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Predlog spremembe 200
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Evropsko komisijo, naj 
države članice podpre pri vzpostavitvi ali 
razširitvi infrastrukture za otroško 
varstvo, na primer tako, da vse javne 
izdatke, povezane z javnim otroškim 
varstvom, izvzame iz izračuna 
proračunskega primanjkljaja (vključno z 
naložbami, ki se sofinancirajo iz 
evropskih skladov);

Or. en

Predlog spremembe 201
Elisabetta Gualmini, Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo in države članice, 
naj v opredelitev in izvajanje evropskega 
zelenega dogovora vključijo posebne 
ukrepe za spoštovanje socialne 
pravičnosti, da bi zagotovili pravičen 
prehod in posebno zaščito ranljivejših 
oseb in skupin;

Or. en

Predlog spremembe 202
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo, naj pregled 
socialnih kazalnikov v okviru evropskega 
stebra socialnih pravic v večjem obsegu 
vključi v postopek spremljanja evropskega 
semestra;

Or. en

Predlog spremembe 203
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poziva Evropsko komisijo, naj 
demografske izzive rešuje s skupnimi 
smernicami, ki bodo temeljile na 
vrednotah enakosti spolov, 
nediskriminacije in medgeneracijske 
solidarnosti, ki jih je mogoče na 
nacionalni ravni uresničiti v priporočilih 
za posamezne države, pri čemer je treba 
upoštevati nacionalne razlike v kulturi in 
socialni politiki;

Or. en

Predlog spremembe 204
Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj predstavi 
okvirno direktivo o primernih sistemih 
dostojnega minimalnega dohodka, da bi 
zagotovila minimalno raven socialne 
zaščite;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 205
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj predstavi 
okvirno direktivo o primernih sistemih 
dostojnega minimalnega dohodka, da bi 
zagotovila minimalno raven socialne 
zaščite;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 206
Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj predstavi 
okvirno direktivo o primernih sistemih 
dostojnega minimalnega dohodka, da bi 
zagotovila minimalno raven socialne 
zaščite;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 207
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj predstavi 
okvirno direktivo o primernih sistemih 

črtano
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dostojnega minimalnega dohodka, da bi 
zagotovila minimalno raven socialne 
zaščite;

Or. en

Predlog spremembe 208
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj predstavi 
okvirno direktivo o primernih sistemih 
dostojnega minimalnega dohodka, da bi 
zagotovila minimalno raven socialne 
zaščite;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 209
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj predstavi 
okvirno direktivo o primernih sistemih 
dostojnega minimalnega dohodka, da bi 
zagotovila minimalno raven socialne 
zaščite;

8. poziva Komisijo, naj predstavi 
okvirno direktivo o primernih sistemih 
dostojnega minimalnega dohodka, da bi 
zagotovila minimalno raven socialne 
zaščite, in naj zagotovi, da neposredni 
upravičenci ali njihove družine ne živijo 
nad pragom revščine; meni, da mora biti 
minimalni dohodek začasen in prehoden 
ukrep, da bodo lahko bolj prikrajšane in 
ranljivejše osebe dostojanstveno živele, in 
so zato potrebni dodatni ukrepi 
vključevanja prek javnih politik 
zaposlovanja, podpore in spodbujanja 
nacionalnih proizvodnih zmogljivosti, da 
bi spodbudili ustvarjanje dostojnih 
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delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 210
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj predstavi 
okvirno direktivo o primernih sistemih 
dostojnega minimalnega dohodka, da bi 
zagotovila minimalno raven socialne 
zaščite;

8. poziva Komisijo, naj oceni in 
pripravi primerjalno študijo različnih 
sistemov minimalnega dohodka, ki 
obstajajo v EU; poziva Komisijo, naj 
pripravi poročilo, oblikuje sklepe in 
izpostavi primere dobre prakse na tem 
področju, da bi zagotovila minimalno 
raven socialne zaščite;

Or. en

Predlog spremembe 211
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj predstavi 
okvirno direktivo o primernih sistemih 
dostojnega minimalnega dohodka, da bi 
zagotovila minimalno raven socialne 
zaščite;

8. poziva Komisijo, naj predstavi 
okvirno direktivo o primernih sistemih 
dostojnega minimalnega dohodka, da bi 
zagotovila minimalno raven socialne 
zaščite – varovalno mrežo za zagotavljanje 
dostojnega življenja za vse državljane;

Or. en

Predlog spremembe 212
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Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj predstavi 
okvirno direktivo o primernih sistemih 
dostojnega minimalnega dohodka, da bi 
zagotovila minimalno raven socialne 
zaščite;

8. poziva Komisijo, naj preuči 
ukrepe, s katerimi bi podprli države 
članice pri uvedbi pravične minimalne 
plače, ki bo glede na gospodarske razmere 
v posamezni državi članici zagotavljala 
dostojen življenjski standard;

Or. en

Predlog spremembe 213
Marianne Vind

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj predstavi 
okvirno direktivo o primernih sistemih 
dostojnega minimalnega dohodka, da bi 
zagotovila minimalno raven socialne 
zaščite;

8. poziva Komisijo, naj predstavi 
celovito in ambiciozno evropsko strategijo 
za revne zaposlene, ki ji bodo sledili 
konkretni predlogi za odpravo temeljnih 
vzrokov revščine zaposlenih v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 214
Romana Tomc

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva Komisijo, naj predstavi 
okvirno direktivo o primernih sistemih 
dostojnega minimalnega dohodka, da bi 
zagotovila minimalno raven socialne 
zaščite;

8. poziva Komisijo, naj predstavi 
okvir o sistemih  minimalnega dohodka, da 
bi zagotovila minimalno raven socialne 
zaščite;
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Or. en

Predlog spremembe 215
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. pozdravlja zavezo nove Komisije, 
da bo v prvih stotih dneh svojega mandata 
predlagala strategijo EU za enakost 
spolov, ki bo vključevala zavezujoče 
ukrepe za preglednost plač; poziva 
Komisijo, naj to pobudo dopolni z orodji, 
ki bodo vsebovala objektivna merila za 
ocene, nevtralne glede na spol, in 
primerjave vrednosti dela v različnih 
sektorjih, da bi dosegli enako plačilo za 
enako delo in delo enake vrednosti za 
ženske in moške v vseh sektorjih in 
poklicih;

Or. en

Predlog spremembe 216
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. ponovno izraža zaskrbljenost 
zaradi stopnje brezdomstva in 
izključenosti s stanovanjskega trga; 
poziva k okrepljenemu spremljanju in 
priporočilom v zvezi s tem v okviru 
semestra; poziva Komisijo in države 
članice, naj nemudoma ukrepajo, da bodo 
dosegle napredek v zvezi s prednostno 
nalogo 19 evropskega stebra socialnih 
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pravic;

Or. en

Predlog spremembe 217
France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k celostnemu odzivu, ki bi 
obravnaval pomanjkanje cenovno 
dostopnih stanovanj, slabe stanovanjske 
razmere, izključenost s stanovanjskega 
trga in brezdomstvo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 218
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k celostnemu odzivu, ki bi 
obravnaval pomanjkanje cenovno 
dostopnih stanovanj, slabe stanovanjske 
razmere, izključenost s stanovanjskega trga 
in brezdomstvo;

9. poziva k celostnemu odzivu, ki bi 
preprečil pomanjkanje cenovno dostopnih 
stanovanj, slabe stanovanjske razmere, 
izključenost s stanovanjskega trga in 
odpravil brezdomstvo; poziva Komisijo, 
naj predlaga evropski okvir za socialna in 
cenovno dostopna stanovanja, da bi v 
skladu s priporočilom 19 evropskega 
stebra socialnih pravic učinkovito 
uskladili politične ukrepe držav članic; 
ugotavlja, da bi morala Komisija preučiti 
izvajanje obstoječih uspešnih modelov – 
zlasti projekta „Housing First“ (najprej 
stanovanje) –  z uporabo ustreznih 
skladov, kot sta Evropski socialni sklad 
plus in Evropski sklad za regionalni 
razvoj; poleg tega poudarja, da morajo 
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Komisija in države članice pridobiti boljše 
in bolj usklajene podatke o številu 
brezdomcev v Evropi, saj je to podlaga za 
učinkovito javno politiko;

Or. en

Predlog spremembe 219
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k celostnemu odzivu, ki bi 
obravnaval pomanjkanje cenovno 
dostopnih stanovanj, slabe stanovanjske 
razmere, izključenost s stanovanjskega trga 
in brezdomstvo;

9. poziva Komisijo in države članice 
k celostnemu odzivu, ki bi obravnaval 
pomanjkanje cenovno dostopnih stanovanj, 
slabe stanovanjske razmere, energetsko 
revščino in izključenost s stanovanjskega 
trga in brezdomstvo; poziva Komisijo, naj 
predlaga okvir EU za nacionalne 
strategije za brezdomstvo, in poziva države 
članice, naj ob upoštevanju načela 
„Housing First“ (najprej stanovanje) 
pripravijo lastne strategije za 
brezdomstvo, pri čemer naj stalno 
nastanitev prednostno zagotovijo 
brezdomcem in jih več ne kriminalizirajo;

Or. en

Predlog spremembe 220
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k celostnemu odzivu, ki bi 
obravnaval pomanjkanje cenovno 

9. poziva k celostnemu odzivu, ki bi 
obravnaval pomanjkanje cenovno 
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dostopnih stanovanj, slabe stanovanjske 
razmere, izključenost s stanovanjskega trga 
in brezdomstvo;

dostopnih stanovanj, slabe stanovanjske 
razmere, izključenost s stanovanjskega trga 
in brezdomstvo; poziva Komisijo in vse 
države članice EU, naj podprejo 
upravičenost naložb v javna stanovanja 
(izboljšanje obstoječih javnih stanovanj in 
po možnosti gradnja novih) v okviru 
Kohezijskega sklada, tako da te naložbe 
izvzamejo iz meril glede primanjkljaja in 
ustrezno spremenijo pravila o državni 
pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 221
Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k celostnemu odzivu, ki bi 
obravnaval pomanjkanje cenovno 
dostopnih stanovanj, slabe stanovanjske 
razmere, izključenost s stanovanjskega 
trga in brezdomstvo;

9. je zaskrbljen, ker je v večini držav 
članic vse več brezdomcev; poudarja, da 
za to obstajajo osebni, individualni in 
strukturni vzroki, kot je priseljevanje iz 
držav, ki niso članice EU, priseljevanje 
zaradi revščine iz drugih držav članic EU, 
pomanjkanje cenovno dostopnih stanovanj 
in neustrezna stanovanjska politika; 
poziva države članice, naj si izmenjujejo 
informacije in primere dobre prakse, da bi 
rešili ta pereč socialni problem;

Or. en

Predlog spremembe 222
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe
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9. poziva k celostnemu odzivu, ki bi 
obravnaval pomanjkanje cenovno 
dostopnih stanovanj, slabe stanovanjske 
razmere, izključenost s stanovanjskega trga 
in brezdomstvo;

9. poziva k celostnemu odzivu, ki bi 
obravnaval pomanjkanje cenovno 
dostopnih stanovanj, slabe stanovanjske 
razmere,  nedostopna stanovanja, 
izključenost s stanovanjskega trga in 
brezdomstvo, da bi ustavili naložbe v 
segregirane nastanitvene ustanove in 
hitro deinstitucionalizirali invalide ter 
prepovedali deložacije;

Or. en

Predlog spremembe 223
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k celostnemu odzivu, ki bi 
obravnaval pomanjkanje cenovno 
dostopnih stanovanj, slabe stanovanjske 
razmere, izključenost s stanovanjskega trga 
in brezdomstvo;

9. poziva k celostnemu odzivu, ki bi 
obravnaval pomanjkanje cenovno 
dostopnih stanovanj, slabe stanovanjske 
razmere,  nedostopnost stanovanj, 
izključenost s stanovanjskega trga in 
brezdomstvo, da bi ustavili naložbe v 
segregirane nastanitvene ustanove in 
hitro deinstitucionalizirali invalide;

Or. en

Predlog spremembe 224
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k celostnemu odzivu, ki bi 
obravnaval pomanjkanje cenovno 
dostopnih stanovanj, slabe stanovanjske 
razmere, izključenost s stanovanjskega trga 

9. poziva k celostnemu odzivu, ki bi 
obravnaval pomanjkanje cenovno 
dostopnih stanovanj, slabe stanovanjske 
razmere, izključenost s stanovanjskega trga 
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in brezdomstvo; in brezdomstvo; v skladu z zelenim 
dogovorom poziva tudi k ustreznim 
ukrepom za reševanje vprašanja 
energetske revščine;

Or. en

Predlog spremembe 225
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k celostnemu odzivu, ki bi 
obravnaval pomanjkanje cenovno 
dostopnih stanovanj, slabe stanovanjske 
razmere, izključenost s stanovanjskega trga 
in brezdomstvo;

