

Or. fr

Predlog spremembe 13

Predlog odločbe
Priloga – smernica 23 – črtica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– z vključujočimi politikami izobraževanja 
in usposabljanja ter ukrepi za bistveno 

– z vključujočimi politikami izobraževanja 
in usposabljanja ter ukrepi za bistveno 
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olajšanje dostopa do začetnega poklicnega, 
srednješolskega in visokošolskega 
izobraževanja, vključno s pripravništvom 
in podjetniškim usposabljanjem,

olajšanje dostopa do začetnega poklicnega, 
srednješolskega in visokošolskega 
izobraževanja, vključno s pripravništvom 
in podjetniškim usposabljanjem, ob 
spodbujanju žensk k udeležbi na 
področjih, kjer so premalo zastopane,

Or. fr

Predlog spremembe 14

Predlog odločbe
Priloga – smernica 23 – črtica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– z učinkovitimi strategijami vsem 
dostopnega vseživljenjskega učenja v 
šolah, podjetjih, javnih organih in 
gospodinjstvih, skladno z evropskimi 
sporazumi, vključno z ustreznimi 
spodbudami in mehanizmi delitve stroškov, 
ob upoštevanju izboljšanja sodelovanja pri 
stalnem usposabljanju in usposabljanju na 
delovnem mestu v vseh življenjskih 
obdobjih, zlasti za nizko izobražene in 
starejše delavce.

– z učinkovitimi strategijami vsem 
dostopnega vseživljenjskega učenja v 
šolah, podjetjih, javnih organih in 
gospodinjstvih, skladno z evropskimi 
sporazumi, vključno z ustreznimi 
spodbudami in mehanizmi delitve stroškov, 
ob upoštevanju izboljšanja sodelovanja pri 
stalnem usposabljanju in usposabljanju na 
delovnem mestu v vseh življenjskih 
obdobjih, zlasti za nizko izobražene in 
starejše delavce ter tiste, ki so začasno 
izstopili iz trga dela, da bi uskladili svoje 
poklicno in družinsko življenje.

Or. fr
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