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Predlog spremembe 1
Phil Bennion

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 
3. oktobra 2012 z naslovom „Akt za enotni 
trg II – Skupaj za novo rast“ 
(COM(2012)573 final),

Or. en

Predlog spremembe 2
Phil Bennion

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
„Izvajanje Lizbonskega programa 
Skupnosti za rast in delovna mesta: 
Prenos podjetij – nadaljevanje skozi nov 
začetek“ z dne 14. marca 2006 
(COM(2006) 117);

Or. en

Predlog spremembe 3
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila na lastno 
pobudo Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve (2012/2061(INI)) o 
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obveščanju zaposlenih in posvetovanju z 
njimi ter predvidevanju in upravljanju 
prestrukturiranja;

Or. en

Predlog spremembe 4
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker sheme finančne udeležbe zaposlenih 
lahko nudijo neposredne finančne koristi, 
ki presegajo strukture dogovorjenih 
osnovnih prejemkov, in sicer prek:

A. ker sheme finančne udeležbe zaposlenih 
lahko nudijo neposredne finančne koristi, 
ki brez izjeme presegajo strukture 
dogovorjenih osnovnih prejemkov, in sicer 
prek:

Or. en

Predlog spremembe 5
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– soudeležbe v lastništvu – za velika 
podjetja, ki kotirajo na borzi s tržnimi 
delnicami –, ki zaposlenim omogoča 
uživanje koristi uspešnosti podjetja ter 
prevzemanje soodgovornosti za strateške 
odločitve in z njimi povezana tveganja,

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.) 

Or. fi

Predlog spremembe 6
Phil Bennion
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– soudeležbe v lastništvu – za velika 
podjetja, ki kotirajo na borzi s tržnimi 
delnicami –, ki zaposlenim omogoča 
uživanje koristi uspešnosti podjetja ter 
prevzemanje soodgovornosti za strateške 
odločitve in z njimi povezana tveganja,

– soudeležbe v lastništvu, ki zaposlenim 
omogoča uživanje koristi uspešnosti 
podjetja ob prevzemanju soodgovornosti 
za strateške odločitve in z njimi povezana 
tveganja,

Or. en

Predlog spremembe 7
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– soudeležbe v lastništvu – za velika
podjetja, ki kotirajo na borzi s tržnimi 
delnicami –, ki zaposlenim omogoča 
uživanje koristi uspešnosti podjetja ter 
prevzemanje soodgovornosti za strateške 
odločitve in z njimi povezana tveganja,

– soudeležbe v lastništvu – za podjetja s 
tržnimi delnicami –, ki zaposlenim 
omogoča uživanje koristi uspešnosti 
podjetja ter prevzemanje soodgovornosti za 
strateške odločitve in z njimi povezana 
tveganja,

Or. en

Predlog spremembe 8
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– udeležbe pri dobičku – zlasti za mala in 
srednja podjetja in podjetja, ki ne kotirajo 
na borzi –, ki omogoča nagrajevanje 
uspešnosti, dopolnitev dohodkov delavcev 
in povečanje njihove kupne moči, kar ima 

– udeležbe pri dobičku, bodisi v obliki 
gotovine, delnic ali ugodnosti – zlasti za 
mala in srednja podjetja in podjetja, ki ne 
kotirajo na borzi –, ki omogoča 
nagrajevanje uspešnosti ali izjemnih 
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neposreden gospodarski učinek na lokalno 
gospodarstvo;

dosežkov, dopolnitev dohodkov delavcev 
in povečanje njihove kupne moči, kar ima 
neposreden gospodarski učinek prelivanja
na lokalno gospodarstvo;

Or. fi

Predlog spremembe 9
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– udeležbe pri dobičku – zlasti za mala in 
srednja podjetja in podjetja, ki ne kotirajo 
na borzi –, ki omogoča nagrajevanje 
uspešnosti, dopolnitev dohodkov delavcev 
in povečanje njihove kupne moči, kar ima 
neposreden gospodarski učinek na lokalno 
gospodarstvo;

– udeležbe pri dobičku, ki omogoča 
nagrajevanje uspešnosti, dopolnitev 
dohodkov delavcev in povečanje njihove 
kupne moči, kar ima lahko neposreden 
gospodarski učinek prelivanja na lokalno 
gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 10
Phil Bennion

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– udeležbe pri dobičku – zlasti za mala in 
srednja podjetja in podjetja, ki ne kotirajo 
na borzi –, ki omogoča nagrajevanje 
uspešnosti, dopolnitev dohodkov delavcev 
in povečanje njihove kupne moči, kar ima 
neposreden gospodarski učinek na lokalno 
gospodarstvo;

– udeležbe pri dobičku, ki omogoča 
nagrajevanje uspešnosti, dopolnitev 
dohodkov delavcev in povečanje njihove 
kupne moči, kar ima neposreden 
gospodarski učinek prelivanja na lokalno 
gospodarstvo;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker se zaposleni v času krize soočajo z 
dvojnim tveganjem: na eni strani s 
tveganjem, da lahko izgubijo službo in 
prihodek, na drugi strani pa s tveganjem, 
da izgubijo kapital, ki so ga vložili v svoja 
podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 12
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker lahko podjetja izbirajo med tremi 
glavnimi modeli finančne udeležbe 
zaposlenih: soudeležbo pri dobičku (v 
obliki denarja, odloženih prihodkov ali 
delnic), lastništvom delnic za posamezne 
zaposlene (delnice za zaposlene ali 
delniške opcije) in modelom lastništva 
zaposlenih (employee stock ownership 
plans ali ESOP); ker se finančna udeležba 
zaposlenih lahko izvaja v obliki delnic ali 
denarja;

B. ker lahko podjetja ponujajo različne 
modele finančne udeležbe zaposlenih, kot 
so soudeležba pri dobičku (v obliki 
denarja, odloženih prihodkov ali delnic),
lastništvo delnic za posamezne zaposlene
(delnice za zaposlene ali delniške opcije), 
posebna nadomestila v skladu s praksami 
nagrajevanja v podjetju in model
lastništva zaposlenih (employee stock 
ownership plans ali ESOP);

