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21.10.2015 A8-0307/14 

Predlog spremembe  14 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da so pomembnejše politične 

pobude, ki vključujejo politična 

priporočila, temeljile na gospodarskih 

napovedih, v katerih nizka rast in inflacija 

kot posledici varčevalnih ukrepov, 

razporejenih v začetno obdobje, nista bili 

predvideni, ter so precej podcenile velikost 

fiskalnega multiplikatorja v razmerah, za 

katere sta bila značilna hud finančni pretres 

in velik učinek prelivanja med državami 

članicami v času sočasne konsolidacije in 

deflacijskega učinka vseh pospešenih 

strukturnih reform skupaj; 

2. ugotavlja, da so nekatere politične 

pobude, ki vključujejo politična 

priporočila, temeljile na gospodarskih 

napovedih, v katerih nizka rast in inflacija 

kot posledici počasnega napredka pri 

izvajanju reform, vključno z ukrepi za 

odpravo utaje davkov in davčnih goljufij 

ter zaostankom pri prekinitvi povezave 

med bankami in državo ter zapolnjevanju 

vrzeli pri naložbah, nista bili predvideni, 

ter so precej podcenile velikost fiskalnega 

multiplikatorja v razmerah, za katere sta 

bila značilna hud finančni pretres; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/15 

Predlog spremembe  15 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. pozdravlja, da se je Komisija v 

priporočilih za posamezne države v letu 

2015 osredotočila na štiri osrednje 

prednostne naloge za gospodarsko rast: 

krepitev naložb, izvedba strukturnih reform 

na trgu blaga, storitev in dela, fiskalna 

odgovornost in izboljšanje politike 

zaposlovanja; poudarja pomen teh 

ustvarjalcev rasti, tudi za doseganje ciljev 

iz strategije Evropa 2020 in glavnega cilja, 

ki je zagotovitev večje konkurenčnosti EU 

na svetovni ravni; poudarja, da pri tem ne 

sme priti do slabšega varstva delavcev ali 

ogrožanja evropskega socialnega modela; 

3. pozdravlja, da se je Komisija v 

priporočilih za posamezne države v letu 

2015 osredotočila na štiri osrednje 

prednostne naloge za gospodarsko rast: 

krepitev naložb, izvedba strukturnih reform 

na trgu blaga, storitev in dela, fiskalna 

odgovornost in izboljšanje politike 

zaposlovanja; poudarja pomen teh 

ustvarjalcev rasti, tudi za doseganje ciljev 

iz strategije Evropa 2020 in glavnega cilja, 

ki je zagotovitev večje konkurenčnosti EU 

na svetovni ravni; poudarja, da pri tem ne 

sme priti do ogrožanja evropskega modela 

socialnega tržnega gospodarstva; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/16 

Predlog spremembe  16 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. ugotavlja, da je Komisija ubrala nov 

pristop k racionalizaciji postopka 

evropskega semestra, in sicer z močnejšim 

poudarkom na omejenemu številu 

najpomembnejših prednostnih nalog in 

izzivov, ter da je svoja priporočila za 

posamezne države in analizo evroobmočja 

objavila tri mesece prej kot v prejšnjih 

letih; v zvezi s tem in ob upoštevanju 

novega časovnega razporeda evropskega 

semestra poziva države članice, naj na bolj 

strukturiran način vključijo nacionalne 

parlamente ter lokalne in regionalne organe 

in druge pomembne deležnike; priporoča, 

naj večje strukturne reforme in spremembe 

iz priporočil za posamezne države spremlja 

ocena socialnega učinka glede na njihov 

kratko- in dolgoročen učinek; 