9. poziva države članice k celostnemu 
odzivu, ki bi obravnaval pomanjkanje 
cenovno dostopnih stanovanj, slabe 
stanovanjske razmere, izključenost s 
stanovanjskega trga in brezdomstvo;

Or. en

Predlog spremembe 226
Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k celostnemu odzivu, ki bi 
obravnaval pomanjkanje cenovno 
dostopnih stanovanj, slabe stanovanjske 
razmere, izključenost s stanovanjskega trga 
in brezdomstvo;

9. poziva k odločnemu in celostnemu 
odzivu, ki bi obravnaval pomanjkanje 
cenovno dostopnih stanovanj, slabe 
stanovanjske razmere, izključenost s 
stanovanjskega trga in brezdomstvo;

Or. en

Predlog spremembe 227
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
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Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva k celostnemu odzivu, ki bi 
obravnaval pomanjkanje cenovno 
dostopnih stanovanj, slabe stanovanjske 
razmere, izključenost s stanovanjskega trga 
in brezdomstvo;

9. poziva k akcijskem načrtu, ki bi 
obravnaval pomanjkanje cenovno 
dostopnih stanovanj, slabe stanovanjske 
razmere, izključenost s stanovanjskega trga 
in brezdomstvo;

Or. en

Predlog spremembe 228
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj predlaga 
okvirno strategijo EU za nacionalne 
strategije za brezdomstvo, in poziva vse 
države članice, naj v lastne strategije za 
brezdomstvo vključijo proaktivne in 
reaktivne ukrepe, sprejmejo načelo 
„Housing First“ (najprej stanovanje) in 
pri zagotavljanju trajne nastanitve dajo 
prednost brezdomcem, predlagajo načine 
za odpravo energetske revščine, ukinejo 
deložacije in brezdomcev več ne 
kriminalizirajo;

Or. en

Predlog spremembe 229
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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9a. poziva države članice in Komisijo, 
naj odstranijo vse ovire, ki ženskam 
otežujejo udeležbo na trgu dela, in naj 
vidik spola vključijo v davčne politike, – 
tudi s preglede fiskalnih politik glede na 
enakost spolov, da bi odpravile z davki 
povezano spolno pristranskost – ter 
preprečijo uvedbo davkov, sprejetje 
zakonov o porabi in programov ali 
vpeljavo praks, ki bi povečali razlike med 
spoloma glede tržnega dohodka ali 
dohodka po obdavčitvi ali ki bi utrdili 
model moškega hranitelja družine;

Or. en

Predlog spremembe 230
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, 
Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo in države članice, 
naj pripravijo konkretne predloge za 
zagotovitev pravičnega prehoda pri 
energetski sanaciji stanovanj v okviru 
zelenega dogovora, ne da bi prekomerno 
obremenili ranljive skupine, zlasti tiste, ki 
jih ogrožata revščina in socialna 
izključenost;

Or. en

Predlog spremembe 231
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da je brezdomstvo tudi 
pomembno zdravstveno vprašanje, saj je 
pričakovana življenjska doba brezdomcev 
bistveno nižja kot pri splošni populaciji;

Or. en

Predlog spremembe 232
Maria Walsh

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva, naj se v EU okrepijo  
spremljanje in priporočila glede cenovno 
dostopnih stanovanj ter naj se 
brezdomcem zagotovi pravica do 
stanovanja;

Or. en

Predlog spremembe 233
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je zaskrbljen, ker delež mladih, ki 
zgodaj opustijo šolanje, stagnira in ker 
delež premalo uspešnih učencev vse bolj 
narašča; poziva države članice, naj 
izboljšajo svoje izobraževalne sisteme, 
poudarja, da na rezultate izobraževanja 
negativno vplivajo socialna izključenost, 
revščina in segregacija, ki jih je prav tako 
treba obravnavati;

10. je zaskrbljen, ker delež mladih, ki 
zgodaj opustijo šolanje, stagnira in ker 
delež učencev, ki ne izkoristijo v celoti 
svojega potenciala, narašča; poziva države 
članice, naj izboljšajo kakovost, dostopnost 
in vključujočo naravo svojih 
izobraževalnih sistemov z vidika 
vseživljenjskega učenja, med drugim z 
ustreznim financiranjem in večjimi 
možnostmi za prehod in napredovanje na 
drugih poteh izobraževanja in 
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usposabljanja; poudarja, da na rezultate 
izobraževanja zelo negativno  vplivajo 
socialna izključenost, diskriminacija, 
revščina in segregacija, pričakovanja na 
podlagi spolnih in etničnih predsodkov, ki 
jih je prav tako treba obravnavati;

Or. en

Predlog spremembe 234
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je zaskrbljen, ker delež mladih, ki 
zgodaj opustijo šolanje, stagnira in ker 
delež premalo uspešnih učencev vse bolj 
narašča; poziva države članice, naj 
izboljšajo svoje izobraževalne sisteme, 
poudarja, da na rezultate izobraževanja 
negativno vplivajo socialna izključenost, 
revščina in segregacija, ki jih je prav tako 
treba obravnavati;

10. je zaskrbljen, ker delež mladih, ki 
zgodaj opustijo šolanje, stagnira, zlasti med 
marginaliziranimi skupinami, kot so 
invalidi in migranti, in ker delež premalo 
uspešnih učencev narašča; poziva države 
članice, naj izboljšajo svoje izobraževalne 
sisteme in v okviru evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov vlagajo v 
izpopolnjevanjein tako zagotovijo, da 
izobraževanje in usposabljanje ustrezata 
zaposlitvenim potrebam; poudarja, da na 
rezultate izobraževanja negativno vplivajo 
socialna izključenost, revščina in 
segregacija, ki jih je prav tako treba 
obravnavati;

Or. en

Predlog spremembe 235
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je zaskrbljen, ker delež mladih, ki 
zgodaj opustijo šolanje, stagnira in ker 
delež premalo uspešnih učencev vse bolj 
narašča; poziva države članice, naj 
izboljšajo svoje izobraževalne sisteme, 
poudarja, da na rezultate izobraževanja 
negativno vplivajo socialna izključenost, 
revščina in segregacija, ki jih je prav tako 
treba obravnavati;

10. je zaskrbljen, ker delež mladih, ki 
zgodaj opustijo šolanje, stagnira in ker 
delež premalo uspešnih učencev vse bolj 
narašča; poziva države članice, naj 
izboljšajo svoje izobraževalne sisteme, 
poudarja, da na rezultate izobraževanja 
negativno vplivajo socialna izključenost, 
revščina in segregacija, ki jih je prav tako 
treba obravnavati; poziva Komisijo, naj 
izvede celovito analizo dejavnikov, ki 
vplivajo na zgodnje opuščanje šolanja, 
vključno s socialnimi vidiki, in predstavi 
predlog za rešitev problema;

Or. en

Predlog spremembe 236
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je zaskrbljen, ker delež mladih, ki 
zgodaj opustijo šolanje, stagnira in ker 
delež premalo uspešnih učencev vse bolj 
narašča; poziva države članice, naj 
izboljšajo svoje izobraževalne sisteme, 
poudarja, da na rezultate izobraževanja 
negativno vplivajo socialna izključenost, 
revščina in segregacija, ki jih je prav tako 
treba obravnavati;

10. je zaskrbljen, ker delež mladih, ki 
zgodaj opustijo šolanje, stagnira in ker 
delež premalo uspešnih učencev vse bolj 
narašča; poziva države članice, naj 
izboljšajo svoje izobraževalne sisteme, pri 
tem pa upoštevajo, kako pomembno je 
spodbujati vrednote, kot so človekovo 
dostojanstvo, medsebojno spoštovanje in 
svoboda izbire; poudarja, da na rezultate 
izobraževanja vpliva tudi socialno okolje 
učencev in poziva k učinkovitemu boju 
proti diskriminaciji na šolskem področju;

Or. en

Predlog spremembe 237
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog resolucije
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Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je zaskrbljen, ker delež mladih, ki 
zgodaj opustijo šolanje, stagnira in ker 
delež premalo uspešnih učencev vse bolj 
narašča; poziva države članice, naj 
izboljšajo svoje izobraževalne sisteme, 
poudarja, da na rezultate izobraževanja 
negativno vplivajo socialna izključenost, 
revščina in segregacija, ki jih je prav tako 
treba obravnavati;

10. je zaskrbljen, ker delež mladih, ki 
zgodaj opustijo šolanje, stagnira in ker 
delež premalo uspešnih učencev vse bolj 
narašča; poziva države članice, naj 
izboljšajo svoje izobraževalne sisteme in 
podprejo vseživljenjsko učenje; poudarja, 
da na rezultate izobraževanja negativno 
vplivajo socialna izključenost, revščina in 
segregacija, ki jih je prav tako treba 
obravnavati;

Or. en

Predlog spremembe 238
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je zaskrbljen, ker delež mladih, ki 
zgodaj opustijo šolanje, stagnira in ker 
delež premalo uspešnih učencev vse bolj 
narašča; poziva države članice, naj 
izboljšajo svoje izobraževalne sisteme, 
poudarja, da na rezultate izobraževanja 
negativno vplivajo socialna izključenost, 
revščina in segregacija, ki jih je prav tako 
treba obravnavati;

10. je zaskrbljen, ker delež mladih, ki 
zgodaj opustijo šolanje, stagnira in ker 
delež premalo uspešnih učencev vse bolj 
narašča; poziva države članice, naj 
izboljšajo svoje izobraževalne sisteme, 
poudarja, da na rezultate izobraževanja 
negativno vplivajo socialna izključenost, 
revščina,  segregacija in slaba integracija, 
ki jih je prav tako treba obravnavati;

Or. en

Predlog spremembe 239
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo in države članice, 
naj čim več vlagajo v dostopno in 
visokokakovostno izobraževanje in 
usposabljanje, okrepitev ukrepov za 
izpopolnjevanje in preusposabljanje, 
vključno z digitalnimi kompetencami, ter 
spodbujajo vseživljenjsko učenje; 
poudarja, da je pogoj za ustvarjanje 
konkurenčnega trga dela EU povezovanje 
kvalifikacij in spretnosti ter zaposlitvenih 
priložnosti in bi ga bilo treba doseči z 
lajšanjem tesnejšega sodelovanja med 
izobraževalnimi sistemi in podjetji, na 
primer s spodbujanjem vajeništva, učenja 
na delovnem mestu in vseživljenjskega 
usposabljanja; veliko pričakuje od 
posodobljenega programa znanj in 
spretnosti za Evropo, ki ga je napovedala 
Komisija, da bi se celostno odzvala na 
izziv prilagajanja znanj in spretnosti 
ekološkemu in digitalnemu prehodu;

Or. en

Predlog spremembe 240
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo in države članice, 
naj čim več vlagajo v cenovno 
sprejemljivo, dostopno in 
visokokakovostno izobraževanje in 
usposabljanje, vključno z digitalnimi in 
prenosljivimi znanji, ter spodbujajo 
vseživljenjsko učenje ter razvoj znanj in 
spretnosti, da bi delavce pripravili na 
prihodnje potrebe trga dela, na katerega 
bo vplivala zelena in digitalna 
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preobrazba; poziva države članice, naj 
okrepijo sisteme poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja ter povečajo njihovo 
usklajenost s potrebami na trgu dela; 
poudarja pomen vajeništva in drugih 
oblik učenja na delovnem mestu; meni, da 
bo vzajemno priznavanje kvalifikacij 
koristno, da bi odpravili pomanjkanje 
znanj in spretnosti ter neusklajenost med 
ponudbo znanj in spretnosti ter 
povpraševanjem po njih;

Or. en

Predlog spremembe 241
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da so vrzeli v osnovni 
računski in bralni pismenosti ter 
digitalnih veščinah resna ovira za uspešno 
udeležbo v družbi in na trgu dela, kar bi 
lahko poglobilo sedanje socialno-
ekonomske neenakosti; v zvezi s tem 
poziva države članice, naj okrepijo 
določbe za dostopno, vključujoče, prožno 
in kakovostno usposabljanje na področju 
osnovnih znanj in spretnosti s prilagojeno 
podporo najbolj marginaliziranim 
skupinam v družbi in dejavnim 
nagovarjanjem teh skupin; poudarja, da 
je to odvisno od dolgoročnega strateškega 
sodelovanja med ponudniki 
usposabljanja, organizacijami civilne 
družbe, regionalnimi in lokalnimi organi, 
javnimi zavodi za zaposlovanje in 
socialnimi službami;

