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23.2.2016 A8-0031/1 

Predlog spremembe  1 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v 

letnem pregledu rasti za leto 2016 

2015/2330(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. pozdravlja dejstvo, da je v letnem 

pregledu Komisije poudarjena potreba po 

namenitvi večje pozornosti socialni 

pravičnosti v okviru novih nacionalnih 

programov, programov za stabilnost in 

reformnih programov 

makroekonomskega prilagajanja, tako da 

se v postopek v zvezi z makroekonomskim 

neravnotežjem dodajo trije kazalniki 

zaposlenosti (stopnja aktivnosti, 

brezposelnost mladih in dolgotrajna 

brezposelnost); poziva, naj se ti kazalniki 

postavijo ob bok obstoječim kazalnikom, 

da bi lahko na njihovi podlagi v ustreznih 

državah članicah opravili poglobljene 

analize in zagotovili nadaljnje 

ocenjevanje njihovih notranjih 

neravnotežij, pri čemer bi predlagali 

gospodarske in socialne reforme in 

spremljali njihovo izvajanje; 

2. obžaluje, da dodani trije socialni 

kazalniki (stopnja aktivnosti, brezposelnost 

mladih in dolgotrajna brezposelnost) v 

poročilu o mehanizmu prilagajanja za leto 

2016 nimajo sprožilnega učinka, zato 

obstaja nevarnost, da ne bodo preprečili 

nadaljnjega ukinjanja socialnih 

standardov; zato poziva k vključitvi 

socialnih kazalnikov, ki bi sprožali 

konkretne ukrepe politik za izkoreninjenje 

revščine in socialne izključenosti; 

Or. en 
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Poročilo A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v 

letnem pregledu rasti za leto 2016 

2015/2330(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. meni, da dobro pretehtana prožna 

varnost prispeva k preprečevanju 

razdrobljenosti dela in spodbujanju 

ohranjanja trajnostnih in kakovostnih 

delovnih mest, vendar je zaskrbljen, da se 

prožna varnost v številnih državah 

članicah neustrezno izvaja; poziva države 

članice in Komisijo, naj po potrebi 

zagotovijo, da bodo pri izvajanju modela 

prožne varnosti zagotovljeni pravice 

delavcev in standardi socialne varnosti; 

poziva države članice, naj posodobijo 

svojo zakonodajo o varstvu zaposlitve, da 

bi spodbudile več stabilnosti pri zaposlitvi 

in varnosti pri prehodih med delovnimi 

mesti, po potrebi tudi s tesnejšim in 

boljšim sodelovanjem med javnimi in 

zasebnimi službami za zaposlovanje, ter 

dostop zaposlenih do socialne varnosti in 

socialnovarstvenih pravic; številne države 

članice izvajajo reforme, ki imajo 

pozitivni učinek med drugim na povečanje 

stopnje zaposlenosti, vendar obžaluje, da 

so v nekaterih primerih reforme dela dale 

prednost prožnosti pred varnostjo, kar je 

povzročilo prekarnost in zmanjšalo 

varnost zaposlitve; poziva Komisijo, naj 

20. nasprotuje poskusu Komisije, da bi 

znova uvedla neuspešen koncept prožne 

varnosti, saj večja prožnost vodi v večjo 

razdrobljenost trga dela, več prekarnega 

dela in ponovno komodifikacijo dela, 

negotovost med delavci, psihološki stres in 

omejevanje pri načrtovanju stabilnega in 

dostojnega družinskega življenja; poziva 

države članice, naj posodobijo svojo 

zakonodajo o varstvu zaposlitve, da bi 

zagotovile visokokakovostna delovna 

mesta z zaščito pred odpuščanjem, trden 

zakonodajni okvir za pravice sindikatov in 

kolektivne pogodbe, visokokakovostne 

javne storitve za prehod med delovnimi 

mesti ter dostop zaposlenih do visokih 

standardov socialne varnosti in 

socialnovarstvenih pravic; poziva 

Komisijo, naj okrepi spremljanje zlorab na 

področju zaporednih pogodb o zaposlitvi 

za določen čas v zasebnem in javnem 

sektorju; 
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okrepi spremljanje zlorab na področju 

zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen 

čas in drugih zaporednih netipičnih 

pogodb v zasebnem in javnem sektorju; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

58. poziva Komisijo in države članice, naj 

si skupaj prizadevajo za odstranitev ovir za 

pravično mobilnost delavcev, saj je prosto 

gibanje temeljna pravica v EU; naj si 

prizadevajo za izboljšanje stopnje 

zaposlenosti, a hkrati zagotovijo, da bodo 

mobilni delavci EU obravnavani enako 

kot nacionalni delavci in ne bodo 

zlorabljeni ali diskriminirani ter da bodo 

zagotovljene njihove zaposlitvene in 

socialne pravice; 

58. poziva Komisijo in države članice, naj 

si skupaj prizadevajo za odstranitev ovir za 

na pravicah temelječo, socialno varno in 

prostovoljno mobilnost delavcev in 

zagotovijo, da ne bo prihajalo do zlorab 

mobilnih delavcev EU; zato poziva k 

popolnem izvajanju načela enakega 

plačila za enako delo (in delo enake 

vrednosti)  na istem delovnem mestu ter k 

polnemu upoštevanju kolektivnih pogodb; 

zavrača vse poskuse vlad držav članic ali 

Komisije, da bi razlikovale med delavci iz 

EU ali tretjih držav, in sicer tako, da bi jih 

izločili iz upravičenosti do dodatkov za 

zaposlene; zavrača vsak poskus revizije 

uredb št. 883/2004 in 987/2009, s katero bi 

omejili dostop državljanov EU in EFTA 

do socialnih prejemkov; 

Or. en 

 

 