Or. fi

Predlog spremembe 13
Phil Bennion

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ba (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker bo najprimernejši model finančne 
udeležbe zaposlenih pogosto odvisen od 
velikosti in statusa podjetja, predvsem 
tega, ali kotira ali ne kotira na borzi;

Or. en

Predlog spremembe 14
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker finančna udeležba zaposlenih, zlasti 
v obliki ESOP, lahko deluje kot blažilec
šokov, tako da bonuse ali dodatna izplačila 
ali nagrade upravlja kot skrbnik tretja stran, 
ki naložbeno tveganje porazdeli in 
zagotovi, da je delavcem na voljo znesek 
denarja, do katerega lahko dostopajo v 
težkih časih, s čimer se vzpostavlja dodatna 
finančna varnost delavcev;

C. ker finančna udeležba zaposlenih, zlasti 
v obliki ESOP ali delnega lastništva, lahko 
deluje kot blažilec šokov, tako da bonuse 
ali dodatna izplačila ali nagrade upravlja 
kot skrbnik tretja stran, ki naložbeno 
tveganje porazdeli med glavne delničarje 
podjetja in zagotovi, da je delavcem na 
voljo portfelj prihranjenih delnic, do 
katerega lahko dostopajo v težkih časih, s 
čimer se vzpostavlja dodatna finančna 
varnost delavcev; druga možnost je, da se 
vrednost delnic v težkih časih lahko zniža;

Or. fi

Predlog spremembe 15
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker finančna udeležba zaposlenih, zlasti 
v obliki ESOP, lahko deluje kot blažilec 
šokov, tako da bonuse ali dodatna izplačila 

C. ker finančna udeležba zaposlenih, zlasti 
v obliki ESOP, lahko deluje kot blažilec 
šokov, tako da bonuse ali dodatna izplačila 
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ali nagrade upravlja kot skrbnik tretja stran, 
ki naložbeno tveganje porazdeli in 
zagotovi, da je delavcem na voljo znesek 
denarja, do katerega lahko dostopajo v 
težkih časih, s čimer se vzpostavlja 
dodatna finančna varnost delavcev;

ali nagrade upravlja kot skrbnik tretja stran, 
ki naložbeno tveganje porazdeli, s čimer se 
vzpostavlja dodatna finančna varnost 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 16
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker finančna udeležba zaposlenih v 
njihovih podjetjih pomeni številna 
potencialna tveganja za delavce, saj so se 
že bili primeri podjetij, ki so propadla, in 
zaposleni zaradi tega niso izgubili le 
svojih delovnih mest, temveč tudi svoje 
naložbe in prihranke;

Or. pt

Predlog spremembe 17
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Uvodna izjava Cb (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker se finančna udeležba zaposlenih v 
njihovih podjetjih ne sme izkoriščati kot 
sredstvo za zmanjševanje njihovih 
pridobljenih socialnih in delovnih pravic 
ali za izvajanje pritiska za povečanje 
prožnosti trga dela; ker finančna udeležba 
zaposlenih v njihovih podjetjih ne sme 
nadomestiti njihove običajne osnovne 
plače ali drugih sestavin plače, kot so 
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pokojninske sheme;

Or. pt

Predlog spremembe 18
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se varnost zaposlitve izboljša z 
opcijami za notranji odkup podjetja, ki 
lahko delavcem pomagajo pri prevzemih 
podjetij v finančnih težavah, zaščitijo 
njihova delovna mesta in zmanjšajo 
tveganje za morebiten odkup s strani 
drugih podjetij, rešujejo pa tudi težave v 
zvezi z nasledstvom podjetij, ki lahko
pogosto vodijo v njihovo zaprtje, če 
nasledstvo ni možno. ker je to koristno
zlasti za mala in srednja podjetja ter 
mikropodjetja;

D. ker se zaposleni, če pridobijo od 
lastnikov podjetja prednostno pravico za 
notranji odkup in tako lahko prevzamejo
podjetja v finančnih težavah, lahko 
zavzamejo za zaščito svojih delovnih mest 
in ta postopek lahko zmanjša negotovost 
glede nadaljevanja njihovega delovnega 
razmerja, ki bi jo povzročil morebitni
odkup s strani drugih podjetij; ker 
lastništvo zaposlenih lahko rešuje težave v 
zvezi z nasledstvom podjetja, saj se 
podjetja pogosto zaprejo ali odprodajo 
zaradi možnosti racionalizacije ali zaprtja, 
če nasledstvo ni možno; ker je ta postopek 
lahko koristen zlasti za mala in srednja 
podjetja ter mikropodjetja, saj zagotavlja 
nadaljnje trajnostno komercialno 
delovanje;

 Or. fi

Predlog spremembe 19
Phil Bennion

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se varnost zaposlitve izboljša z 
opcijami za notranji odkup podjetja, ki 
lahko delavcem pomagajo pri prevzemih 

D. ker se varnost zaposlitve izboljša z 
opcijami za notranji odkup podjetja, ki 
lahko delavcem pomagajo pri prevzemih 
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podjetij v finančnih težavah, zaščitijo 
njihova delovna mesta in zmanjšajo 
tveganje za morebiten odkup s strani 
drugih podjetij, rešujejo pa tudi težave v 
zvezi z nasledstvom podjetij, ki lahko 
pogosto vodijo v njihovo zaprtje, če 
nasledstvo ni možno. ker je to koristno 
zlasti za mala in srednja podjetja ter 
mikropodjetja;

podjetij v finančnih težavah, zaščitijo 
njihova delovna mesta in zmanjšajo 
tveganje za morebiten odkup s strani 
drugih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 20
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker se varnost zaposlitve izboljša z 
opcijami za notranji odkup podjetja, ki 
lahko delavcem pomagajo pri prevzemih 
podjetij v finančnih težavah, zaščitijo 
njihova delovna mesta in zmanjšajo 
tveganje za morebiten odkup s strani 
drugih podjetij, rešujejo pa tudi težave v 
zvezi z nasledstvom podjetij, ki lahko 
pogosto vodijo v njihovo zaprtje, če 
nasledstvo ni možno. ker je to koristno 
zlasti za mala in srednja podjetja ter 
mikropodjetja;