Or. en
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Predlog spremembe 242
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva države članice, naj 
zagotovijo navzgor usmerjeno 
konvergenco k enakemu, neprenosljivemu 
in v celoti plačanemu porodniškemu in 
očetovskemu dopustu, saj je to ukrep, ki 
bo izboljšal enakost med spoloma pri 
oskrbi, omogočil enako udeležbo žensk in 
moških na trgu dela in bolj pošten delež 
neplačane oskrbe in gospodinjskega dela, 
s tem pa odpravil vrzeli pri zaposlovanju 
za določen čas ali delu s krajšim delovnim 
časom;

Or. en

Predlog spremembe 243
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo, naj predstavi 
novo strategijo EU za varnost in zdravje 
pri delu, katere cilj naj bo med drugim, da 
ne bo več smrtnih nesreč pri delu in z 
delom povezanih rakavih obolenj, in ki bo 
vsebovala zavezujoče mejne vrednosti za 
poklicno izpostavljenost, strožjo direktivo 
o azbestu in novo direktivo o 
psihosocialnih tveganjih;

Or. en

Predlog spremembe 244
Dennis Radtke
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Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. priznava, da številna tradicionalna 
delovna mesta zaradi digitalizacije 
nadomeščajo nova; poziva države članice, 
naj zagotovijo več poklicnega 
usposabljanja, da bodo delavci, ki jim 
grozi izguba zaposlitve, ostali na trgu 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 245
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo in države članice, 
naj spodbujajo poklicno usposabljanje, ki 
se osredotoča na odpravljanje neskladij 
na trgu dela, programe, prilagojene 
potrebam trga dela, in poslovno 
usmerjene programe usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 246
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. ponovno poziva, naj se v 
preglednico makroekonomskih 
neravnovesij vključijo socialni kazalniki, 
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med drugim tudi za neenakost med 
spoloma, ki morajo biti enakovredni 
ekonomskim kazalnikom;

Or. en

Predlog spremembe 247
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva države članice, naj vlagajo 
v kakovostno izobraževanje, digitalne 
spretnosti, digitalno poklicno 
usposabljanje in digitalno 
izpopolnjevanje, preusposabljanje in 
programe vseživljenjskega učenja za 
delavce;

Or. en

Predlog spremembe 248
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da je treba izboljšati 
usposabljanje in izobraževanje, da bi 
prilagodili znanja in spretnosti ter 
ustvarili nova delovna mesta v okoljskem 
in digitalnem sektorju;

Or. en

Predlog spremembe 249
Kira Marie Peter-Hansen
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. poziva Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z deležniki posodobi in okrepi 
smernice državam članicam za 
vzpostavitev učinkovite ureditve za 
potrjevanje kompetenc, pridobljenih z 
neformalnim in priložnostnim učenjem; 
poudarja, da lahko priznavanje in 
prepoznavnost vseh kompetenc, vključno z 
nekognitivnimi ali „mehkimi“ 
spretnostmi, ne glede na to, kje so 
pridobljene, učinkovito prispevata k 
udeležbi v družbi in na trgu dela, zlasti za 
ljudi z nizko stopnjo formalne izobrazbe;

Or. en

Predlog spremembe 250
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. poziva države članice, naj 
uporabijo Evropski socialni sklad, da bi 
mladim pomagali pri širjenju njihovih 
kvalifikacij, in naj doma spodbujajo v 
prihodnost usmerjene kakovostne dualne 
izobraževalne sisteme, ki so osredotočeni 
na podjetništvo in odpravljajo neskladja 
na trgu dela, ter naj vsem otrokom 
omogočijo dostop do kakovostnega in 
vključujočega izobraževanja; ponovno 
poudarja, da se je treba osredotočiti na 
mlade, ki niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, tako da se 
stori vse, kar je mogoče, da bi odpravili 
ovire za uresničitev njihovega potenciala;
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Or. en

Predlog spremembe 251
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. ugotavlja, kako pomembne so 
spretnosti in kompetence, pridobljene v 
neformalnih učnih okoljih; zato poudarja, 
da je treba oblikovati sistem potrjevanja 
neformalnih oblik znanja, zlasti znanja, 
pridobljenega pri prostovoljnih 
dejavnostih;

Or. en

Predlog spremembe 252
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10c. pozdravlja dejstvo, da se je na 
področju zdravstvenega varstva proces 
evropskega semestra od varčevanja 
preusmeril na uspešnost zdravstevenega 
sistema, pri čemer se priznavata pomen 
zdravstvenih rezultatov in dostop do 
visokokakovostnega zdravstvenega 
varstva, ki je vsem cenovno dostopno; 
poziva k oblikovanju skupnih kazalnikov 
in metodologij za ocenjevanje uspešnosti 
sistemov zdravstvenega varstva, da bi 
zmanjšali neenakosti na področju zdravja; 
podpira prizadevanja za oblikovanje 
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skupnih kazalnikov in metodologij, ki 
bodo omogočali oceno uspešnosti 
nacionalnih zdravstvenih sistemov, 
vključno z neenakostjo in vrzelmi pri 
dostopu do zdravstvenega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 253
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter enakost spolov in 
naj zagotovijo enako plačilo za enako delo 
v istem kraju; poziva k okrepitvi 
prizadevanj za odpravo razlik med plačami 
moških in žensk in razlik v pokojninah 
med spoloma ter k odpravi dejavnikov, ki 
ženske odvračajo od dela; poziva k 
dostopnim in cenovno ugodnim 
kakovostnim storitvam otroškega varstva 
in predšolske vzgoje ter storitvam oskrbe 
za tiste, ki so od oskrbe odvisni, vključno s 
starejšimi;

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter enakost spolov in 
naj zagotovijo enako plačilo za enako delo 
v istem kraju; poziva k okrepitvi 
prizadevanj za odpravo razlike med 
plačami moških in žensk, ki v EU znaša 
16 % in se je v zadnjem desetletju le 
neznatno spremenila, ter razlik v 
pokojninah med spoloma ter k odpravi 
dejavnikov, ki ženske odvračajo od dela; 
zato poziva Komisijo, naj okrepi 
prizadevanja za povečanje stopnje 
zaposlenosti žensk v Evropi in jim olajša 
dostop do trga dela, na primer s 
spodbujanjem podjetništva žensk; poziva k 
dostopnim in cenovno ugodnim 
kakovostnim storitvam otroškega varstva 
in predšolske vzgoje ter storitvam oskrbe 
za tiste, ki so od oskrbe odvisni, vključno s 
starejšimi;

Or. en

Predlog spremembe 254
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Yana Toom, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
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Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter enakost spolov in 
naj zagotovijo enako plačilo za enako delo 
v istem kraju; poziva k okrepitvi 
prizadevanj za odpravo razlik med plačami 
moških in žensk in razlik v pokojninah 
med spoloma ter k odpravi dejavnikov, ki 
ženske odvračajo od dela; poziva k 
dostopnim in cenovno ugodnim 
kakovostnim storitvam otroškega varstva 
in predšolske vzgoje ter storitvam oskrbe 
za tiste, ki so od oskrbe odvisni, vključno s 
starejšimi;

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter enakost spolov in 
naj zagotovijo enako plačilo za enako delo 
v istem kraju; v zvezi s tem pozdravlja 
zavezo Komisije, da bo v prvih 100 dneh 
predlagala direktivo o preglednosti plačil, 
da bi čim prej odpravili razliko v plačilu 
med spoloma, in poziva države članice, 
naj začnejo pospešeno in celovito izvajati 
direktivo EU o usklajevanju poklicnega in 
zasebnega življenja; poziva k okrepitvi 
prizadevanj za odpravo razlik med plačami 
moških in žensk in razlik v pokojninah 
med spoloma ter k odpravi dejavnikov, ki 
ženske odvračajo od dela; poziva k 
oblikovanju politik, s katerimi bi podprli 
podjetništvo žensk tako, da bi jim 
zagotovili dostop do financiranja in 
poslovnih priložnosti; poziva tudi k 
dostopnim in cenovno ugodnim 
kakovostnim storitvam otroškega varstva 
in predšolske vzgoje ter storitvam oskrbe 
za tiste, ki jo potrebujejo, vključno s 
starejšimi;

Or. en

Predlog spremembe 255
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter enakost spolov in 
naj zagotovijo enako plačilo za enako delo 
v istem kraju; poziva k okrepitvi 
prizadevanj za odpravo razlik med plačami 
moških in žensk in razlik v pokojninah 

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja, olajšajo starševstvo in 
enakost spolov ter zagotovijo enako plačilo 
za enako delo v istem kraju; poziva k 
okrepitvi prizadevanj za odpravo razlik 
med plačami moških in žensk in razlik v 
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med spoloma ter k odpravi dejavnikov, ki 
ženske odvračajo od dela; poziva k 
dostopnim in cenovno ugodnim 
kakovostnim storitvam otroškega varstva 
in predšolske vzgoje ter storitvam oskrbe 
za tiste, ki so od oskrbe odvisni, vključno s 
starejšimi;

pokojninah med spoloma ter k odpravi 
dejavnikov, ki ženske odvračajo od dela; 
poziva k dostopnim in cenovno ugodnim 
kakovostnim storitvam otroškega varstva 
in predšolske vzgoje ter storitvam oskrbe 
za tiste, ki jo potrebujejo, vključno s 
starejšimi; v zvezi s tem poudarja 
prilagodljivost in učinkovitost socialnega 
gospodarstva ter poziva države članice, 
naj oblikujejo ustrezen zakonodajni okvir, 
da bi se socialna podjetja lahko 
ustanavljala in delovala, ne da bi jih od 
tega odvračalo pretirano birokratsko 
breme;

Or. en

Predlog spremembe 256
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter enakost spolov in 
naj zagotovijo enako plačilo za enako delo 
v istem kraju; poziva k okrepitvi 
prizadevanj za odpravo razlik med plačami 
moških in žensk in razlik v pokojninah 
med spoloma ter k odpravi dejavnikov, ki 
ženske odvračajo od dela; poziva k 
dostopnim in cenovno ugodnim 
kakovostnim storitvam otroškega varstva 
in predšolske vzgoje ter storitvam oskrbe 
za tiste, ki so od oskrbe odvisni, vključno s 
starejšimi;

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja tako, da začnejo hitro 
izvajati direktivo o usklajevanju 
poklicnega in zasebnega življenja staršev 
in oskrbovalcev, zagotovijo pa naj tudi 
večjo enakost spolov in enako plačilo za 
enako delo v istem kraju; pozdravlja 
nedavno posvetovanje Komisije o direktivi 
o preglednosti plačil, s katero bi odpravili 
razlike med plačami moških in žensk in 
posledične razlike v pokojninah med 
spoloma, pa tudi dejavnike, ki ženske 
odvračajo od dela, in sicer tako, da bi 
zagotovili ustrezno prožnost, ki bi 
prispevala k višji stopnji zaposlenosti 
žensk; poziva k dostopnim in cenovno 
ugodnim kakovostnim storitvam otroškega 
varstva in predšolske vzgoje ter storitvam 
oskrbe za tiste, ki so od oskrbe odvisni, 
vključno s starejšimi;
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Or. en

Predlog spremembe 257
France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter enakost spolov in 
naj zagotovijo enako plačilo za enako delo 
v istem kraju; poziva k okrepitvi 
prizadevanj za odpravo razlik med plačami 
moških in žensk in razlik v pokojninah 
med spoloma ter k odpravi dejavnikov, ki 
ženske odvračajo od dela; poziva k 
dostopnim in cenovno ugodnim 
kakovostnim storitvam otroškega varstva 
in predšolske vzgoje ter storitvam oskrbe 
za tiste, ki so od oskrbe odvisni, vključno s 
starejšimi;

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter enakost spolov in 
naj zagotovijo enako plačilo za enako delo 
v istem kraju; poziva k okrepitvi 
prizadevanj za odpravo razlik med plačami 
moških in žensk in razlik v pokojninah 
med spoloma ter k odpravi dejavnikov, ki 
ženske odvračajo od dela; poziva k 
dostopnim in cenovno ugodnim 
kakovostnim storitvam otroškega varstva 
in predšolske vzgoje ter storitvam oskrbe 
za tiste, ki so od oskrbe odvisni, vključno s 
starejšimi; poziva države članice, naj 
zagotovijo dostojne pokojnine za 
gospodinje, ki se odločijo vzgajati svoje 
otroke;

Or. en

Predlog spremembe 258
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter enakost spolov in 
naj zagotovijo enako plačilo za enako delo 
v istem kraju; poziva k okrepitvi 
prizadevanj za odpravo razlik med plačami 
moških in žensk in razlik v pokojninah 