4. ugotavlja, da je Komisija ubrala nov 

pristop k racionalizaciji postopka 

evropskega semestra, in sicer z močnejšim 

poudarkom na omejenemu številu 

najpomembnejših prednostnih nalog in 

izzivov, ter da je svoja priporočila za 

posamezne države in analizo evroobmočja 

objavila tri mesece prej kot v prejšnjih 

letih; v zvezi s tem in ob upoštevanju 

novega časovnega razporeda evropskega 

semestra poziva države članice, naj na bolj 

strukturiran način vključijo nacionalne 

parlamente ter lokalne in regionalne organe 

in druge pomembne deležnike; priporoča, 

naj večje strukturne reforme in spremembe 

iz priporočil za posamezne države spremlja 

ocena stroškov in koristi glede na njihov 

kratko- in dolgoročen učinek; 

Or. en 



 

AM\1076543SL.doc  PE570.900v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

21.10.2015 A8-0307/17 

Predlog spremembe  17 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. pozdravlja začetek veljavnosti uredbe o 

Evropskem skladu za strateške naložbe, 

namenjene okrepitvi zasebnih in javnih 

naložb, med drugim prek nacionalnih 

promocijskih bank v EU, kot korak v pravo 

smer ter poziva vse ustrezne deležnike in 

institucije, naj zagotovijo njeno hitro in 

učinkovito izvajanje, da bi podjetjem, 

predvsem malim in srednjim, omogočili 

dostop do financiranja; meni, da bi moral 

biti eden glavnih ciljev projektov, ki se 

podpirajo v okviru Evropskega sklada za 

strateške naložbe, ustvarjanje dostojnih 

delovnih mest, ki omogočajo kakovostno 

zaposlitev ter doseganje socialne, 

ekonomske in teritorialne kohezije; 

ugotavlja, da je treba, kjer je to mogoče, 

podpirati socialne naložbe z namenom 

spodbujanja pozitivnega socialnega 

učinka in zmanjševanja neenakosti, med 

drugim z izboljšanjem javnih storitev in 

podpiranjem ustvarjanja novih delovnih 

mest za kategorije prikrajšanih ljudi; 

poziva države članice, naj v spodbujanje 

dinamičnih seznamov projektov in 

naložbenih platform tesno vključijo 

lokalne in regionalne organe; meni, da je 

uspeh tega naložbenega načrta odločilnega 

pomena, in bo zato zelo skrbno spremljal 

njegovo izvajanje, zlasti katero koli 

8. pozdravlja začetek veljavnosti uredbe o 

Evropskem skladu za strateške naložbe, 

namenjene okrepitvi zasebnih in javnih 

naložb, med drugim prek nacionalnih 

promocijskih bank v EU, kot korak v pravo 

smer ter poziva vse ustrezne deležnike in 

institucije, naj zagotovijo njeno hitro in 

učinkovito izvajanje, da bi podjetjem, 

predvsem malim in srednjim, omogočili 

dostop do financiranja; meni, da bi morali 

imeti projekti, ki se podpirajo v okviru 

Evropskega sklada za strateške naložbe, 

visoko družbeno in ekonomsko vrednost 

in bi morali pritegniti zasebni kapital, 

tako da bi odpravljali nedelovanje trga in 

ciljna ključna področja za spodbujanje 

rasti, zlasti s podporo MSP in podjetij s 

srednje veliko tržno kapitalizacijo; meni, 

da je uspeh tega naložbenega načrta 

odločilnega pomena, in bo zato zelo skrbno 

spremljal njegovo izvajanje, zlasti katero 

koli namero, da bi naložbene stroške in 

javni dolg prenesli z bilanc stanja držav 

članic; poudarja vlogo Parlamenta pri 

zmanjševanju prerazporeditev sredstev iz 

programa Obzorje 2020 in instrumenta za 

povezovanje Evrope glede na Evropski 

sklad za strateške naložbe; ponavlja svojo 

zavezo zmanjšanju rezov med letnim 

proračunskim postopkom; 
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namero, da bi naložbene stroške in javni 

dolg prenesli z bilanc stanja držav članic; 

poudarja vlogo Parlamenta pri 

zmanjševanju prerazporeditev sredstev iz 

programa Obzorje 2020 in instrumenta za 

povezovanje Evrope glede na Evropski 

sklad za strateške naložbe; ponavlja svojo 

zavezo zmanjšanju rezov med letnim 

proračunskim postopkom; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/18 

Predlog spremembe  18 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. ugotavlja, da je v nekaterih državah 