D. ker se varnost zaposlitve izboljša z 
opcijami za notranji odkup podjetja, ki 
lahko delavcem pomagajo pri prevzemih 
podjetij v finančnih težavah, zaščitijo 
njihova delovna mesta in zmanjšajo 
tveganje za morebiten odkup s strani 
drugih podjetij, rešujejo pa tudi težave v 
zvezi z nasledstvom podjetij, ki lahko 
pogosto vodijo v njihovo zaprtje, če 
nasledstvo ni možno; ker je to koristno 
zlasti za mala in srednja podjetja ter 
mikropodjetja; ker se te prednosti lahko 
zagotovijo samo v kombinaciji z udeležbo 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 21
Phil Bennion

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker se z notranjimi odkupi lahko 
rešujejo tudi težave v zvezi z nasledstvom 
podjetij, zaradi katerih se podjetja pogosto 
zapirajo, kadar nasledstvo ni mogoče; ker 
je to koristno zlasti za mala in srednja 
podjetja ter mikropodjetja;

Or. en

Predlog spremembe 22
Phil Bennion

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker je model lastništva zaposlenih 
(ESOP) primer učinkovitega modela 
notranjega odkupa za podjetja, ki ne 
kotirajo na borzi, kadar se za odkup 
delnic v imenu zaposlenih uporabi vmesni 
subjekt; ker zaposleni niso izpostavljeni 
dodatnemu tveganju, saj se odkup 
financira iz deleža pri dobičku ali s 
posojilom, ki se odplača iz deleža pri 
dobičku, ki je dodatek k plači zaposlenih;

Or. en

Predlog spremembe 23
Phil Bennion

Predlog resolucije
Uvodna izjava D c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dc. ker je koncept španskih Sociedades 
Laborales primer najboljše prakse sheme 
za finančno udeležbo zaposlenih za 
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mikropodjetja; ker daje brezposelnim tudi 
možnost, da se odločijo za izplačilo 
podpore za brezposelne v enkratnem 
znesku, da lahko ustanovijo novo podjetje 
ali dokapitalizirajo že obstoječe;

Or. en

Predlog spremembe 24
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker finančna udeležba zaposlenih
omejuje kratkoročni pristop strateškega 
odločanja vodstva in lahko prinese 
stabilnost, razvoj in rast ter hkrati 
zmanjšuje tveganja čezmerne širitve, ki 
vodi v izgubo delovnih mest;

E. ker finančna udeležba zaposlenih lahko 
poveča zanimanje zaposlenih za 
dolgoročno zavezanost in iskanje 
inovativnih rešitev v proizvodnem procesu 
in tako lahko prinese stabilnost, razvoj in 
rast, pri čemer pa je treba opozoriti, da 
zaposleni nimajo nujno strokovnega 
znanja na izvršilnem področju ali na 
področju povečevanja konkurence med 
podjetji;

Or. fi

Predlog spremembe 25
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker finančna udeležba zaposlenih 
omejuje kratkoročni pristop strateškega 
odločanja vodstva in lahko prinese 
stabilnost, razvoj in rast ter hkrati 
zmanjšuje tveganja čezmerne širitve, ki 
vodi v izgubo delovnih mest;

E. ker finančna udeležba zaposlenih, kadar 
temelji na stabilnih in delujočih 
institucijah vključevanja delavcev,
omejuje kratkoročni pristop ter spodbuja 
trajnost in dolgoročni pristop strateškega 
odločanja vodstva in lahko prinese 
stabilnost, razvoj in rast ter hkrati 
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zmanjšuje tveganja čezmerne širitve, ki 
vodi v izgubo delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 26
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker lahko podjetja s shemami finančne 
udeležbe, ki delavce neposredno 
povezujejo s podjetjem, v večji meri 
pričakujejo, da bodo po vlaganju v 
usposabljanje delavcev te obdržala; ker to 
delodajalce spodbuja k vlaganju v 
usposabljanje svojih delavcev, saj je bolj 
verjetno, da bodo kvalificirane delavce
obdržali dolgoročno;

F. ker sheme finančne udeležbe spodbujajo 
naložbe v usposabljanje, saj povečujejo 
verjetnost, da bodo podjetja kvalificirane 
delavce obdržala dolgoročno;

Or. fi

Predlog spremembe 27
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker lahko podjetja s shemami finančne 
udeležbe, ki delavce neposredno 
povezujejo s podjetjem, v večji meri 
pričakujejo, da bodo po vlaganju v 
usposabljanje delavcev te obdržala; ker to 
delodajalce spodbuja k vlaganju v 
usposabljanje svojih delavcev, saj je bolj 
verjetno, da bodo kvalificirane delavce 
obdržali dolgoročno;

F. ker lahko podjetja s shemami finančne 
udeležbe, vključno z udeležbo delavcev, ki 
delavce neposredno povezujejo s 
podjetjem, v večji meri pričakujejo, da 
bodo po vlaganju v usposabljanje delavcev 
te obdržala; ker to delodajalce spodbuja k 
vlaganju v usposabljanje svojih delavcev, 
saj je bolj verjetno, da bodo kvalificirane 
delavce obdržali dolgoročno;

Or. en
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Predlog spremembe 28
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker lahko tako model lastništva za 
zaposlene kot model soudeležbe pri 
dobičku znatno povečata zadovoljstvo
zaposlenih ter izboljšata njihovo psihično 
počutje, splošno uspešnost in motivacijo;

G. ker lahko tako model lastništva za 
zaposlene kot model soudeležbe pri 
dobičku prispevata k povečanju 
zadovoljstva zaposlenih ter izboljšata 
njihovo splošno uspešnost in motivacijo, 
pod pogojem, da se upošteva mnenje 
zaposlenih v zvezi z vprašanji, ki zadevajo 
podjetje;