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter enakost spolov in 
naj zagotovijo enako plačilo za enako delo 
v istem kraju; poziva k okrepitvi 
prizadevanj za odpravo razlik med plačami 
moških in žensk in razlik v pokojninah 
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med spoloma ter k odpravi dejavnikov, ki 
ženske odvračajo od dela; poziva k 
dostopnim in cenovno ugodnim 
kakovostnim storitvam otroškega varstva 
in predšolske vzgoje ter storitvam oskrbe 
za tiste, ki so od oskrbe odvisni, vključno s 
starejšimi;

med spoloma ter k odpravi dejavnikov, ki 
ženske odvračajo od dela; poziva k 
podaljšanju porodniškega in starševskega 
dopusta, ki naj bosta plačana 100-
odstotno; poziva k dostopnim in cenovno 
ugodnim kakovostnim javnim storitvam 
otroškega varstva in predšolske vzgoje ter 
javnim storitvam oskrbe za tiste, ki jo 
potrebujejo, vključno s starejšimi in 
invalidi;

Or. en

Predlog spremembe 259
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter enakost spolov in 
naj zagotovijo enako plačilo za enako delo 
v istem kraju; poziva k okrepitvi 
prizadevanj za odpravo razlik med plačami 
moških in žensk in razlik v pokojninah 
med spoloma ter k odpravi dejavnikov, ki 
ženske odvračajo od dela; poziva k 
dostopnim in cenovno ugodnim 
kakovostnim storitvam otroškega varstva 
in predšolske vzgoje ter storitvam oskrbe 
za tiste, ki so od oskrbe odvisni, vključno s 
starejšimi;

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter enakost spolov in 
naj zagotovijo enako plačilo za enako delo 
v istem kraju; poziva k okrepitvi 
prizadevanj za odpravo razlik med plačami 
moških in žensk in razlik v pokojninah 
med spoloma ter k odpravi dejavnikov, ki 
ženske odvračajo od dela; poziva k 
dostopnim in cenovno ugodnim 
kakovostnim storitvam otroškega varstva 
in predšolske vzgoje ter storitvam oskrbe 
za tiste, ki jo potrebujejo, vključno s 
starejšimi, da bi ženskam olajšali udeležbo 
na trgu dela; poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog direktive o preglednosti plač;

Or. en

Predlog spremembe 260
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter enakost spolov in 
naj zagotovijo enako plačilo za enako delo 
v istem kraju; poziva k okrepitvi 
prizadevanj za odpravo razlik med plačami 
moških in žensk in razlik v pokojninah 
med spoloma ter k odpravi dejavnikov, ki 
ženske odvračajo od dela; poziva k 
dostopnim in cenovno ugodnim 
kakovostnim storitvam otroškega varstva 
in predšolske vzgoje ter storitvam oskrbe 
za tiste, ki so od oskrbe odvisni, vključno s 
starejšimi;

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter enakost spolov in 
naj zagotovijo enako plačilo za enako delo 
v istem kraju; poziva k okrepitvi 
prizadevanj za odpravo razlik med plačami 
moških in žensk in razlik v pokojninah 
med spoloma ter k odpravi dejavnikov, ki 
ženske odvračajo od dela; poziva k 
dostopnim in brezplačnim kakovostnim 
storitvam otroškega varstva in predšolske 
vzgoje ter storitvam oskrbe za tiste, ki jo 
potrebujejo, vključno z invalidi in 
starejšimi;

Or. en

Predlog spremembe 261
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter enakost spolov in 
naj zagotovijo enako plačilo za enako delo 
v istem kraju; poziva k okrepitvi 
prizadevanj za odpravo razlik med plačami 
moških in žensk in razlik v pokojninah 
med spoloma ter k odpravi dejavnikov, ki 
ženske odvračajo od dela; poziva k 
dostopnim in cenovno ugodnim 
kakovostnim storitvam otroškega varstva 
in predšolske vzgoje ter storitvam oskrbe 
za tiste, ki so od oskrbe odvisni, vključno s 
starejšimi;

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter enakost spolov in 
naj zagotovijo enako plačilo za enako delo 
v istem kraju; poziva k okrepitvi 
prizadevanj za odpravo razlik med plačami 
moških in žensk in razlik v pokojninah 
med spoloma ter k odpravi dejavnikov, ki 
ženske odvračajo od dela; poziva k 
dostopnim in cenovno ugodnim 
kakovostnim storitvam otroškega varstva 
in predšolske vzgoje ter storitvam oskrbe 
in dolgotrajne oskrbe za tiste, ki jo 
potrebujejo, zlasti za starejše;
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Or. en

Predlog spremembe 262
Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter enakost spolov in 
naj zagotovijo enako plačilo za enako delo 
v istem kraju; poziva k okrepitvi 
prizadevanj za odpravo razlik med plačami 
moških in žensk in razlik v pokojninah 
med spoloma ter k odpravi dejavnikov, ki 
ženske odvračajo od dela; poziva k 
dostopnim in cenovno ugodnim 
kakovostnim storitvam otroškega varstva 
in predšolske vzgoje ter storitvam oskrbe 
za tiste, ki so od oskrbe odvisni, vključno s 
starejšimi;

11. poziva države članice, naj 
izboljšajo usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja ter enakost spolov in 
naj zagotovijo enako plačilo za enako delo 
v istem kraju; poziva k okrepitvi 
prizadevanj za odpravo razlik med plačami 
moških in žensk in razlik v pokojninah 
med spoloma ter k odpravi dejavnikov, ki 
ženske odvračajo od dela; poziva k 
dostopnim in cenovno ugodnim 
kakovostnim storitvam otroškega varstva 
in predšolske vzgoje ter storitvam oskrbe 
za tiste, ki jo potrebujejo, vključno s 
starejšimi;

Or. en

Predlog spremembe 263
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je treba zagotoviti 
splošne, kakovostne, dostopne in cenovno 
ugodne zmogljivosti za varstvo otrok, da bi 
povečali zaposlenost žensk; je zaskrbljen, 
ker sta bila barcelonska cilja, da bi 
varstvo zagotovili za 33 % otrok, mlajših 
od treh let (cilj 1), in za 90 % otrok, starih 
od treh let do šoloobvezne starosti (cilj 2), 
od leta 2002 neenakomerno dosežena, in 
sicer samo v 12 državah članicah; poziva 
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države članice, naj direktivo Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 
o usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev 
nemudoma in učinkovito prenesejo v 
svojo nacionalno zakonodajo; poziva k 
oblikovanju okvira EU za gospodarstvo 
oskrbe, ki bi podobno kot barcelonska 
cilja urejal minimalno raven oskrbe 
starejših in odvisnih oseb, pa tudi k 
oblikovanju smernic za kakovost pri 
profesionalizaciji gospodinjskega dela in 
oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 264
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. je zaskrbljen, ker so vertikalna in 
horizontalna segregacija na trgu dela ter 
vztrajne razlike med plačami in 
pokojninami žensk in moških še vedno 
zelo pogoste v vsej Evropski uniji in ker je 
v procese odločanja, zlasti v gospodarstvu 
in med drugim tudi v socialnem dialogu, 
vključenih premalo žensk; poudarja, da te 
in druge neenakosti najbolj občutijo 
prikrajšane skupine žensk, in zato poziva, 
naj se v politikah zaposlovanja in na 
področju socialne zaščite uporabi 
medsektorski pristop, s katerim bi zaščitili 
ranljive skupine žensk, vključno z 
invalidkami; meni, da je za uspešno 
izvajanje tega medsektorskega pristopa 
med drugim treba pridobiti podatke in 
informacije, ločene po spolu, zlasti za 
platformno in neprijavljeno delo, aktivne 
politike zaposlovanja, mobilnost, 
posamezne akcijske načrte ali 
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nadomestila za brezposelnost;

Or. en

Predlog spremembe 265
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Radka Maxová, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
delavci, ki so vključeni v netipične oblike 
zaposlitve, in številni samozaposleni 
nimajo ustreznega dostopa do sistemov 
socialne zaščite ali pa dostopa do njih 
sploh nimajo; poziva države članice, naj 
izvajajo ukrepe za reševanje teh vprašanj, 
zlasti po priporočilu Sveta o dostopu 
delavcev in samozaposlenih oseb do 
socialne zaščite, ki je bilo sprejeto 6. 
decembra 2018; pozdravlja to priporočilo 
kot prvi korak, pa tudi zavezo Komisije, da 
bo okrepila sisteme socialne zaščite v 
Evropi, vendar poudarja, da je treba 
storiti več, da bi imeli dostop do socialne 
zaščite vsi;

Or. en

Predlog spremembe 266
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva Komisijo, naj obravnava 
demografske izzive, zlasti staranje 
prebivalstva in nizko rodnost, ki bodo 
dolgoročno vplivali na številne vidike, 
med drugim na pokojninski sistem in 



AM\1197733SL.docx 37/82 PE646.977v01-00

SL

zdravstveno varstvo;

Or. en

Predlog spremembe 267
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj okrepi 
zakonsko ureditev novih oblik dela in 
izboljša delovne razmere platformnih 
delavcev;

12. poziva države članice, naj preučijo 
položaj platformnih delavcev v digitalnem 
gospodarstvu in kako bi lahko izboljšali 
njihovo zdravstveno zavarovanje ter 
povečali učinkovitost socialnih prispevkov 
in pravice do kolektivnih pogajanj, poleg 
tega pa naj preučijo, kako nove 
tehnologije in načini dela ustvarjajo nove 
priložnosti na trgu dela in prispevajo k 
vključevanju oseb, ki so na trgu dela v 
šibkem položaju; predlaga evropsko leto, 
namenjeno digitalizaciji;

Or. en

Predlog spremembe 268
Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj okrepi 
zakonsko ureditev novih oblik dela in 
izboljša delovne razmere platformnih 
delavcev;

12. priznava, da je v nove oblike 
zaposlovanja, kot so gospodarstva 
platform, vključenih vse več delavcev; 
poziva Komisijo, naj izvede oceno učinka 
in na podlagi rezultatov predlaga ukrepe, 
s katerimi bi okrepili pravice platformnih 
delavcev in izboljšali njihove delovne 
pogoje;

Or. en
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Predlog spremembe 269
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj okrepi 
zakonsko ureditev novih oblik dela in 
izboljša delovne razmere platformnih 
delavcev;

12. poziva Komisijo, naj z usklajeno 
pobudo EU zagotovi, da bodo delavci, ki 
so vključeni v nove oblike dela, zlasti 
platformni delavci, imeli dostop do 
sistema socialne zaščite, da bodo 
zagotovljene vse njihove socialne pravice 
ne glede na njihov zaposlitveni status in 
da bodo tudi platformni delavci vključeni 
v kolektivne pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 270
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj okrepi 
zakonsko ureditev novih oblik dela in 
izboljša delovne razmere platformnih 
delavcev;

12. poziva Komisijo, naj podpira 
izvajanje trdne zakonske ureditve vseh 
oblik dela, vključno z novimi, in 
izboljšanje delovnih pogojev za vse 
delavce, tudi za izmenske in platformne 
delavce;

Or. en

Predlog spremembe 271
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj okrepi 
zakonsko ureditev novih oblik dela in 
izboljša delovne razmere platformnih 
delavcev;

12. poziva Komisijo, naj okrepi 
zakonsko ureditev novih oblik dela in 
izboljša delovne razmere platformnih 
delavcev; poudarja, da so še zlasti ranljivi 
ljudje, ki so vključeni v atipične oblike 
dela, vključno s tistimi, ki so sklenili 
pogodbe za delo z neprostovoljnim krajšim 
delovnim časom ali pogodbe za določen 
čas; meni, da lahko te oblike dela 
negativno vplivajo na inovativnost in 
produktivnost;

Or. en

Predlog spremembe 272
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj okrepi 
zakonsko ureditev novih oblik dela in 
izboljša delovne razmere platformnih 
delavcev;

12. poziva Komisijo, naj spremlja 
izvajanje zakonske ureditve novih oblik 
zaposlitve in preuči možnosti za 
izboljšanje delovnih pogojev platformnih 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 273
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, 
Marie-Pierre Vedrenne

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj okrepi 12. poziva Komisijo, naj okrepi 
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zakonsko ureditev novih oblik dela in 
izboljša delovne razmere platformnih 
delavcev;

zakonsko ureditev novih oblik dela in 
platformnim delavcem zagotovi poštene 
delovne pogoje, pravice in socialno 
zaščito;

Or. en

Predlog spremembe 274
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj okrepi 
zakonsko ureditev novih oblik dela in 
izboljša delovne razmere platformnih 
delavcev;

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo zakonsko ureditev novih oblik 
dela in izboljšajo delovne pogoje 
platformnih delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 275
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj okrepi 
zakonsko ureditev novih oblik dela in 
izboljša delovne razmere platformnih 
delavcev;

12. poziva Komisijo, naj države članice 
usmerja pri zakonskem urejanju novih 
oblik dela, da bi izboljšale delovne pogoje 
platformnih delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 276
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj okrepi 
zakonsko ureditev novih oblik dela in 
izboljša delovne razmere platformnih 
delavcev;

12. poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo zakonsko ureditev novih oblik 
dela in izboljšajo delovne pogoje 
platformnih delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 277
France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj okrepi 
zakonsko ureditev novih oblik dela in 
izboljša delovne razmere platformnih 
delavcev;

12. poziva države članice, naj okrepijo 
zakonsko ureditev novih oblik dela in 
izboljšajo delovne pogoje platformnih 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 278
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. meni, da upadanje števila 
prebivalcev resno ovira gospodarsko rast; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
uvedejo ukrepe za spoprijemanje s tem 
izzivom; poziva Komisijo in države 
članice, naj vodijo politike za aktivno 
staranje, socialno vključevanje starejših 
in medgeneracijsko solidarnost; poziva 
Komisijo, naj ukrepa in na podlagi 
svojega poročila o oceni evropskega leta 
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aktivnega staranja in solidarnosti med 
generacijami 2012 sprejme nadaljnje 
ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 279
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. je zaskrbljen zaradi prenizke 
zastopanosti žensk v izobraževanju in na 
poklicnih poteh na področju naravoslovja, 
tehnologije, inženirstva in matematike ter 
države članice poziva, naj se borijo proti 
spolnim stereotipom ter na tem področju 
poskrbijo za višjo udeležbo in dosežke 
deklet in žensk ter zagotovijo njihovo 
nadaljnjo vključenost, da bi se zmanjšala 
neuravnotežena zastopanost spolov v 
tovrstnih poklicih; poudarja, da je 
vseživljenjsko učenje tudi za ženske zelo 
pomembno, saj pomeni priložnost za 
preusposabljanje na trgu dela, ki se 
nenehno spreminja;

Or. en

Predlog spremembe 280
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva države članice, naj 
sprejmejo zakonodajo, s katero bi 
zagotovili enako zastopanost žensk v 
organih odločanja podjetij, enako plačilo 
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za moške in ženske ter enake priložnosti 
za napredovanje na poklicni poti, in sicer 
tudi z uvedbo javnega indeksa za merjenje 
enakosti v podjetjih ter nalaganjem kazni 
podjetjem, ki ne bi dosegla ciljev glede 
enakosti;

Or. en

Predlog spremembe 281
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo in države članice, 
naj sprejmejo ukrepe za preprečevanje 
skritih stroškov dela; poudarja, da je 
delodajalec v celoti odgovoren za stroške v 
zvezi z opremo, ki je potrebna za 
izpolnjevanje obveznosti na delovnem 
mestu;

Or. en

Predlog spremembe 282
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo, naj okrepi 
izvajanje zakonodaje, politike in prakse 
proti diskriminaciji, da bi učinkovito 
preprečevali vse oblike diskriminacije, 
tudi diskriminacijo Romov;

Or. en
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Predlog spremembe 283
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo, naj se odzove na 
izzive digitalizacije in avtomatizacije, da bi 
ohranila delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 284
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poudarja, da je treba vsem 
zagotoviti splošni dostop do javnih 
sistemov primernih pokojnin in starostnih 
pokojnin, ki bodo temeljili na 
solidarnosti; poudarja, da morajo 
primeren pokojninski prihodek, ki je 
precej nad pragom revščine, zagotoviti 
javni pokojninski sistemi sami ali skupaj s 
sistemi poklicnega pokojninskega 
zavarovanja;

Or. en

Predlog spremembe 285
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
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Odstavek 12 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12c. meni, da je najboljši način za 
zagotavljanje vzdržnih, varnih in 
primernih pokojnin povečanje skupne 
stopnje zaposlenosti, plač in delovne 
aktivnosti ter izboljšanje pogojev dela in 
zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 286
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo svoja prizadevanja za 
nadaljnje vključevanje invalidov na trg 
dela, in sicer z odpravljanjem ovir in 
ustvarjanjem spodbud za njihovo 
zaposlovanje;

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo svoja prizadevanja za 
nadaljnje vključevanje invalidov na trg 
dela, in sicer z odpravljanjem ovir, 
zagotavljanjem dostopa invalidov do 
izobraževanja in usposabljanja ter 
ustvarjanjem spodbud za njihovo 
zaposlovanje in zaposljivost; opozarja, da 
je treba vodilna načela, na katerih temelji 
Konvencija OZN o pravicah invalidov, kot 
so polno in učinkovito sodelovanje in 
vključenost v družbo, enakost možnosti in 
dostopnost, v celoti izvajati tako na ravni 
EU kot na nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 287
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo svoja prizadevanja za 
nadaljnje vključevanje invalidov na trg 
dela, in sicer z odpravljanjem ovir in 
ustvarjanjem spodbud za njihovo 
zaposlovanje;

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo svoja prizadevanja za 
nadaljnje vključevanje invalidov na trg 
dela, in sicer z odpravljanjem ovir , 
ustvarjanjem priložnosti za njihovo 
vključevanje, ki jih prinašajo digitalne 
oblike dela, in ustvarjanjem spodbud za 
njihovo zaposlovanje v skladu z 
načelom 17 evropskega stebra socialnih 
pravic o vključevanju invalidov. V zvezi s 
tem bi morala biti evropska strategija o 
invalidnosti za obdobje po letu 2020 
namenjena lažjemu zaposlovanju 
invalidov na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 288
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo svoja prizadevanja za 
nadaljnje vključevanje invalidov na trg 
dela, in sicer z odpravljanjem ovir in 
ustvarjanjem spodbud za njihovo 
zaposlovanje;

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo svoja prizadevanja za 
nadaljnje vključevanje invalidov na trg 
dela, in sicer z odpravljanjem ovir in 
ustvarjanjem spodbud za njihovo 
zaposlovanje; poudarja, da je treba 
opraviti celovit medsektorski pregled 
zakonodaje Unije, s katerim bi zagotovili, 
da bo v celoti usklajena z določbami 
Konvencije OZN o pravicah invalidov, v 
postopku pregleda pa bi morale dejavno 
sodelovati predstavniške organizacije 
invalidov;

Or. en

Predlog spremembe 289
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Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo svoja prizadevanja za 
nadaljnje vključevanje invalidov na trg 
dela, in sicer z odpravljanjem ovir in 
ustvarjanjem spodbud za njihovo 
zaposlovanje;

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo svoja prizadevanja za 
nadaljnje vključevanje invalidov na odprti 
trg dela, in sicer s prepovedjo njihove 
diskriminacije, odpravljanjem ovir, 
zagotavljanjem primerne opreme na 
njihovem delovnem mestu in ustvarjanjem 
spodbud za delodajalce za njihovo 
zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 290
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo svoja prizadevanja za 
nadaljnje vključevanje invalidov na trg 
dela, in sicer z odpravljanjem ovir in 
ustvarjanjem spodbud za njihovo 
zaposlovanje;

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo svoja prizadevanja za 
nadaljnje vključevanje invalidov na odprti 
trg dela, in sicer s prepovedjo njihove 
diskriminacije, odpravljanjem ovir, 
zagotavljanjem primerne opreme na 
njihovem delovnem mestu in ustvarjanjem 
spodbud za njihovo zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 291
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo svoja prizadevanja za 
nadaljnje vključevanje invalidov na trg 
dela, in sicer z odpravljanjem ovir in 
ustvarjanjem spodbud za njihovo 
zaposlovanje;

13. poziva Komisijo in države članice, 
naj okrepijo svoja prizadevanja za 
nadaljnje vključevanje invalidnih oseb na 
trg dela, in sicer z odpravljanjem ovir in 
ustvarjanjem spodbud za njihovo 
zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 292
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da je treba zagotoviti 
splošne, kakovostne, dostopne in cenovno 
ugodne zmogljivosti za varstvo otrok, da bi 
povečali zaposlenost žensk; je zaskrbljen, 
ker sta bila barcelonska cilja, in sicer 
zagotoviti varstvo za 33 % otrok, mlajših 
od treh let (cilj 1), in izobraževanje za 
90 % otrok, starih od treh let do 
šoloobvezne starosti (cilj 2), od leta 2002 
dosežena le v 12 državah članicah; poziva 
države članice, naj direktivo Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 
o usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev 
nemudoma in učinkovito prenesejo v 
svojo nacionalno zakonodajo; poziva k 
oblikovanju okvira EU za gospodarstvo 
oskrbe, ki bi podobno kot barcelonska 
cilja urejal minimalno raven oskrbe 
starejših in odvisnih oseb, pa tudi k 
oblikovanju smernic za kakovost pri 
profesionalizaciji gospodinjskega dela in 
oskrbe;

Or. en
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Predlog spremembe 293
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da je usklajevanje 
spretnosti in kvalifikacij s 
povpraševanjem in zaposlitvenimi 
priložnostmi osnovni pogoj za ustvarjanje 
konkurenčnega trga dela EU; poziva 
države članice, naj izobraževanje in 
usposabljanje bolje uskladijo ter 
kompetence prilagodijo potrebam trga 
dela po vsej EU, in sicer zlasti z 
oblikovanjem ponudb za nadaljnje 
usposabljanje na delovnem mestu za 
področje digitalnih tehnologij;

Or. en

Predlog spremembe 294
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. zavrača vsakršno zmanjšanje 
sredstev za financiranje kohezijske 
politike; v zvezi s tem nasprotuje predlogu 
za zmanjšanje finančnih sredstev za 
Evropski socialni sklad plus kljub temu, da 
je bilo njegovo področje uporabe 
razširjeno; poudarja, da je treba bolje 
uskladiti evropski semester s socialnim in 
kohezijskim financiranjem in cilji politik 
Unije;

14. zavrača vsakršno zmanjšanje 
sredstev za financiranje kohezijske 
politike, saj je to poglavitna naložbena 
politika EU, ki prispeva k usklajenemu 
socialnemu, gospodarskemu in 
ozemeljskemu razvoju v Evropi; v zvezi s 
tem nasprotuje predlogu za zmanjšanje 
finančnih sredstev za Evropski socialni 
sklad plus kljub temu, da je bilo njegovo 
področje uporabe razširjeno, pa tudi 
predlogu za zmanjšanje sredstev za 
evropsko teritorialno sodelovanje, ki ima 
bistveno dodano vrednost EU, saj 
spodbuja čezmejno sodelovanje; poudarja, 



PE646.977v01-00 50/82 AM\1197733SL.docx

SL

da je treba evropski semester bolje 
uskladiti s socialnim in kohezijskim 
financiranjem in cilji politik Unije;

Or. en

Predlog spremembe 295
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. zavrača vsakršno zmanjšanje 
sredstev za financiranje kohezijske 
politike; v zvezi s tem nasprotuje predlogu 
za zmanjšanje finančnih sredstev za 
Evropski socialni sklad plus kljub temu, da 
je bilo njegovo področje uporabe 
razširjeno; poudarja, da je treba bolje 
uskladiti evropski semester s socialnim in 
kohezijskim financiranjem in cilji politik 
Unije;

14. zavrača vsakršno zmanjšanje 
sredstev za financiranje kohezijske politike 
in zahteva, da se ta sredstva v prihodnjem 
večletnem finančnem okviru povečajo v 
primerjavi s sedanjim; v zvezi s tem 
nasprotuje predlogu za zmanjšanje 
finančnih sredstev za vse kohezijske 
sklade, vključno z Evropskim socialnim 
skladom plus, kljub temu, da je bilo 
njegovo področje uporabe razširjeno; 
obžaluje vsako makroekonomsko 
pogojevanje, tj. vsako usklajevanje 
evropskega semestra s socialnim in 
kohezijskim financiranjem;

Or. en

Predlog spremembe 296
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. zavrača vsakršno zmanjšanje 
sredstev za financiranje kohezijske 
politike; v zvezi s tem nasprotuje predlogu 

14. meni, da se je kohezijska politika 
kot glavna naložbena politika v Evropski 
uniji izkazala za učinkovito pri 
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za zmanjšanje finančnih sredstev za 
Evropski socialni sklad plus kljub temu, da 
je bilo njegovo področje uporabe 
razširjeno; poudarja, da je treba bolje 
uskladiti evropski semester s socialnim in 
kohezijskim financiranjem in cilji politik 
Unije;

zmanjševanju neenakosti; zavrača 
vsakršno zmanjšanje sredstev za 
financiranje kohezijske politike; v zvezi s 
tem nasprotuje predlogu za zmanjšanje 
finančnih sredstev za Evropski socialni 
sklad plus kljub temu, da je bilo njegovo 
področje uporabe razširjeno; poziva države 
članice, naj v celoti izkoristijo 
razpoložljiva finančna sredstva; poudarja, 
da je treba evropski semester bolje 
uskladiti s socialnim in kohezijskim 
financiranjem in cilji politik Unije;