članicah potrebna rasti prijazna fiskalna 

konsolidacija, ki bo vodila k ustvarjanju 

delovnih mest, trajnostni rasti in nižjim 

ravnem zadolženosti, zato da bi izpolnile 

pogoje Pakta za stabilnost in rast; je 

seznanjen z razlagalnim sporočilom 

Komisije o prožnosti Pakta za stabilnost in 

rast, ki je namenjeno razjasnitvi področja 

uporabe določbe o naložbah in v katerem 

je dovoljena določena stopnja začasne 

prožnosti v preventivnem delu Pakta za 

stabilnost in rast; 

9. ugotavlja, da je v nekaterih državah 

članicah potrebna rasti prijazna fiskalna 

konsolidacija, ki bo vodila k ustvarjanju 

delovnih mest, trajnostni rasti in nižjim 

ravnem zadolženosti, zato da bi izpolnile 

pogoje Pakta za stabilnost in rast ter, kar je 

še pomembneje, da bremena ne bi več 

prenašale na mlade in prihodnje 

generacije;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/19 

Predlog spremembe  19 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. je zaskrbljen, ker se nekatere države 

članice še vedno soočajo z 

makroekonomskimi neravnotežji, 

predvsem z visoko stopnjo javnega in 

zasebnega dolga, velikim primanjkljajem 

tekočega računa in čezmernimi tveganji v 

finančnem sektorju, natančneje v bančnih 

sistemih, kar so nenazadnje povzročile 

institucije, ki so prevelike, da bi propadle; 

opozarja, da zanka, v kateri so se znašle 

države in banke, še ni v celoti rešena in še 

naprej ogroža finančno in fiskalno 

stabilnost; poudarja, da presežki plačilne 

bilance prinašajo drugačna tveganja kot 

primanjkljaji, in poudarja, da prihaja 

znotraj Unije in evroobmočja do 

poglabljanja gospodarskih razhajanj, ki 

ogrožajo povezanost evropskih sektorskih 

politik; 

10. je zaskrbljen, ker se nekatere države 

članice še vedno soočajo z 

makroekonomskimi neravnotežji, 

predvsem z visoko stopnjo javnega in 

zasebnega dolga, velikim primanjkljajem 

tekočega računa in čezmernimi tveganji v 

finančnem sektorju, natančneje v bančnih 

sistemih, kar so nenazadnje povzročile 

institucije, ki so prevelike, da bi propadle; 

opozarja, da zanka, v kateri so se znašle 

države in banke, še ni v celoti rešena in še 

naprej ogroža finančno in fiskalno 

stabilnost; poziva Komisijo in Svet, naj 

postopoma odpravita ničodstotno utež za 

tveganje državnih posojilojemalcev; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/20 

Predlog spremembe  20 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. poudarja, da je treba izboljšati 

poslovno okolje EU in dvigniti stopnjo 

produktivnosti z uravnoteženo kombinacijo 

politike javnega in zasebnega 

izobraževanja ter inovacijske politike; 

poudarja, da je enotni trg EU še vedno 

razdrobljen in da gospodarstvo EU trpi 

zaradi pomanjkanja inovacij, ki pa so 

ključne za rast in produktivnost, in da je 

zato njihovo spodbujanje bistveno za 

izboljšanje mednarodne konkurenčnosti 

EU; je v zvezi s tem seznanjen s 

predlogom iz poročila petih predsednikov; 