Or. en

Predlog spremembe 29
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker lahko tako model lastništva za 
zaposlene kot model soudeležbe pri 
dobičku znatno povečata zadovoljstvo 
zaposlenih ter izboljšata njihovo psihično 
počutje, splošno uspešnost in motivacijo;

G. ker lahko finančna udeležba delavcev
pri dobičku podjetij znatno poveča
zadovoljstvo zaposlenih ter izboljša
njihovo psihično počutje, splošno 
uspešnost in motivacijo;

Or. fi

Predlog spremembe 30
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava H
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Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker se s spodbujanjem zaposlenih k 
izoblikovanju čuta za lastništvo in 
odgovornost poveča njihov občutek
vključenosti ter je bolj verjetno, da bodo 
delodajalci z njimi sodelovali ter imeli 
razumevanje za njihova vprašanja, poglede 
in zamisli;

H. ker se z vključevanjem zaposlenih v 
odločanje podjetja poveča občutek
vzajemnega spoštovanja ter je bolj 
verjetno, da bodo delodajalci z njimi 
sodelovali ter imeli razumevanje za njihova 
vprašanja, poglede in zamisli;

Or. en

Predlog spremembe 31
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker se s spodbujanjem zaposlenih k 
izoblikovanju čuta za lastništvo in 
odgovornost poveča njihov občutek 
vključenosti ter je bolj verjetno, da bodo 
delodajalci z njimi sodelovali ter imeli 
razumevanje za njihova vprašanja, poglede 
in zamisli;

H. ker se s spodbujanjem zaposlenih k 
izoblikovanju čuta za lastništvo in 
odgovornost poveča njihov občutek 
vključenosti ter je bolj verjetno, da bo 
njihovo podjetje z njimi sodelovalo ter 
upoštevalo njihova vprašanja, poglede in 
zamisli;

Or. fi

Predlog spremembe 32
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker uvedba finančne udeležbe 
zaposlenih lahko pomaga povečati 
produktivnost, izboljšati učinkovitost, 
podpreti usklajevanje interesov zaposlenih 
in delničarjev ter pritegniti in ohraniti 
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ključno osebje;

Or. en

Predlog spremembe 33
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker lahko udeležba v upravljanju prek 
glasovalnih pravic ali drugih oblik 
upravljanja zaposlenim pomaga boljše 
razumeti razmere, ko se podjetje sooča z 
izzivi, omogoča pa jim tudi boljše 
vrednotenje in dostop do nagrad, ko je 
podjetje uspešno;

I. ker lahko vsaka udeležba v upravljanju, 
ki jo delodajalci ponudijo predstavnikom 
zaposlenih prek glasovalnih pravic, 
pravice do prisotnosti ali drugih oblik 
upravljanja, izboljša pretok informacij in
zaposlenim pomaga boljše razumeti 
razmere, ko se njihovo podjetje sooča z 
izzivi, omogoča pa jim tudi boljše 
vrednotenje in s tem zmanjševanje plač in 
drugih nagrad, ko je podjetje v težavah;

Or. fi

Predlog spremembe 34
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker lahko udeležba v upravljanju prek 
glasovalnih pravic ali drugih oblik 
upravljanja zaposlenim pomaga boljše 
razumeti razmere, ko se podjetje sooča z 
izzivi, omogoča pa jim tudi boljše 
vrednotenje in dostop do nagrad, ko je 
podjetje uspešno;

I. ker lahko udeležba v upravljanju prek 
glasovalnih pravic ali drugih oblik 
upravljanja upravljanje izboljša,
zaposlenim pa tudi omogoča boljše 
vrednotenje in dostop do nagrad, ko je 
podjetje uspešno;

Or. en
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Predlog spremembe 35
Phil Bennion

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker v tistih modelih finančne udeležbe 
zaposlenih, ki uporabljajo vmesni subjekt, 
ta subjekt lahko uveljavlja glasovalne 
pravice ali druge oblike upravljanja v 
imenu zaposlenih in omogoča kolektivno 
zastopanje;

Or. en

Predlog spremembe 36
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker imajo lahko sheme za finančno 
udeležbo zaposlenih pomembno vlogo pri 
vključevanju delavcev v postopke 
obveščanja in posvetovanja v obdobju 
prestrukturiranja;

J. ker imajo lahko sheme za finančno 
udeležbo zaposlenih pomembno vlogo pri
dodatnem vključevanju delavcev v 
postopke obveščanja, posvetovanja in
odločanja v obdobju prestrukturiranja;

Or. en

Predlog spremembe 37
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker na finančno udeležbo zaposlenih 
vplivajo nacionalni davčni predpisi in ker 
oblikovanje celovitega enotnega modela 

K. ker na finančno udeležbo zaposlenih 
vplivajo nacionalni davčni predpisi in ker 
oblikovanje celovitega enotnega modela 
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zanjo na ravni EU ne bi bilo ustrezno; ker 
se morajo o finančni udeležbi zaposlenih
skrbno odločiti podjetje in njegovi delavci
ter pri tem upoštevati širše nacionalni in 
sektorski okvir; ker bi lahko s sklopom 
temeljnih pravil vseeno pridobili zaupanje 
javnosti in pomagali, da bi finančna 
udeležba zaposlenih dosegla svoje cilje;

zanjo na ravni EU ne bi bilo ustrezno; ker
finančna udeležba zaposlenih izhaja iz 
pobude delodajalca, ki bi se v takšnem 
primeru moral posvetovati z delavci, ti pa
morajo sami skrbno preučiti zadevno 
pobudo ter pri tem upoštevati širši
nacionalni in sektorski okvir;