Or. en

Predlog spremembe 297
Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. zavrača vsakršno zmanjšanje 
sredstev za financiranje kohezijske 
politike; v zvezi s tem nasprotuje predlogu 
za zmanjšanje finančnih sredstev za 
Evropski socialni sklad plus kljub temu, da 
je bilo njegovo področje uporabe 
razširjeno; poudarja, da je treba bolje 
uskladiti evropski semester s socialnim in 
kohezijskim financiranjem in cilji politik 
Unije;

14. je seznanjen s predlogom za 
zmanjšanje finančnih sredstev za Evropski 
socialni sklad plus; poudarja, da je treba 
evropski semester bolje uskladiti s 
socialnim in kohezijskim financiranjem in 
cilji politik Unije;

Or. en

Predlog spremembe 298
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. zavrača vsakršno zmanjšanje 14. zavrača vsakršno zmanjšanje 
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sredstev za financiranje kohezijske 
politike; v zvezi s tem nasprotuje predlogu 
za zmanjšanje finančnih sredstev za 
Evropski socialni sklad plus kljub temu, da 
je bilo njegovo področje uporabe 
razširjeno; poudarja, da je treba bolje 
uskladiti evropski semester s socialnim in 
kohezijskim financiranjem in cilji politik 
Unije;

sredstev za financiranje kohezijske 
politike; v zvezi s tem nasprotuje predlogu 
za zmanjšanje finančnih sredstev za 
Evropski socialni sklad plus kljub temu, da 
je bilo njegovo področje uporabe 
razširjeno; poudarja, da je treba ohraniti 
prvotne cilje evropskega semestra;

Or. en

Predlog spremembe 299
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. zavrača vsakršno zmanjšanje 
sredstev za financiranje kohezijske 
politike; v zvezi s tem nasprotuje predlogu 
za zmanjšanje finančnih sredstev za 
Evropski socialni sklad plus kljub temu, da 
je bilo njegovo področje uporabe 
razširjeno; poudarja, da je treba bolje 
uskladiti evropski semester s socialnim in 
kohezijskim financiranjem in cilji politik 
Unije;

14. zavrača vsakršno zmanjšanje 
sredstev za financiranje kohezijske 
politike; v zvezi s tem nasprotuje predlogu 
za zmanjšanje finančnih sredstev za 
Evropski socialni sklad plus kljub temu, da 
je bilo njegovo področje uporabe 
razširjeno; poudarja, da je treba evropski 
semester bolje uskladiti s socialnim in 
kohezijskim financiranjem in cilji 
socialnih politik Unije;

Or. en

Predlog spremembe 300
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. zavrača vsakršno zmanjšanje 
sredstev za financiranje kohezijske 
politike; v zvezi s tem nasprotuje predlogu 

14. poudarja, kako pomembna sta 
politika in financiranje na področju 
socialne in teritorialne kohezije; poziva, 
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za zmanjšanje finančnih sredstev za 
Evropski socialni sklad plus kljub temu, da 
je bilo njegovo področje uporabe 
razširjeno; poudarja, da je treba bolje 
uskladiti evropski semester s socialnim in 
kohezijskim financiranjem in cilji politik 
Unije;

naj se zagotovi ustrezno financiranje za 
Evropski socialni sklad plus in prizna 
njegovo razširjeno področje uporabe; 
poudarja, da je treba evropski semester 
bolje uskladiti s socialnim in kohezijskim 
financiranjem in cilji politik Unije;

Or. en

Predlog spremembe 301
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. zavrača vsakršno zmanjšanje 
sredstev za financiranje kohezijske 
politike; v zvezi s tem nasprotuje predlogu 
za zmanjšanje finančnih sredstev za 
Evropski socialni sklad plus kljub temu, da 
je bilo njegovo področje uporabe 
razširjeno; poudarja, da je treba bolje 
uskladiti evropski semester s socialnim in 
kohezijskim financiranjem in cilji politik 
Unije;

14. priznava, da je treba po izstopu 
Združenega kraljestva iz EU poskrbeti za 
uravnotežen proračun za financiranje 
kohezijske politike; pozdravlja predlog za 
racionalizacijo finančnih sredstev za 
Evropski socialni sklad plus; poudarja, da 
je treba kohezijsko politiko bolje uskladiti 
z evropskim semestrom in cilji politik 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 302
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. želi spomniti, da so mikro, mala in 
srednja podjetja, ki predstavljajo več kot 
90 % vseh podjetij v Evropi, pomembna za 
trajnosten in vključujoč razvoj ter 
ustvarjanje delovnih mest; poziva 
Komisijo in države članice, naj pri 
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oblikovanju politik v večji meri upoštevajo 
interese teh podjetij, in sicer z izvajanjem 
testa za mala in srednja podjetja v 
celotnem zakonodajnem postopku; poziva 
Evropsko komisijo, naj si še naprej 
prizadeva, da bi za ta podjetja izboljšali 
pogoje in jim olajšali dostop do javnega in 
zasebnega financiranja ter mikro kreditov 
ali množičnega financiranja, saj se še 
vedno soočajo s težavami;

Or. en

Predlog spremembe 303
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da bodo v programih 
kohezijske politike EU za obdobje 2021–
2027 ustrezno obravnavane regionalne 
razlike v zaposlovanju, ter se tako 
učinkovito odzovejo na nakopičene 
socialne in demografske probleme, ki so 
povezani z zaposlovanjem, in poskrbijo, da 
bodo lahko v programu gospodarskih in 
socialnih reform Unije v okviru zelenega 
dogovora sodelovale vse evropske regije 
ter imele od njega koristi;

Or. en

Predlog spremembe 304
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi Cañas, 
Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja, da si bodo nekateri 
skladi, in sicer Evropski socialni sklad 
plus, Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji in Sklad za pravičen prehod, 
prizadevali za isti cilj v smislu spremljanja 
delavcev in podjetij pri prehodu na bolj 
digitalno in zeleno gospodarstvo; poziva 
Komisijo, naj zagotovi usklajeno 
izvrševanje sredstev iz teh skladov in 
njihovo jasno opredelitev, hkrati pa naj 
poudari, da je pomembno vsakega od njih 
ohraniti in okrepiti;

Or. en

Predlog spremembe 305
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bo postopek evropskega semestra 
prispeval k uresničevanju evropskega 
stebra socialnih pravic in državam 
članicam zagotovil dovolj manevrskega 
prostora za vzdržno financiranje storitev 
oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 306
István Ujhelyi, Klára Dobrev

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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14a. poziva Komisijo, naj preuči 
možnost revizije direktive 89/391/EGS, da 
bi v okvir zdravja in varnosti pri delu v 
EU uvedli sistem minimalnih zdravstvenih 
zahtev;

Or. en

Predlog spremembe 307
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. poudarja, da je v sistemih socialne 
varnosti pomembna samodejna 
stabilizacija, ki blaži gospodarske 
pretrese; poziva države članice, naj 
povečajo naložbe v sisteme socialne 
varnosti, da bi z njimi uspešneje 
odpravljale in preprečevale revščino in 
neenakosti;

Or. en

Predlog spremembe 308
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. poziva Evropsko komisijo, naj bo 
posebej pozorna na podeželska območja, 
ki se soočajo s številnimi gospodarskimi, 
socialnimi, demografskimi in okoljskimi 
težavami;

Or. en
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Predlog spremembe 309
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 14 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14c. poziva države članice, naj za 
spodbujanje podjetništva med mladimi 
podpirajo združenja in pobude, ki mladim 
podjetnikom pomagajo pri razvoju 
inovativnih projektov, tako da jim 
zagotovijo upravno, pravno ali 
organizacijsko podporo;

Or. en

Predlog spremembe 310
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 14 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14d. poziva Komisijo in države članice, 
naj podpirajo mobilnost delavcev po vsej 
Evropi kot način za ustvarjanje novih 
zaposlitvenih priložnosti za delavce in za 
zagotavljanje dela za podjetja; poziva 
države članice, naj uporabljajo in 
spodbujajo razpoložljiva evropska orodja 
za lažjo mobilnost delavcev, zlasti 
evropsko mrežo za zaposlovanje EURES; 
spodbuja države članice, naj v čezmejnih 
regijah, kjer je mobilnost delavcev zelo 
visoka, oblikujejo čezmejna partnerstva 
EURES za pomoč delavcem pri njihovih 
projektih mobilnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 311
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 14 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14e. poziva države članice, naj za boljše 
prilagajanje svojih sistemov izobraževanja 
in usposabljanja potrebam na trgu dela 
podpirajo vajeništvo in v celoti izkoristijo 
sredstva programa ERASMUS+, ki so na 
voljo za vajence, da bi zagotovile kakovost 
in privlačnost tovrstnega usposabljanja;

Or. en

Predlog spremembe 312
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba 
makroekonomska neravnovesja 
obravnavati simetrično; poziva Komisijo, 
naj predstavi Evropski sistem 
pozavarovanja za primer brezposelnosti, da 
bi bolje zaščitila delavce in zmanjšala 
pritisk na javne finance v času zunanjih 
pretresov;

15. poudarja, da je treba 
makroekonomska neravnovesja 
obravnavati asimetrično; poziva Komisijo, 
naj predstavi Evropski sistem 
pozavarovanja za primer brezposelnosti, da 
bi zmanjšala pritisk na javne finance v času 
zunanjih pretresov, poleg tega pa naj 
predstavi predlog z zavezujočimi 
minimalnimi standardi za sisteme 
zavarovanja držav članic za primer 
brezposelnosti, da bi bolje zaščitila 
delavce;

Or. en

Predlog spremembe 313
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog resolucije
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Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba 
makroekonomska neravnovesja 
obravnavati simetrično; poziva Komisijo, 
naj predstavi Evropski sistem 
pozavarovanja za primer brezposelnosti, da 
bi bolje zaščitila delavce in zmanjšala 
pritisk na javne finance v času zunanjih 
pretresov;

15. poudarja, da je treba 
makroekonomska neravnovesja 
obravnavati simetrično; poziva Komisijo, 
naj predstavi Evropski sistem 
pozavarovanja za primer brezposelnosti za 
države ekonomske in monetarne unije z 
možnostjo, da se mu druge države članice 
prostovoljno pridružijo, da bi bolje 
zaščitila delavce in zmanjšala pritisk na 
javne finance v času zunanjih pretresov;

Or. en

Predlog spremembe 314
Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba 
makroekonomska neravnovesja 
obravnavati simetrično; poziva Komisijo, 
naj predstavi Evropski sistem 
pozavarovanja za primer brezposelnosti, 
da bi bolje zaščitila delavce in zmanjšala 
pritisk na javne finance v času zunanjih 
pretresov;

15. zavrača predlog o evropskem 
sistemu pozavarovanja za primer 
brezposelnosti, saj pomeni še en korak k 
transferni uniji; meni, da ta sistem ne 
rešuje strukturnih problemov na 
nacionalnih ali regionalnih trgih dela, saj 
so trajni in temeljijo na napačnih 
politikah;

Or. en

Predlog spremembe 315
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe
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15. poudarja, da je treba 
makroekonomska neravnovesja 
obravnavati simetrično; poziva Komisijo, 
naj predstavi Evropski sistem 
pozavarovanja za primer brezposelnosti, da 
bi bolje zaščitila delavce in zmanjšala 
pritisk na javne finance v času zunanjih 
pretresov;

15. poudarja, da je treba 
makroekonomska neravnovesja 
obravnavati simetrično; pozdravlja 
napoved predsednice Komisije1a, da bo 
Komisija predstavila Evropski sistem 
pozavarovanja za primer brezposelnosti, da 
bi bolje zaščitila delavce in zmanjšala 
pritisk na javne finance v času zunanjih 
pretresov;

_________________
1a Bolj ambiciozna Unija – Moj načrt za 
Evropo, Politične usmeritve naslednje 
Evropske komisije za obdobje 2019–2024

Or. en

Predlog spremembe 316
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba 
makroekonomska neravnovesja 
obravnavati simetrično; poziva Komisijo, 
naj predstavi Evropski sistem 
pozavarovanja za primer brezposelnosti, da 
bi bolje zaščitila delavce in zmanjšala 
pritisk na javne finance v času zunanjih 
pretresov;

15. poudarja, da je treba 
makroekonomska neravnovesja 
obravnavati simetrično; je seznanjen s 
predlogom Komisije, da bo predstavila 
Evropski sistem pozavarovanja za primer 
brezposelnosti, da bi bolje zaščitila delavce 
in zmanjšala pritisk na javne finance v času 
zunanjih pretresov;