opozarja na pomen dobre regulacije 

podjetij za uspeh Evropskega sklada za 

strateške naložbe; zato poziva k razvoju 

kapitalskega trga, odpravi upravnih ovir, če 

to ne bi ogrožalo osnovne zaščite za 

delavce in potrošnike, k zmanjšanju 

birokracije, krepitvi kakovosti in 

učinkovitosti pravosodnih sistemov držav 

članic, ukrepom proti izogibanju davkom, 

davčnim utajam in davčnim oazam ter 

reformi davčnih in pravnih sistemov držav 

članic; poudarja, da se je treba izogibati 

politikam „po isti meri za vse“; poudarja, 

da je v številnih državah članicah glavna 

prednostna naloga kakovostno izboljšanje 

upravne zmogljivosti na vseh ravneh 

upravljanja; opozarja, da je treba odpraviti 

13. poudarja, da je treba izboljšati 

poslovno okolje EU in dvigniti stopnjo 

produktivnosti z uravnoteženo kombinacijo 

politike javnega in zasebnega 

izobraževanja ter inovacijske politike; 

poudarja, da je enotni trg EU še vedno 

razdrobljen in da gospodarstvo EU trpi 

zaradi pomanjkanja inovacij, ki pa so 

ključne za rast in produktivnost, in da je 

zato njihovo spodbujanje bistveno za 

izboljšanje mednarodne konkurenčnosti 

EU; je v zvezi s tem seznanjen s 

predlogom iz poročila petih predsednikov o 

dokončanju ekonomske in monetarne 

unije, da bi v evroobmočju vzpostavili 

sistem organov za konkurenco; opozarja 

na pomen dobre regulacije podjetij za 

uspeh Evropskega sklada za strateške 

naložbe; zato poziva k razvoju kapitalskega 

trga, odpravi upravnih ovir, če to ne bi 

ogrožalo osnovne zaščite za potrošnike, k 

zmanjšanju birokracije, krepitvi kakovosti 

in učinkovitosti pravosodnih sistemov 

držav članic, ukrepom proti izogibanju 

davkom, davčnim utajam in davčnim 

oazam ter reformi davčnih in pravnih 

sistemov držav članic; poudarja, da se je 

treba izogibati politikam „po isti meri za 

vse“; poudarja, da je v številnih državah 

članicah glavna prednostna naloga 
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neprijavljeno delo, ki škoduje gospodarstvu 

EU ter povzroča nelojalno konkurenco in 

izkrivljanje trgov ter povečuje 

pomanjkanje socialne zaščite in varstva 

zaposlitve delavcev; zato poziva k hitri 

vzpostavitvi evropske platforme proti 

neprijavljenemu delu; 

kakovostno izboljšanje upravne 

zmogljivosti na vseh ravneh upravljanja; 

opozarja, da je treba odpraviti 

neprijavljeno delo, ki škoduje gospodarstvu 

EU ter povzroča nelojalno konkurenco in 

izkrivljanje trgov ter povečuje 

pomanjkanje socialne zaščite in varstva 

zaposlitve delavcev; zato poziva k hitri 

vzpostavitvi evropske platforme proti 

neprijavljenemu delu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/21 

Predlog spremembe  21 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poudarja vlogo prožnih trgov dela v 

boju proti brezposelnosti, pri čemer je treba 

ohraniti kakovostno delovno silo, ne da bi 

ogrozili temeljno pravico delavcev do 

varne in ustrezno plačane zaposlitve v EU; 

opaža zlasti negativen učinek na stopnje 

ustvarjanja delovnih mest, ki ga imajo na 

primer ravni plač, ki niso v skladu z 

razvojem produktivnosti, in zlorabe, ki 

vključujejo izogibanje predpisom o trgu 

dela, tako da se namesto zaposlitvenih 

pogodb prepogosto ponujajo neželene 

civilnopravne pogodbe; poziva k odmiku 

od davčne obremenitve dela k drugim 

virom obdavčevanja, pa tudi k pravemu 

načrtu za boj proti brezposelnosti brez 

zniževanja standardov kakovosti; v zvezi s 

tem poziva k vzpostavitvi pravičnejših 

trgov dela, na katerih bo omogočen prosti 

pretok delavcev v Evropi in 

prerazporeditvene politike, ob upoštevanju 

posebnosti posameznih držav članic, da bi 

spodbudili gospodarsko rast, 

konkurenčnost in produktivnost ter obenem 

omogočili večjo naraščajočo ekonomsko in 

socialno konvergenco; 