Or. fi

Predlog spremembe 38
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker na finančno udeležbo zaposlenih 
vplivajo nacionalni davčni predpisi in ker 
oblikovanje celovitega enotnega modela 
zanjo na ravni EU ne bi bilo ustrezno; ker 
se morajo o finančni udeležbi zaposlenih 
skrbno odločiti podjetje in njegovi delavci 
ter pri tem upoštevati širše nacionalni in 
sektorski okvir; ker bi lahko s sklopom
temeljnih pravil vseeno pridobili zaupanje 
javnosti in pomagali, da bi finančna 
udeležba zaposlenih dosegla svoje cilje;

K. ker na finančno udeležbo zaposlenih 
vplivajo nacionalni davčni predpisi in ker 
oblikovanje celovitega enotnega modela 
zanjo na ravni EU ne bi bilo ustrezno; ker 
se morajo o finančni udeležbi zaposlenih 
skrbno odločiti posamezno podjetje in 
njegovi delavci ter pri tem upoštevati širše 
nacionalni in sektorski okvir; ker bi lahko s 
sklopom osnovnih smernic pridobili 
zaupanje javnosti in pomagali, da bi 
finančna udeležba zaposlenih dosegla svoje 
cilje;

Or. en

Predlog spremembe 39
Jean Lambert

Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ka. ker finančna udeležba zaposlenih 
morda ni primerna za vsa podjetja ali 
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zaposlene, zato bi bilo treba pred uvedbo 
takšne sheme skrbno premisliti o njeni 
uvedbi;

Or. en

Predlog spremembe 40
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva države članice, naj usmerijo 
pozornost na ovire na nadnacionalni 
ravni, s katerimi se soočajo tako podjetja, 
ki zaposlenim nudijo sheme v več državah 
članicah, in zaposleni, za katere lahko
dvojno obdavčenje pomeni kršitev pravice 
prostega gibanja;

1. opozarja, da lahko podjetja, ki 
zaposlenim nudijo sheme v več državah 
članicah, naletijo na različne nacionalne 
predpise in navade, zaradi česar shem ni 
mogoče ponujati v enaki obliki v različnih 
državah članicah, ter da dvojno 
obdavčevanje zaposlenih na primer lahko
predstavlja oviro;  

Or. fi

Predlog spremembe 41
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da je vzajemno priznavanje
obstoječih shem finančne udeležbe
pomembno, saj zaposlenim lahko pomaga 
tudi pri naložbah v sheme v drugih
državah članicah;

2. poudarja, da bi v nekaterih primerih 
lahko koristilo postopno zbliževanje
obstoječih shem finančne udeležbe in s tem 
povezane nacionalne zakonodaje, kar bi 
delodajalcem v prihodnje omogočilo, da bi
lahko ponujali sheme v enaki ali podobni 
obliki v vseh državah članicah, kjer imajo 
svoje zaposlene;

Or. fi
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Predlog spremembe 42
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. vztraja, da bi lahko težavo pomanjkanja 
informacij o obstoječih shemah finančne 
udeležbe odpravili z večjo preglednostjo na 
mednarodni ravni, kar bi zmanjšalo stroške 
tako za večja podjetja kot za mala in 
srednja podjetja ter jim omogočilo
izvajanje shem za finančno udeležbo 
zaposlenih, ki bi ustrezale njihovim 
posebnim potrebam;

3. vztraja, da bi lahko težavo pomanjkanja 
informacij o obstoječih shemah finančne 
udeležbe odpravili z izboljšanjem 
obveščanja, ki bi omogočilo primerjave na 
mednarodni ravni, kar bi zmanjšalo stroške 
tako za večja podjetja kot za mala in 
srednja podjetja ter jim omogočilo, da 
ponudijo sheme za finančno udeležbo 
zaposlenih, ki bi ustrezale njihovim 
posebnim potrebam;

Or. fi

Predlog spremembe 43
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da ni nacionalnih 
zakonodajnih ukrepov, ki bi podpirali 
razvoj shem za finančno udeležbo 
zaposlenih; v zvezi s tem opozarja na 
razlike med državami članicami iz EU-15 
in EU-12 glede njihove ravni vključenosti 
v te sheme; priznava povezavo med 
uvedbo zakonodajnih ukrepov na 
nacionalni ravni, ki te sheme podpirajo, in 
številom zaposlenih, ki so vanje vključeni;5

4. poudarja, da ni nacionalnih 
zakonodajnih ukrepov, ki bi podpirali 
razvoj shem za finančno udeležbo 
zaposlenih; v zvezi s tem opozarja na 
razlike med državami članicami iz EU-154a

in EU-134b glede njihove ravni vključenosti 
v te sheme; priznava povezavo med 
uvedbo zakonodajnih ukrepov na 
nacionalni ravni, ki te sheme podpirajo, in 
številom zaposlenih, ki so vanje vključeni;5

__________________ __________________
4a Države članice, ki so k Uniji pristopile 
do leta 1995.
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4b Države članice, ki so k Uniji pristopile 
po letu 1995.

5 „Finančna udeležba zaposlenih pri 
dobičku podjetij“ (PE 475.098), str. 36.

5 „Finančna udeležba zaposlenih pri 
dobičku podjetij“ (PE 475.098), str. 36.

Or. en

Predlog spremembe 44
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. priznava, da finančna udeležba 
zaposlenih v podjetjih ne sme ovirati 
ustvarjanja delovnih mest in se tudi ne 
sme izkoriščati za izogibanje spoštovanju 
delovnega prava, s čimer bi ogrozili 
pravice delavcev, zlasti z vidika plač, 
organizacije dela in delovnega časa ter 
pravic do materinstva in očetovstva;

Or. pt

Predlog spremembe 45
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj razmislijo o 
ustreznih nacionalnih ukrepih, ki bi 
podjetja spodbudili k razvoju in izvajanju 
prostovoljnih shem za finančno udeležbo 
zaposlenih, odprtih za vse zaposlene brez 
diskriminacije, pri čemer naj upoštevajo 
poseben položaj malih in srednjih podjetij 
ter mikropodjetij; poziva države članice, 
naj okrepijo izmenjavo najboljših praks v 
zvezi s tem;