Or. en

Predlog spremembe 317
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba 15. poudarja, da je treba 
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makroekonomska neravnovesja 
obravnavati simetrično; poziva Komisijo, 
naj predstavi Evropski sistem 
pozavarovanja za primer brezposelnosti, da 
bi bolje zaščitila delavce in zmanjšala 
pritisk na javne finance v času zunanjih 
pretresov;

makroekonomska neravnovesja 
obravnavati simetrično; pričakuje, da bo 
Komisija predstavila Evropski sistem 
pozavarovanja za primer brezposelnosti, da 
bi bolje zaščitila delavce in zmanjšala 
pritisk na javne finance v času zunanjih 
pretresov;

Or. en

Predlog spremembe 318
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba 
makroekonomska neravnovesja 
obravnavati simetrično; poziva Komisijo, 
naj predstavi Evropski sistem 
pozavarovanja za primer brezposelnosti, 
da bi bolje zaščitila delavce in zmanjšala 
pritisk na javne finance v času zunanjih 
pretresov;

15. poudarja, da je treba 
makroekonomska neravnovesja 
obravnavati simetrično; poziva države 
članice, naj v celoti financirajo svoje 
sisteme zavarovanja za primer 
brezposelnosti, da bi bolje zaščitile delavce 
in zmanjšale pritisk na javne finance v 
času zunanjih pretresov;

Or. en

Predlog spremembe 319
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je treba 
makroekonomska neravnovesja 
obravnavati simetrično; poziva Komisijo, 
naj predstavi Evropski sistem 
pozavarovanja za primer brezposelnosti, 
da bi bolje zaščitila delavce in zmanjšala 
pritisk na javne finance v času zunanjih 
pretresov;

15. poudarja, da je treba 
makroekonomska neravnovesja 
obravnavati simetrično; poziva Komisijo, 
naj predstavi načrte za avtomatske 
stabilizatorje, da bi bolje zaščitila delavce 
in zmanjšala pritisk na javne finance v času 
zunanjih pretresov;
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Or. en

Predlog spremembe 320
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. ugotavlja, da se Unija še vedno 
spopada s strukturnimi težavami, ki so 
posledica varčevalnih ukrepov; poudarja, 
da je treba opustiti kratkoročne 
varčevalne politike, okrepiti domače 
povpraševanje z javnimi in zasebnimi 
naložbami, ki bodo usmerjene v 
prihodnost, ter spodbujati socialno in 
gospodarsko uravnotežene strukturne 
reforme, da bi zmanjšali neenakosti in 
ustvarili kakovostna delovna mesta ter 
dosegli trajnostno rast, in  poudarja, da 
morajo družbeno odgovorne reforme 
temeljiti na solidarnosti, povezovanju, 
socialni pravičnosti in pošteni porazdelitvi 
bogastva, da bi vsem izboljšali življenjski 
standard; poziva naj se s prenovo 
pregleda socialnih kazalnikov uvede 
postopek za obravnavo socialnih 
neravnovesij;

Or. en

Predlog spremembe 321
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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15a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v 
času demografskih sprememb in 
pomanjkanja kvalificiranih delavcev v 
različnih sektorjih mobilnost delavcev v 
Evropski uniji nizka, in poziva Komisijo, 
naj analizira temeljne vzroke za to in 
poišče načine, kako mobilnost povečati, 
vključno s prenosljivostjo pravic; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo 
poštene, pravične in primerne pogoje za 
mobilnost delavcev v EU; poudarja, da 
lahko rešitve za to ponudi digitalizacija, 
zlasti v javnih službah;

Or. en

Predlog spremembe 322
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da so za organizacijo in 
vsebino predšolske vzgoje, sistemov oskrbe 
in zagotavljanje dolgoročne oskrbe sicer 
odgovorne posamezne države članice, 
vendar želi spomniti, da lahko sodelovanje 
na evropski ravni skupaj z učinkovito 
uporabo sredstev EU prispeva k razvoju 
kakovostnih storitev oskrbe, in sicer s 
podpiranjem in dopolnjevanjem ukrepov 
na regionalni in nacionalni ravni, ter 
pomaga državam članicam pri 
obravnavanju skupnih izzivov;

Or. en

Predlog spremembe 323
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
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Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poudarja, da so mala in srednja 
podjetja izjemno pomembna za trajnosten 
in vključujoč razvoj, gospodarsko rast in 
ustvarjanje delovnih mest v EU; poziva 
Komisijo in države članice, naj ta podjetja 
bolj podpirajo, da bi jim in njihovim 
zaposlenim pomagala pri prehodu na bolj 
digitalno in zeleno gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 324
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba odločno 
podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 
nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 
okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“, izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, na primer tako, da 
socialne izdatke izvzamejo iz pravil 
euroobmočja in tako omogočijo več 
naložb v človeški kapital, znanje in 
spretnosti ter zdravje;

16. poudarja, da je treba odločno 
podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 
nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 
okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“, izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, in sicer s 
preudarnimi davčnimi politikami; želi 
spomniti, da je treba za to, da bi omogočili 
več naložb v človeški kapital, znanje in 
spretnosti ter zdravje, pri fiskalnih pravilih 
še naprej upoštevati ciljno zmanjšanje 
dolga za države z visokimi stopnjami 
dolga, v zvezi s tem pa je tudi smotrno 
pregledati strukturo porabe in se pri tem 
osredotočiti na elemente, ki najbolj 
prispevajo k rasti;

Or. en
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Predlog spremembe 325
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba odločno 
podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 
nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 
okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“, izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, na primer tako, da 
socialne izdatke izvzamejo iz pravil 
euroobmočja in tako omogočijo več 
naložb v človeški kapital, znanje in 
spretnosti ter zdravje;

16. meni, da se lahko s prehodom na 
nizkoogljično gospodarstvo ustvarijo nova 
delovna mesta v novih sektorjih, da pa bo 
prišlo tudi do socialnih stroškov in se 
bodo izgubila delovna mesta v 
konvencionalnih sektorjih, zlasti v 
jeklarstvu in energetiki, kar pogosto 
nesorazmerno prizadene najbolj izkušene 
delavce; meni, da bi moral biti prehod na 
nizkoogljično gospodarstvo družbeno 
sprejemljiv in omogočati dostop do 
dostojne zaposlitve v gospodarskih 
panogah, ki so še vedno odvisne od 
fosilnih goriv; poudarja, da je treba 
odločno podpreti družbo, delavce in 
podjetja, da bi se lahko uspešno soočili z 
izzivi podnebnih sprememb in prehodom 
na ogljično nevtralnost ter da bi zagotovili 
dostojna delovna mesta; poziva Komisijo 
in države članice, naj zagotovijo ustrezne 
socialne in okoljske naložbe za resnično 
„pravičen prehod“, izvajanje evropskega 
stebra socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 326
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba odločno 
podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 

16. poudarja, da je treba odločno 
podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb, s čimer bi pospešili prehod na 
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nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 
okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“, izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, na primer tako, da 
socialne izdatke izvzamejo iz pravil 
euroobmočja in tako omogočijo več naložb 
v človeški kapital, znanje in spretnosti ter 
zdravje;

krožno in ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 
okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“, izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, na primer tako, da 
okoljske in socialne izdatke izvzamejo iz 
pravil euroobmočja in tako omogočijo več 
naložb v zeleno gospodarstvo, socialne 
politike, potrebne za uspešno 
obravnavanje revščine in socialne 
izključenosti, ter v človeški kapital, znanje 
in spretnosti ter zdravje;

Or. en

Predlog spremembe 327
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, 
Marie-Pierre Vedrenne

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba odločno 
podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 
nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 
okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“, izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, na primer tako, da 
socialne izdatke izvzamejo iz pravil 
euroobmočja in tako omogočijo več 
naložb v človeški kapital, znanje in 
spretnosti ter zdravje;

16. poudarja, da je treba odločno 
podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 
nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 
okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“, izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, ter naj omogočijo več 
naložb v človeški kapital, znanje in 
spretnosti, zdravje, izobraževanje, 
usposabljanje, strokovno izpopolnjevanje 
in preusposabljanje ter sisteme 
vseživljenjskega učenja, da bi v celoti 
izkoristili priložnosti, ki jih ponuja prehod 
na podnebno nevtralno gospodarstvo, ter 
zagotovili, da nihče ne bo zapostavljen;

Or. en
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Predlog spremembe 328
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba odločno 
podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 
nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 
okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“, izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, na primer tako, da 
socialne izdatke izvzamejo iz pravil 
euroobmočja in tako omogočijo več naložb 
v človeški kapital, znanje in spretnosti ter 
zdravje;

16. poudarja, da je treba odločno 
podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 
nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 
okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“, izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, na primer tako, da 
socialne izdatke izvzamejo iz pravil 
euroobmočja in tako omogočijo več naložb 
v človeški kapital, znanje in spretnosti ter 
zdravje; poziva k strategijam za 
prilagajanje in ustrezni podpori za tiste, ki 
jih je prehod najbolj prizadel, zlasti za 
ranljive ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 329
Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba odločno 
podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 
nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 

16. poudarja, da je treba odločno 
podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 
nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 
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okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“, izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, na primer tako, da 
socialne izdatke izvzamejo iz pravil 
euroobmočja in tako omogočijo več 
naložb v človeški kapital, znanje in 
spretnosti ter zdravje;

okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“, izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 330
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba odločno 
podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 
nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 
okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“, izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, na primer tako, da 
socialne izdatke izvzamejo iz pravil 
euroobmočja in tako omogočijo več 
naložb v človeški kapital, znanje in 
spretnosti ter zdravje;

16. poudarja, da je treba odločno 
podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 
nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 
okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“, izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 331
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba odločno 16. poudarja, da je treba odločno 
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podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 
nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 
okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“, izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, na primer tako, da 
socialne izdatke izvzamejo iz pravil 
euroobmočja in tako omogočijo več 
naložb v človeški kapital, znanje in 
spretnosti ter zdravje;

podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 
nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 
okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“; poudarja, da je to mogoče doseči 
z uporabo ustrezne prožnosti v okviru 
Pakta za stabilnost in rast, kar bi 
omogočilo več naložb v človeški kapital, 
znanje in spretnosti ter zdravje;

Or. en

Predlog spremembe 332
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba odločno 
podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 
nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 
okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“, izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, na primer tako, da 
socialne izdatke izvzamejo iz pravil 
euroobmočja in tako omogočijo več naložb 
v človeški kapital, znanje in spretnosti ter 
zdravje;

16. poudarja, da je treba odločno 
podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 
nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne in 
pravične socialne in okoljske naložbe za 
resnično „pravičen prehod“, izvajanje 
evropskega stebra socialnih pravic in 
doseganje ciljev trajnostnega razvoja, na 
primer tako, da socialne izdatke izvzamejo 
iz pravil euroobmočja in tako omogočijo 
več naložb v človeški kapital, znanje in 
spretnosti ter zdravje;

Or. en

Predlog spremembe 333
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Dragoş Pîslaru
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba odločno 
podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 
nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 
okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“, izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, na primer tako, da 
socialne izdatke izvzamejo iz pravil 
euroobmočja in tako omogočijo več naložb 
v človeški kapital, znanje in spretnosti ter 
zdravje;

16. poudarja, da je treba odločno 
podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 
nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 
okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“, izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja; poziva države 
članice, naj uporabijo obstoječo prožnost 
v fiskalnih pravilih euroobmočja, da bi 
povečale naložbe v človeški kapital, znanje 
in spretnosti ter zdravje;

Or. en

Predlog spremembe 334
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poudarja, da je treba odločno 
podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 
nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 
okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“, izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, na primer tako, da 
socialne izdatke izvzamejo iz pravil 
euroobmočja in tako omogočijo več 
naložb v človeški kapital, znanje in 
spretnosti ter zdravje;

16. poudarja, da je treba odločno 
podpreti družbo, delavce in podjetja, da bi 
se lahko uspešno soočili z izzivi podnebnih 
sprememb in prehodom na ogljično 
nevtralnost; poziva Komisijo in države 
članice, naj zagotovijo ustrezne socialne in 
okoljske naložbe za resnično „pravičen 
prehod“, izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, in sicer s 
sodelovanjem z zasebnim sektorjem, ter 
tako omogočijo več naložb v človeški 
kapital, znanje in spretnosti ter zdravje;

Or. en
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Predlog spremembe 335
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. je zaskrbljen zaradi premajhne 
zastopanosti žensk na področju 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike ter države članice poziva, naj 
se borijo proti spolnim stereotipom ter na 
tem področju izboljšajo udeležbo in 
nadaljnjo vključenost deklet in žensk, da 
bi zmanjšale razlike med spoloma v 
tovrstnih poklicih; poudarja, da je 
vseživljenjsko učenje priložnost, da se 
ženske preusposobijo na stalno 
spreminjajočem se trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 336
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poudarja, da so varčevalni ukrepi, 
sprejeti na ravni EU in držav članic, 
zaostrili težave pri zaposlovanju ter 
ekonomske in socialne neenakosti, najbolj 
pa so bili prizadeti najranljivejši 
državljani;

