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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.



RR\1055683SL.doc 3/8 PE549.111v02-00

SL

VSEBINA

Stran

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA...................5

POSTOPEK ................................................................................................................................8



PE549.111v02-00 4/8 RR\1055683SL.doc

SL



RR\1055683SL.doc 5/8 PE549.111v02-00

SL

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o ustanovitvi Odbora za socialno zaščito in razveljavitvi Sklepa 
2004/689/ES
(05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka Sveta (05126/2015),

– ob upoštevanju člena 160 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je 
Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0025/2015),

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0066/2015),

1. odobri osnutek Sveta, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
svoj osnutek;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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Predlog spremembe 1

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 3

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(3) Svet je v sklepih z dne 17. decembra 
1999 o okrepitvi sodelovanja za 
posodobitev in izboljšanje socialne zaščite2 
podprl predlog Komisije za ustanovitev 
mehanizma za okrepljeno sodelovanje, ki 
je rezultat dela skupine visokih uradnikov 
za izvajanje te dejavnosti. Poudaril je, da 
naj bi tovrstno sodelovanje zajemalo vse 
oblike socialne zaščite ter po potrebi 
državam članicam pomagalo izboljšati in 
okrepiti njihove sisteme socialne zaščite v 
skladu z nacionalnimi prednostnimi 
nalogami. Prav tako je opozoril na 
pristojnost držav članic za organizacijo in 
financiranje socialne zaščite in v okviru 
splošnega izziva, ki ga predstavlja 
posodobitev sistemov socialne zaščite, 
potrdil štiri splošne cilje, ki jih je 
opredelila Komisija, in sicer: zagotoviti, da 
se delo splača in zagotavlja redni dohodek, 
zagotoviti varne pokojnine in vzdržen 
pokojninski sistem, spodbujati socialno 
vključevanje in zagotavljati 
visokokakovostno in trajnostno 
zdravstveno varstvo; Svet je tudi poudaril, 
da mora biti enakost žensk in moških 
vključena v vse dejavnosti, povezane s 
temi štirimi cilji. Na koncu je ugotovil, da 
imajo vsi ti cilji skupne finančne vidike.

(3) Svet je v sklepih z dne 17. decembra 
1999 o okrepitvi sodelovanja za 
posodobitev in izboljšanje socialne zaščite2 
podprl predlog Komisije za ustanovitev 
mehanizma za okrepljeno sodelovanje, ki 
je rezultat dela skupine visokih uradnikov 
za izvajanje te dejavnosti. Poudaril je, da 
naj bi tovrstno sodelovanje zajemalo vse 
oblike socialne zaščite ter po potrebi 
državam članicam pomagalo izboljšati in 
okrepiti njihove sisteme socialne zaščite v 
skladu z nacionalnimi prednostnimi 
nalogami. Prav tako je opozoril na 
pristojnost držav članic za organizacijo in 
financiranje socialne zaščite in v okviru 
splošnega izziva, ki ga predstavlja 
posodobitev sistemov socialne zaščite, 
potrdil štiri splošne cilje, ki jih je 
opredelila Komisija, in sicer: zagotoviti, da 
se delo splača in zagotavlja redni dohodek, 
zagotoviti varne pokojnine in vzdržen 
pokojninski sistem, spodbujati socialno 
vključevanje in zagotavljati 
visokokakovostno in trajnostno 
zdravstveno varstvo za vse; Svet je tudi 
poudaril, da mora biti enakost žensk in 
moških vključena v vse dejavnosti, 
povezane s temi štirimi cilji. Na koncu je 
ugotovil, da imajo vsi ti cilji skupne 
finančne vidike.

__________________ __________________
2 UL C 8, 12.1.2000, str.7. 2 UL C 8, 12.1.2000, str.7.
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Osnutek sklepa
Uvodna izjava 7

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(7) Evropski svet je v sklepih, sprejetih na 
zasedanju junija 2013, navedel, da bi bilo 
treba okrepiti socialno razsežnost EMU. 
Na začetku je treba bolje spremljati in 
upoštevati razmere na trgu dela in socialni 
položaj v EMU, zlasti z uporabo ustreznih 
socialnih in zaposlovalnih kazalnikov v 
okviru evropskega semestra. Poleg tega je 
ob doslednem upoštevanju nacionalnih 
pristojnosti pomembno zagotoviti boljše 
usklajevanje zaposlovalnih in socialnih 
politik.

(7) Evropski svet je v sklepih, sprejetih na 
zasedanju junija 2013, navedel, da bi bilo 
treba okrepiti socialno razsežnost EMU. 
Na začetku je treba bolje spremljati in 
upoštevati razmere na trgu dela in socialni 
položaj v EMU, zlasti z uporabo ustreznih 
socialnih in zaposlovalnih kazalnikov v 
okviru evropskega semestra. Poleg tega je 
ob doslednem upoštevanju nacionalnih 
pristojnosti pomembno zagotoviti boljše 
usklajevanje zaposlovalnih in socialno-
ekonomskih politik.
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