5. poziva države članice, naj razmislijo o 
ustreznih nacionalnih ukrepih, ki bi 
podjetja spodbudili, da prostovoljno 
razvijejo in ponudijo sheme za finančno 
udeležbo zaposlenih, odprte za vse 
zaposlene brez diskriminacije, pri čemer 
naj upoštevajo poseben položaj malih in 
srednjih podjetij ter mikropodjetij; poziva 
države članice, naj okrepijo izmenjavo 
najboljših praks v zvezi s tem;
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Or. fi

Predlog spremembe 46
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj razmislijo o 
ustreznih nacionalnih ukrepih, ki bi 
podjetja spodbudili k razvoju in izvajanju 
prostovoljnih shem za finančno udeležbo 
zaposlenih, odprtih za vse zaposlene brez 
diskriminacije, pri čemer naj upoštevajo 
poseben položaj malih in srednjih podjetij 
ter mikropodjetij; poziva države članice, 
naj okrepijo izmenjavo najboljših praks v 
zvezi s tem;

5. poziva Komisijo in države članice, naj 
razmislijo o ustreznih nacionalnih ukrepih, 
ki bi podjetja spodbudili k razvoju in 
izvajanju prostovoljnih shem za finančno 
udeležbo zaposlenih, odprtih za vse 
zaposlene brez diskriminacije, pri čemer 
naj upoštevajo poseben položaj malih in 
srednjih podjetij ter mikropodjetij; poziva 
države članice, naj okrepijo izmenjavo 
najboljših praks v zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 47
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj organizacije 
za lastništvo zaposlenih in deležnike v 
večji meri vključijo v dialog med 
oblikovalci politike, delodajalci, 
predstavniki delavcev, vključno s 
socialnimi partnerji, če je to ustrezno, da 
bi se pri oblikovanju politik upoštevali 
obstoječi primeri najboljše prakse na 
nacionalni ravni, kar bi podjetjem olajšalo 
izvajanje finančne udeležbe zaposlenih;

6. poziva organizacije za lastništvo 
zaposlenih in deležnike, naj se v večji meri 
vključijo v socialni dialog o tem 
vprašanju, da bi se pri oblikovanju politik
lahko upoštevali obstoječi primeri 
najboljše prakse na nacionalni ravni, kar bi 
podjetjem olajšalo izvajanje finančne 
udeležbe zaposlenih;

Or. fi
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Predlog spremembe 48
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj organizacije
za lastništvo zaposlenih in deležnike v večji 
meri vključijo v dialog med oblikovalci 
politike, delodajalci, predstavniki 
delavcev, vključno s socialnimi partnerji, 
če je to ustrezno, da bi se pri oblikovanju 
politik upoštevali obstoječi primeri 
najboljše prakse na nacionalni ravni, kar bi 
podjetjem olajšalo izvajanje finančne 
udeležbe zaposlenih;

6. poziva Komisijo in države članice, naj
vzpostavijo dialog s socialnimi partnerji, 
organizacijami za lastništvo zaposlenih in
deležniki na ustreznih ravneh ob 
upoštevanju avtonomije socialnih 
partnerjev na kolektivnih pogajanjih, da 
bi se pri oblikovanju politik upoštevali 
obstoječi primeri najboljše prakse na 
nacionalni ravni, kar bi podjetjem olajšalo 
izvajanje finančne udeležbe zaposlenih;

Or. en

Predlog spremembe 49
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj organizacije 
za lastništvo zaposlenih in deležnike v 
večji meri vključijo v dialog med 
oblikovalci politike, delodajalci, 
predstavniki delavcev, vključno s 
socialnimi partnerji, če je to ustrezno, da bi 
se pri oblikovanju politik upoštevali 
obstoječi primeri najboljše prakse na 
nacionalni ravni, kar bi podjetjem olajšalo 
izvajanje finančne udeležbe zaposlenih;

6. poziva države članice, naj organizacije 
za lastništvo zaposlenih in deležnike v 
večji meri vključijo v dialog med 
oblikovalci politike, delodajalci, 
predstavniki delavcev, vključno s 
socialnimi partnerji, če je to ustrezno, da bi 
se pri oblikovanju politik upoštevali 
obstoječi primeri najboljše prakse, kar bi 
podjetjem olajšalo izvajanje finančne 
udeležbe zaposlenih;

Or. en
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Predlog spremembe 50
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. z zanimanjem pričakuje rezultate 
pilotnega projekta in oceno ustanovitve 
evropskih centrov za lastništvo 
zaposlenih; poziva Komisijo, naj preuči, 
kako bi se lahko vključevanje v sheme za 
finančno udeležbo zaposlenih še bolj 
razvilo, in državam članicam na podlagi 
tega pilotnega projekta nudi smernice o 
možnih mehanizmih za to;

7. z zanimanjem pričakuje rezultate 
pilotnega projekta in poziva Komisijo, naj 
državam članicam na podlagi tega 
pilotnega projekta ponudi zamisli o
mehanizmih za udeležbo;

Or. fi

Predlog spremembe 51
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. z zanimanjem pričakuje rezultate 
pilotnega projekta in oceno ustanovitve 
evropskih centrov za lastništvo 
zaposlenih; poziva Komisijo, naj preuči, 
kako bi se lahko vključevanje v sheme za
finančno udeležbo zaposlenih še bolj 
razvilo, in državam članicam na podlagi 
tega pilotnega projekta nudi smernice o 
možnih mehanizmih za to;

7. z zanimanjem pričakuje rezultate 
pilotnega projekta, zlasti razvoj 
Virtualnega centra za finančno udeležbo 
zaposlenih in projekta CETREPS za 
izračunavanje efektivnih davčnih stopenj;

Or. en

Predlog spremembe 52
Evelyn Regner
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. z zanimanjem pričakuje rezultate 
pilotnega projekta in oceno ustanovitve 
evropskih centrov za lastništvo zaposlenih;
poziva Komisijo, naj preuči, kako bi se 
lahko vključevanje v sheme za finančno 
udeležbo zaposlenih še bolj razvilo, in 
državam članicam na podlagi tega 
pilotnega projekta nudi smernice o možnih 
mehanizmih za to;