Or. en

Predlog spremembe 337
Dennis Radtke



PE646.977v01-00 72/82 AM\1197733SL.docx

SL

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. pozdravlja napoved Komisije, da 
bo začela obsežno javno posvetovanje z 
vsemi ustreznimi deležniki, s katerim bi 
preučila možne smeri razvoja fiskalnih 
pravil EU;

Or. en

Predlog spremembe 338
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Predlog resolucije
Odstavek 16 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16b. meni, da je treba fiskalni dogovor 
razveljaviti, saj države članice sili v 
sprejemanje vse skrajnejših varčevalnih 
ukrepov, s čimer spodbuja recesijo in 
slabša življenjske razmere državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 339
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Predlog resolucije
Odstavek 16 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16c. poudarja, da je treba revidirati 
mandat Evropske centralne banke ter kot 
njen glavni cilj določiti spodbujanje 
trajnostnega razvoja, polne zaposlenosti 
in družbenega napredka;

Or. en
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Predlog spremembe 340
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Predlog resolucije
Odstavek 16 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16d. poziva Komisijo in Svet, naj storita 
vse, kar je v njuni moči, za boj proti 
davčnim goljufijam in izogibanju davkom 
ter naj učinkovito preprečujeta škodljive 
davčne prakse, ki jih uporabljajo nekatere 
države članice;

Or. en

Predlog spremembe 341
Marianne Vind

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj 
obdavčevanje preusmerijo z dela na druge 
vire, kjer bo imelo manj škodljiv učinek 
na trajnostno rast; poziva k novim virom 
lastnih sredstev za proračun EU, da bi 
Uniji zagotovili orodja za boljše 
obravnavanje sedanjih in prihodnjih 
izzivov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 342
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe
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17. poziva države članice, naj 
obdavčevanje preusmerijo z dela na druge 
vire, kjer bo imelo manj škodljiv učinek 
na trajnostno rast; poziva k novim virom 
lastnih sredstev za proračun EU, da bi 
Uniji zagotovili orodja za boljše 
obravnavanje sedanjih in prihodnjih 
izzivov;

17. poziva države članice, naj 
obdavčevanje preusmerijo na spodbujanje 
trajnostne rasti, poziva k novim virom 
lastnih sredstev za proračun EU, da bi 
Uniji zagotovili orodja za boljše 
obravnavanje sedanjih in prihodnjih 
izzivov, pri tem pa naj se upošteva, koliko 
lahko posamezne države članice 
prispevajo v sistem virov lastnih sredstev, 
in sicer tako, da se preuči, kako bi za 
manj premožne države članice popravili 
regresivne elemente v sedanjem sistemu 
lastnih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 343
Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj 
obdavčevanje preusmerijo z dela na druge 
vire, kjer bo imelo manj škodljiv učinek na 
trajnostno rast; poziva k novim virom 
lastnih sredstev za proračun EU, da bi 
Uniji zagotovili orodja za boljše 
obravnavanje sedanjih in prihodnjih 
izzivov;

17. poziva države članice, naj 
obdavčevanje preusmerijo z dela na druge 
vire, kjer bo imelo manj škodljiv učinek na 
trajnostno rast;

Or. en

Predlog spremembe 344
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj 
obdavčevanje preusmerijo z dela na druge 

17. poziva države članice, naj 
obdavčevanje preusmerijo z dela na druge 
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vire, kjer bo imelo manj škodljiv učinek na 
trajnostno rast; poziva k novim virom 
lastnih sredstev za proračun EU, da bi 
Uniji zagotovili orodja za boljše 
obravnavanje sedanjih in prihodnjih 
izzivov;

vire, kjer bo imelo manj škodljiv učinek na 
trajnostno rast, denimo na obdavčevanje 
bogastva; poziva k novim virom lastnih 
sredstev za proračun EU, da bi Uniji 
zagotovili orodja za boljše obravnavanje 
sedanjih in prihodnjih izzivov;

Or. en

Predlog spremembe 345
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poudarja, da je poleg pomožnih 
kazalnikov pomembno spremljati odstotek 
mladih med 15. in 24. letom starosti, ki 
niso zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, ter da je treba posebno 
pozornost nameniti mladim ženskam in 
dekletom, saj je v deležu mladih, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, znatna razlika med 
spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 346
France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. ponovno poudarja, da so pravna 
država, vključno z neodvisnimi in 
učinkovitimi pravosodnimi sistemi, ter 
kakovostne javne uprave, javna naročila 
in trdni protikorupcijski okviri podlaga za 
zdravo poslovno okolje, delujoče trge dela 

črtano
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in ustrezno uporabo sredstev EU, zato bi 
morali ostati vključeni v evropski 
semester;

Or. en

Predlog spremembe 347
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. ponovno poudarja, da so pravna 
država, vključno z neodvisnimi in 
učinkovitimi pravosodnimi sistemi, ter 
kakovostne javne uprave, javna naročila in 
trdni protikorupcijski okviri podlaga za 
zdravo poslovno okolje, delujoče trge dela 
in ustrezno uporabo sredstev EU, zato bi 
morali ostati vključeni v evropski semester;

18. ponovno poudarja, da so pravna 
država, vključno z neodvisnimi in 
učinkovitimi pravosodnimi sistemi, ter 
kakovostne javne uprave, javna naročila in 
trdni protikorupcijski okviri podlaga za 
zdravo poslovno okolje, delujoče trge dela 
in ustrezno uporabo sredstev EU, zato bi 
morali ostati vključeni v evropski semester; 
v tem smislu poziva države članice, naj 
ratificirajo spremenjeno Evropsko 
socialno listino, Komisijo pa poziva, naj 
države članice podpre v postopku 
sprejemanja in upoštevanja vseh določb 
listine; Sodišče EU bi moralo status 
Evropske socialne listine uskladiti s 
statusom drugih mednarodnih 
instrumentov na področju človekovih 
pravic, ki so jih ratificirale vse države 
članice EU;

Or. en

Predlog spremembe 348
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe
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18. ponovno poudarja, da so pravna 
država, vključno z neodvisnimi in 
učinkovitimi pravosodnimi sistemi, ter 
kakovostne javne uprave, javna naročila 
in trdni protikorupcijski okviri podlaga za 
zdravo poslovno okolje, delujoče trge dela 
in ustrezno uporabo sredstev EU, zato bi 
morali ostati vključeni v evropski 
semester;

18. ponovno poudarja, da je cilj 
evropskega semestra zagotoviti zdrave 
javne finance, in sicer s preprečevanjem 
čezmernega javnega dolga in 
makroekonomskih nestabilnosti v EU, 
podpiranjem strukturnih reform, da bi 
ustvarili več delovnih mest in spodbudili 
rast, ter s krepitvijo naložb, zato bi morala 
ustrezna uporaba sredstev EU ostati 
vključena v evropski semester;

Or. en

Predlog spremembe 349
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. ponovno poudarja, da so pravna 
država, vključno z neodvisnimi in 
učinkovitimi pravosodnimi sistemi, ter 
kakovostne javne uprave, javna naročila in 
trdni protikorupcijski okviri podlaga za 
zdravo poslovno okolje, delujoče trge dela 
in ustrezno uporabo sredstev EU, zato bi 
morali ostati vključeni v evropski semester;

18. ponovno poudarja, da so 
kakovostne javne uprave, javna naročila in 
trdni protikorupcijski okviri pomembna 
podlaga za zdravo poslovno okolje, 
delujoče trge dela in ustrezno uporabo 
sredstev EU, zato bi morali ostati vključeni 
v evropski semester;

Or. en

Predlog spremembe 350
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva države članice, naj 
zagotovijo navzgor usmerjeno 
konvergenco k enakemu, neprenosljivemu 
in v celoti plačanemu porodniškemu in 
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očetovskemu dopustu, saj je to ukrep, ki 
bo izboljšal enakost med spoloma pri 
oskrbi, omogočil enako udeležbo žensk in 
moških na trgu dela in bolj pošten delež 
neplačane oskrbe in gospodinjskega dela, 
s tem pa odpravil vrzeli pri zaposlovanju 
za določen čas in delu s krajšim delovni 
časom;

Or. en

Predlog spremembe 351
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Evropsko komisijo, naj 
celovito spremlja in oceni uporabo 
finančnih sredstev EU v državah 
članicah; pozdravlja prizadevanja za boj 
proti goljufijam, zlorabam in korupciji;

Or. en

Predlog spremembe 352
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poziva države članice, naj 
prenehajo blokirati direktivo o 
zastopanosti žensk v upravnih odborih;

Or. en

Predlog spremembe 353
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Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 18 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18c. poziva države članice in Komisijo, 
naj izboljšajo zbiranje podatkov, ločenih 
po spolu, predvsem o vzrokih neenakosti 
med spoloma na trgu dela, kot je uporaba 
različnih vrst dopusta za oskrbo, ali 
primerljivih podatkov o različnih vzrokih 
za razlike v plačilu med spoloma po 
državah članicah; je prepričan, da bi bilo 
treba dovolj redno in na dovolj velikem 
vzorcu opravljati anketo o porabi časa, da 
bi zagotovili informacije o razlikah med 
spoloma pri neplačani oskrbi in 
gospodinjskem delu; zato močno 
poudarja, da je treba spremljati napredek 
na področju enakosti spolov in dolgoročni 
učinek reform; poziva Komisijo, naj 
spremlja udeležbo žensk na trgu dela 
glede na število opravljenih ur v tednu, 
vrste pogodb in/ali finančno neodvisnost;

Or. en

Predlog spremembe 354
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 18 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18d. poudarja, da je so pri prehodu na 
zeleno in digitalno gospodarstvo 
pomembne usmerjene politike, če želimo 
doseči cilje v zvezi z enakostjo spolov; 
poziva k vključitvi sistematične ocene 
učinka ukrepov na enakost spolov in k 
zagotavljanju posebnih sredstev za 
enakost spolov, da bi dosegli pošten 
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prehod na zeleno in digitalno 
gospodarstvo, pri katerem ne bo nihče 
zapostavljen in ki bo namenjen boju proti 
vsem oblikam diskriminacije; spodbuja 
države članice, naj opredelijo učinkovite 
modele financiranja, ki bodo prilagojeni 
nacionalnim in lokalnim razmeram;

Or. en

Predlog spremembe 355
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 18 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18e. poziva Evropsko komisijo in 
države članice, naj okrepijo vključevanje 
načela enakosti spolov in pripravo 
proračuna, ki upošteva vidik spola, ter 
učinkovito izvajajo tak proračun na vseh 
političnih področjih, predvsem v okviru 
evropskega semestra;

Or. en

Predlog spremembe 356
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 18 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18f. opozarja na pomen evropskega 
semestra in zlasti poročil za posamezne 
države pri spremljanju napredka držav 
članic pri izvajanju ciljev trajnostnega 
razvoja, predvsem cilja 5 in njegovih 
podciljev 5.4 in 5.5;
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Or. en

Predlog spremembe 357
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 18 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18g. poziva Svet, naj preneha blokirati 
pogajanja za horizontalno direktivo o 
preprečevanju diskriminacije, s katero bi 
zagotovili zaščito žensk in drugih ranljivih 
skupin na vseh družbenih področjih;

Or. en

Predlog spremembe 358
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 18 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18h. poziva države članice, naj 
ratificirajo Istanbulsko konvencijo o 
odpravi nasilja nad ženskami in dekleti, 
saj je nasilje na podlagi spola dodatna 
ovira, ki ženskam preprečuje udeležbo na 
trgu dela in ekonomsko neodvisnost;

Or. en

Predlog spremembe 359
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 18 i (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18i. poziva države članice, naj 
sprejmejo konkretne ukrepe za 
obravnavanje spolnega nadlegovanja in 
nadlegovanja na podlagi spola pri 
zaposlovanju in na delovnem mestu, 
vključno z zahtevami za neodvisne 
mehanizme poročanja; poziva države 
članice, naj obravnavajo vse večje 
nasprotovanje ženskam v politiki in v 
medijski industriji, vključno z 
nadlegovanjem in zlorabami na spletu in 
na delovnem mestu, ki ženske izrivajo iz 
javnih položajev in prispevajo k 
škodljivemu in izključevalnemu okolju za 
ženske, ki so zaposlene v teh sektorjih;

Or. en

Predlog spremembe 360
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 18 j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18j. poziva k politikam, ki podpirajo 
podjetništvo žensk, olajšujejo njihov 
dostop do finančnih sredstev in poslovnih 
priložnosti, zagotavljajo njim prilagojeno 
usposabljanje ter uvajajo ukrepe za 
usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja;

Or. en