17. poudarja vlogo prožnih trgov dela v 

boju proti brezposelnosti, pri čemer je treba 

ohraniti kakovostno delovno silo, ne da bi 

ogrozili temeljno pravico delavcev do 

varne in ustrezno plačane zaposlitve v EU; 

opaža zlasti negativen učinek na stopnje 

ustvarjanja delovnih mest, ki ga imajo na 

primer ravni plač, ki niso v skladu z 

razvojem produktivnosti, in zlorabe, ki 

vključujejo izogibanje predpisom o trgu 

dela, tako da se namesto zaposlitvenih 

pogodb prepogosto ponujajo neželene 

civilnopravne pogodbe; poziva k odmiku 

od davčne obremenitve dela k drugim 

virom obdavčevanja, pa tudi k pravemu 

načrtu za boj proti brezposelnosti brez 

zniževanja standardov kakovosti; v zvezi s 

tem poziva k vzpostavitvi pravičnejših 

trgov dela, na katerih bo omogočen prosti 

pretok delavcev v Evropi in prenosljivosti 

pravic, kot je pokojninska pravica, ob 

upoštevanju posebnosti posameznih držav 

članic, da bi spodbudili gospodarsko rast, 

konkurenčnost in produktivnost ter obenem 

omogočili večjo naraščajočo ekonomsko in 

socialno konvergenco; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/22 

Predlog spremembe  22 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. obžaluje, da je glede priporočil za 

posamezne države premalo odgovornosti 

na nacionalni ravni, kar otežuje 

usklajevanje demokratično legitimnih 

nacionalnih gospodarskih politik z 

evropskimi priporočili, prav tako pa ni 

mehanizma demokratične odgovornosti; v 

zvezi s tem poziva, naj dobijo pri pripravi 

in oblikovanju nacionalnih reformnih 

programov večjo vlogo nacionalni 

parlamenti, pa tudi lokalni in regionalni 

organi in pomembni nacionalni in evropski 

deležniki, kot so predstavniki civilne 

družbe; pozdravlja obstoječe sodelovanje 

in poziva k ambicioznejšemu sodelovanju 

med nacionalnimi parlamenti in Evropskim 

parlamentom pri razpravah o priporočilih 

za posamezne države, z izmenjavo 

najboljše prakse in izboljšanjem procesa 

evropskega semestra; poudarja, da bi lahko 

izvajanje priporočil za posamezne države v 

političnem, pravnem in ekonomskem 

smislu okrepili s preglednim sodelovanjem 

med Komisijo in določeno državo članico, 

ki bi se začelo v pripravljalni fazi letnega 

pregleda rasti in nadaljevalo do uradnega 

sprejetja priporočil za posamezne države; 

poudarja, da so večja odgovornost, boljša 

preglednost in demokratična odgovornost 

ključni dejavniki za sprejemanje in uspešno 

18. obžaluje, da je glede priporočil za 

posamezne države premalo odgovornosti 

na nacionalni ravni, kar otežuje 

usklajevanje demokratično legitimnih 

nacionalnih gospodarskih politik z 

evropskimi priporočili, prav tako pa ni 

mehanizma demokratične odgovornosti; v 

zvezi s tem poziva, naj dobijo pri pripravi 

in oblikovanju nacionalnih reformnih 

programov večjo vlogo nacionalni 

parlamenti, pa tudi lokalni in regionalni 

organi in pomembni nacionalni in evropski 

deležniki, kot so predstavniki civilne 

družbe; meni, da bi morali nacionalni 

parlamenti uradno glasovati o 

nacionalnih reformnih programih, preden 

se ti predložijo Komisiji; pozdravlja 

obstoječe sodelovanje in poziva k 

ambicioznejšemu sodelovanju med 

nacionalnimi parlamenti in Evropskim 

parlamentom pri razpravah o priporočilih 

za posamezne države, z izmenjavo 

najboljše prakse in izboljšanjem procesa 

evropskega semestra; poudarja, da bi lahko 

izvajanje priporočil za posamezne države v 

političnem, pravnem in ekonomskem 

smislu okrepili s preglednim sodelovanjem 

med Komisijo in določeno državo članico, 

ki bi se začelo v pripravljalni fazi letnega 

pregleda rasti in nadaljevalo do uradnega 
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izvajanje priporočil za posamezne države 