7. pričakuje rezultate pilotnega projekta in 
oceno ustanovitve evropskih centrov za 
lastništvo zaposlenih; poziva Komisijo, naj 
preuči, kako bi se lahko vključevanje v 
sheme za finančno udeležbo zaposlenih še 
bolj razvilo, in državam članicam na 
podlagi tega pilotnega projekta nudi 
smernice o možnih mehanizmih za to;

Or. en

Predlog spremembe 53
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. meni, da bi se EU morala vzdržati 
tega, da bi urejala, kako so lahko 
organizirani sistemi nadomestil za 
zaposlene v državah članicah;

Or. fi

Predlog spremembe 54
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava naslednje prednosti, ki bi jih 
lahko imela prostovoljna 29. ureditev:

črtano

(a) možno enotno pravno ureditev, ki bi 
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bila odprta za zakonodajalce po vsej EU,
(b) tržni pristop, na podlagi katerega bi 
enotni sistem uporabljala le podjetja, za 
katera bi bil koristen,
(c) dopuščanje razlike v pravni kulturi 
držav članic, saj bi vzporedno še naprej 
veljale nacionalne ureditve,
(d) veljavnost na nacionalni ravni in/ali 
po potrebi na ravni EU, ki ne bi bila 
omejena le na čezmejna podjetja6;
__________________
6 „Finančna udeležba zaposlenih pri 
dobičku podjetij“ (PE 475.098), str. 16.

Or. fi

Predlog spremembe 55
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava naslednje prednosti, ki bi jih 
lahko imela prostovoljna 29. ureditev:

črtano

(a) možno enotno pravno ureditev, ki bi 
bila odprta za zakonodajalce po vsej EU,
(b) tržni pristop, na podlagi katerega bi 
enotni sistem uporabljala le podjetja, za 
katera bi bil koristen,
(c) dopuščanje razlike v pravni kulturi 
držav članic, saj bi vzporedno še naprej 
veljale nacionalne ureditve,
(d) veljavnost na nacionalni ravni in/ali 
po potrebi na ravni EU, ki ne bi bila 
omejena le na čezmejna podjetja6;
__________________
6 „Finančna udeležba zaposlenih pri 
dobičku podjetij“ (PE 475.098), str. 16.
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Or. de

Predlog spremembe 56
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 8 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. priznava naslednje prednosti, ki bi jih
lahko imela prostovoljna 29. ureditev:

8. dvomi, da bi lahko imela prostovoljna 
29. ureditev naslednje prednosti:

Or. en

Predlog spremembe 57
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 8 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

(a) možno enotno pravno ureditev, ki bi
bila odprta za zakonodajalce po vsej EU,

(a) neobvezen enoten pravni okvir, ki bi
bil odprt za zakonodajalce po vsej EU,

Or. en

Predlog spremembe 58
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 8 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

(a) možno enotno pravno ureditev, ki bi 
bila odprta za zakonodajalce po vsej EU,

(a) možno enotno pravno ureditev, ki bi 
bila odprta za delodajalce po vsej EU ter bi 
upoštevala področja pristojnosti držav 
članic v zvezi s fiskalnim in delovnim 
pravom,
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Predlog spremembe 59
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 8 – točka a a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(a a) vrsto modelov, oblikovanih na 
podlagi primerov najboljših praks za 
vsako vrsto in velikost podjetja,

Or. en

Predlog spremembe 60
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 8 – točka c a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(c a) izboljšanje preglednosti in dostopa 
do informacij za lažje enako izvajanje v 
različnih državah članicah,

Or. en

Predlog spremembe 61
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 8 – točka d

Predlog resolucije Predlog spremembe

(d) veljavnost na nacionalni ravni in/ali po 
potrebi na ravni EU, ki ne bi bila omejena 
le na čezmejna podjetja;6

(d) veljavnost na nacionalni ravni in/ali po 
potrebi na ravni EU, ki ne bi bila omejena 
le na čezmejna podjetja6 ter bi upoštevala 
davčna vprašanja in tudi finančna 
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tveganja za zaposlene;
__________________ __________________
6 „Finančna udeležba zaposlenih pri 
dobičku podjetij“ (PE 475.098), str. 16.

6 „Finančna udeležba zaposlenih pri 
dobičku podjetij“ (PE 475.098), str. 16.

Or. en

Predlog spremembe 62
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zato poziva Komisijo in zadevne 
deležnike, naj še naprej zagovarjajo 
uporabo pristopa na podlagi gradnikov;

črtano

Or. fi

Predlog spremembe 63
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zato poziva Komisijo in zadevne 
deležnike, naj še naprej zagovarjajo 
uporabo pristopa na podlagi gradnikov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 64
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja Komisijo, naj predstavi 
oceno učinka in študijo o „29. ureditvi“ za 
finančno udeležbo zaposlenih;

črtano

Or. fi

Predlog spremembe 65
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja Komisijo, naj predstavi 
oceno učinka in študijo o „29. ureditvi“ za 
finančno udeležbo zaposlenih;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 66
Andrea Cozzolino

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja Komisijo, naj predstavi oceno 
učinka in študijo o „29. ureditvi“ za 
finančno udeležbo zaposlenih;

10. spodbuja Komisijo, naj predstavi oceno 
učinka in študijo o „29. ureditvi“ za 
finančno udeležbo zaposlenih ter o 
preprostem, osnovnem, temeljnem 
modelu, ki bi podpiral lastništvo delnic za 
zaposlene;

Or. en

Predlog spremembe 67
Evelyn Regner
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja Komisijo, naj predstavi oceno 
učinka in študijo o „29. ureditvi“ za 
finančno udeležbo zaposlenih;

10. spodbuja Komisijo, naj predstavi oceno 
učinka in študijo o „29. ureditvi“ za 
finančno udeležbo zaposlenih ob 
upoštevanju davčnih vprašanj in tudi 
finančnih tveganj za zaposlene;

