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Dariusz Rosati 

Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3a. meni, da je obžalovanja vredno, da ni 

splošnega sklicevanja na cilje strategije 

Evropa 2020 za pametno, trajnostno in 

vključujočo rast; poudarja, da socialnih 

politik in politik zaposlovanja ne bi smeli 

obravnavati le z vidika stroškov, pač pa 

tudi z vidika dolgoročne koristi; zato 

poziva k vključitvi ustreznih socialnih in 

okoljskih ciljev v novi okvir ocenjevanja, 

da bodo priporočila za posamezne države 

naslovljena na vse tiste, ki ne dosegajo 

napredka na področju boja proti revščini, 

zagotavljanja dostojnih delovnih mest, ki 

omogočajo kakovostno zaposlitev, 

preprečevanja zgodnjega opuščanja 

šolanja, spodbujanja vseživljenjskega 

učenja in učinkovite rabe virov ter 

preprečevanja podnebnih sprememb; 

Or. en 
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Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 33a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  33a. pozdravlja znižanje stopenj 

brezposelnosti v Uniji; vendar poudarja, 

da so še vedno visoke, zato države članice 

poziva, naj pri izvajanju učinkovitih 

aktivnih politik na področju trga dela 

ravnajo holistično in se pri tem usmerijo v 

zaposljivost iskalcev zaposlitve in 

ustvarjanje bolj vključujočega trga dela, 

tudi z dodatnimi podpornimi ukrepi za 

iskalce zaposlitve in delodajalce; 

poudarja, da je treba rešiti težave z 

neskladjem v znanju in spretnostih ter 

njihovim zastaranjem in tako odpravljati 

dolgotrajno brezposelnost, in tudi meni, 

da je potrebna večja usklajenost teh 

politik na nacionalni in evropski ravni; 

zato poziva k odločnejšim ukrepom, s 

katerimi bi podprli in nadalje razvili 

učinkovito poklicno izobraževanje in 

usposabljanje ter sodelovanje med 

izobraževalnimi ustanovami, podjetji, 

organizacijami delodajalcev in drugimi 

pomembnimi deležniki ter izboljšali 

učinkovitost javnih in zasebnih služb za 

zaposlovanje, kar je nujno za odpravo 

neskladja v znanju in spretnostih na trgu 

dela ter lažje iskanje dela v Uniji; 

Or. en 
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2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 34a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  34a. poudarja, da sta Mednarodni denarni 

sklad (MDS) in Organizacija za 

ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) 

opozorila na socialne težave (revščina 

zaposlenih) in gospodarske težave 

(zmanjšano domače povpraševanje), 

povezane z devalvacijo plač, do katere je 

prišlo v zadnjih letih; v zvezi s tem 

poudarja, da je ustrezna plačna politika 

bistvena za ohranitev notranjega 

povpraševanja, zaradi česar bi moralo biti 

zvišanje plač bolje prilagojeno 

spremembam v produktivnosti; meni, da 

se je treba poudariti pomen povečanja 

plač, zlasti v tistih državah, kjer so te pod 

pragom revščine, da pa to ne sme ogroziti 

načela subsidiarnosti; opozarja, da se 

minimalne plače med državami članicami 

bistveno razlikujejo, in ponovno zahteva 

študijo
1
 o tem vprašanju, ki bo vključevala 

analizo razlik v kupni moči med državami 

članicami; spodbuja države članice, naj 

minimalne plače določijo v skladu z 

nacionalno zakonodajo in praksami ter 

naj upoštevajo njihov učinek na revščino 

zaposlenih, dohodek gospodinjstev, 

skupno povpraševanje in ustvarjanje 

delovnih mest; 

                                                 
1
 Resolucija z dne 11. marca 2015 (Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0068), odstavek 46. 
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v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 40a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  40a. meni, da so priporočila za leto 2015 

skoraj izključno osredotočena na trg dela 

in ne obravnavajo izzivov, povezanih z 

zmanjšanjem storitev, ki se zagotavljajo 

tistim, ki jih potrebujejo, in njihove 

kakovosti; ponavlja, da je treba vlagati v 

hitro posredovanje in preprečevanje ter 

visoko kakovostne, dostopne in 

vključujoče storitve, tudi v izobraževanje 

od zgodnjih let, podporo družine in 

skupnosti, socialne storitve in zdravstveno 

varstvo; poudarja, da bi lahko večje 

povpraševanje po storitvah z učinkovitim 

pristopom prispevalo tudi k pomembnemu 

ustvarjanju delovnih mest v socialnem 

sektorju in da sta sektorja zdravstvenega 

in socialnega varstva ključni področji za 

naložbe v trajnostna gospodarstva; poziva 

Komisijo, naj v zvezi s kakovostnimi 

delovnimi mesti poroča v okviru strategije 

Evropa 2020 o napredku pri oblikovanju 

pobud za naložbe v sektor zdravstva in 

socialne oskrbe; 

Or. en 
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Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 41a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  41a. obžaluje, da v priporočilih za 

posamezne države ni sklicavanja na cilji 

glede revščine iz strategije Evropa 2020, 

čeprav je Komisija priznala, da sta se 

„revščina in marginalizacija povečali“, 

saj se z revščino trenutno sooča vsaka 

četrta oseba; poziva k celoviti strategiji za 

boj proti revščini, ki bi temeljila na 

dostopu do dostojnih delovnih mest, ki so 

osnova za kakovostno zaposlitev, storitve 

in uvedbo minimalnega dohodka ter 

socialno varstvo v skladu z načelom 

subsidiarnosti; poudarja, da je izobrazba 

in z njo povezana zaposljivost eno glavnih 

orodij v boju proti revščini; poudarja, da 

je treba naraščanje osebne zadolženosti 

obravnavati kot okoliščino, zaradi katere 

se povečuje osebna in splošna ekonomska 

ranljivost; 

Or. en 
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2015 
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Predlog resolucije 

Odstavek 42a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  42a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so se v 

mnogih državah članicah hitro razširile 

najbolj skrajne oblike revščine, kot je 

brezdomstvo; poziva, naj se na vse države 

članice naslovijo priporočila za 

posamezne države o strategijah za 

socialno vključevanje, vključno s 

priporočili o boju proti najbolj skrajnim 

oblikam revščine, kot je brezdomstvo; se 

strinja s Komisijo, da morajo države 

članice odpraviti brezdomstvo in tveganje 

za brezdomstvo s celovitimi strategijami, 

ki temeljijo na preprečevanju, pristopih 

poudarjanja pomena stanovanja, pregledu 

predpisov in praks v zvezi z izgonom ter 

razpoložljivosti cenovno dostopnih 

stanovanj, ki zagotavljajo stabilnost, ter 

odpraviti inkriminacijo brezdomcev; 

poziva k izboljšanju mednacionalne 

izmenjave primerov najboljše prakse in k 

vzajemnemu učenju ter priznava vlogo, ki 

jo ima pri tem program za zaposlovanje in 

socialne inovacije (EaSI); 

Or. en 
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Predlog resolucije 

Odstavek 42b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  42b. je seznanjen s priporočilom Komisije 

za reformo sistemov zdravstvenega 

varstva, da bodo ti v skladu s cilji 

zagotavljanja splošnega dostopa do 

visokokakovostne zdravstvene oskrbe – 

vključno s cenovno sprejemljivimi 

zdravili, zlasti življenjsko pomembnimi – 

in bodo zagotavljali spoštovanje pravic 

zdravstvenega osebja; ugotavlja, da 

nekaterim državam članicam zaradi krize 

ni uspelo zagotoviti polnega kritja javnega 

zdravstva; 

Or. en 

 

 