ter dolgoročno za uspeh strategije Evrope 

2020; 

sprejetja priporočil za posamezne države; 

poudarja, da so večja odgovornost, boljša 

preglednost in demokratična odgovornost 

ključni dejavniki za sprejemanje in uspešno 

izvajanje priporočil za posamezne države 

ter dolgoročno za uspeh strategije Evrope 

2020; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/23 

Predlog spremembe  23 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. poudarja, da ima precenjena valuta 

uničujoč učinek na izvoz, proizvodnjo, 

zaposlovanje, plače, dohodek, prihodke 

države in sisteme socialne varnosti; poziva 

Komisijo, naj razišče inovativne načine, da 

bi zmanjšali potrebo po težavni notranji 

devalvaciji; 

21. poudarja, da visoke stopnje 

brezposelnosti, nevzdržne ravni 

zadolženosti in pomanjkanje 

konkurenčnosti slabo vplivajo na izvoz, 

proizvodnjo, zaposlovanje, plače, dohodek, 

prihodke države in sisteme socialne 

varnosti; poziva Komisijo, naj razišče 

inovativne načine, da bi zmanjšali učinek 

težavne notranje devalvacije, denimo 

Evropski sklad za strateške naložbe; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/24 

Predlog spremembe  24 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. ob upoštevanju različnih priporočil za 

pokojninske reforme, ki jih je pripravila 

Komisija, meni, da povezovanje 

upokojitvene starosti s pričakovano 

življenjsko dobo ni edini način za 

soočanje z izzivom staranja in drugimi 

demografskimi izzivi v Evropi, in da bi 

morale reforme pokojninskih sistemov 
med drugim upoštevati tudi razvoj trga 

dela, število rojstev, demografsko sliko, 

zdravstveni in finančni položaj, delovne 

pogoje ter stopnjo ekonomske odvisnosti, 

hkrati pa zagotoviti dostojne pokojnine, ki 

bodo vsaj nad pragom revščine; poudarja, 

da je najboljši način soočanja z izzivom 

staranja povišanje splošne stopnje 

zaposlenosti; na področju staranja 

prebivalstva je seznanjen s priporočilom 

Komisije za reformo sistemov 

zdravstvenega varstva, da bodo lahko 

izpolnjevali svoje cilje zagotavljanja 

splošnega dostopa do visokokakovostne 

zdravstvene oskrbe – vključno s cenovno 

sprejemljivim dostopom do zdravil, zlasti 

tistih, ki so življenjsko pomembna –, in za 

zagotavljanje spoštovanja pravic 

zdravstvenega osebja; 

27. meni, da bi morale reforme 

pokojninskih sistemov, s katerimi se 

upokojitvena starost povezuje s 

pričakovano življenjsko dobo, med drugim 

upoštevati tudi razvoj trga dela, število 

rojstev, demografsko sliko, zdravstveni in 

finančni položaj, delovne pogoje ter 

stopnjo ekonomske odvisnosti; poudarja, 

da je dober način soočanja z izzivom 

staranja povišanje splošne stopnje 

zaposlenosti;  

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/25 

Predlog spremembe  25 

Nils Torvalds 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

2015 

2015/2210(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 44a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  44a. poudarja pomen in dodano vrednost 

poročil o povezovanju enotnega trga iz 

prejšnjih let, saj so prispevala k splošnim 

prednostnim nalogam, ki jih je Komisija 

določila v letnem pregledu rasti, in k 

vključitvi priporočil za posamezne države 

v evropski semester; zato močno obžaluje, 

da poročilo o povezovanju enotnega trga 

za leto 2015 ni bilo pripravljeno in da 

poziv Parlamenta k ukrepanju ni prinesel 

rezultatov; 

Or. en 

 

 