Or. en

Predlog spremembe 68
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. spodbuja Komisijo, naj predstavi oceno 
učinka in študijo o „29. ureditvi“ za 
finančno udeležbo zaposlenih;

10. spodbuja Komisijo, naj predstavi
neodvisno oceno učinka in študijo o „29. 
ureditvi“ za finančno udeležbo zaposlenih;

Or. en

Predlog spremembe 69
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 11 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
organizacijami za lastništvo zaposlenih, 
državami članicami in socialnimi partnerji
razvije nezavezujoč okvirni koncept o 
osnovnih načelih za uspešne sheme za 
finančno udeležbo zaposlenih, ki bo 
zajemal naslednje elemente:

11. poziva Komisijo, naj po objavi 
neodvisne ocene učinka in študije ter v 
sodelovanju z organizacijami za lastništvo 
zaposlenih, državami članicami in po 
potrebi socialnimi partnerji razmisli o
razvoju nezavezujočih osnovnih smernic
za uspešne sheme za finančno udeležbo 
zaposlenih, ki bodo zajemale naslednje 
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elemente:

Or. en

Predlog spremembe 70
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 11 – uvodni del 

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
organizacijami za lastništvo zaposlenih, 
državami članicami in socialnimi partnerji 
razvije nezavezujoč okvirni koncept o 
osnovnih načelih za uspešne sheme za 
finančno udeležbo zaposlenih, ki bo 
zajemal naslednje elemente:

11. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
organizacijami za lastništvo zaposlenih, 
državami članicami in socialnimi partnerji 
razvije okvirni koncept o osnovnih načelih 
za uspešne sheme za finančno udeležbo 
zaposlenih, ki bo zajemal naslednje 
elemente:

Or. en

Predlog spremembe 71
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

(a) usmerjenost v cilj: podjetja in njihovi 
delavci se morajo dogovoriti o ciljih sheme 
za finančno udeležbo zaposlenih, da bi 
ugotovili, kateri model je zanje 
najprimernejši in da bi imeli za uresničitev 
želenega rezultata najboljše možnosti;

(a) usmerjenost v cilj: podjetja in njihovi 
delavci se morajo dogovoriti o ciljih sheme 
za finančno udeležbo zaposlenih, da bi 
ugotovili, kateri model je zanje 
najprimernejši in da bi imeli za uresničitev 
želenega rezultata najboljše možnosti; pred 
uvedbo shem za finančno udeležbo 
zaposlenih bi se bilo treba o tem 
posvetovati s predstavniki delavcev in 
sindikati ter pridobiti njihovo soglasje; 
dogovori o shemah za finančno udeležbo 
zaposlenih ne smejo spodkopavati 
kolektivnih pogodb;
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Or. en

Predlog spremembe 72
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

(a) usmerjenost v cilj: podjetja in njihovi 
delavci se morajo dogovoriti o ciljih
sheme za finančno udeležbo zaposlenih, da 
bi ugotovili, kateri model je zanje 
najprimernejši in da bi imeli za uresničitev 
želenega rezultata najboljše možnosti;

(a) usmerjenost v cilj: podjetja bi morala 
opredeliti cilje sheme za finančno udeležbo 
zaposlenih, da bi ugotovila, kateri model je 
zanje najprimernejši in da bi imela za 
uresničitev želenega rezultata najboljše 
možnosti;

Or. fi

Predlog spremembe 73
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

(b) prožnost delovanja in prostovoljnost: 
finančna udeležba zaposlenih se izvaja 
različno v različnih sektorjih, podjetjih 
različnih velikosti in tipov ter različnih 
državah članicah; odločitev za razvoj in 
izvajanje sheme za finančno udeležbo 
zaposlenih bi zato morala biti prepuščena 
posameznim podjetjem ali delodajalcu v 
povezavi z zaposlenimi, ob upoštevanju 
obstoječe nacionalne zakonodaje in prakse 
in glede na finančno stanje podjetja;

(b) prožnost delovanja in prostovoljnost: 
finančna udeležba zaposlenih se izvaja 
različno v različnih sektorjih, podjetjih 
različnih velikosti in tipov ter različnih 
državah članicah; odločitev za razvoj in 
izvajanje sheme za finančno udeležbo 
zaposlenih bi zato morali skupaj sprejeti 
posamezno podjetje ali delodajalec in 
zadevni zaposleni, ob upoštevanju 
obstoječe nacionalne zakonodaje in prakse 
in glede na finančno stanje podjetja;

Or. en
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Predlog spremembe 74
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

(b) prožnost delovanja in prostovoljnost: 
finančna udeležba zaposlenih se izvaja 
različno v različnih sektorjih, podjetjih 
različnih velikosti in tipov ter različnih 
državah članicah; odločitev za razvoj in 
izvajanje sheme za finančno udeležbo 
zaposlenih bi zato morala biti prepuščena 
posameznim podjetjem ali delodajalcu v 
povezavi z zaposlenimi, ob upoštevanju 
obstoječe nacionalne zakonodaje in prakse
in glede na finančno stanje podjetja;

(b) prožnost delovanja in prostovoljnost: 
finančna udeležba zaposlenih se izvaja 
različno v različnih sektorjih, podjetjih 
različnih velikosti in tipov ter različnih 
državah članicah; odločitev za razvoj in 
izvajanje sheme za finančno udeležbo 
zaposlenih bi zato morala biti prepuščena 
posameznim podjetjem ali delodajalcu in 
bi se morala sprejeti na podlagi 
posvetovanja z zaposlenimi o njihovem 
mnenju, ob upoštevanju obstoječe 
nacionalne zakonodaje in prakse ter 
finančnega stanja podjetja;

Or. fi

Predlog spremembe 75
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

(c) dodatek oziroma dopolnilo pogodbenih 
prejemkov: model finančne udeležbe 
zaposlenih bi moral pomeniti dodatek k
osnovni plači delavca in njegovim 
pogodbenim pravicam, ne pa nadomestilo 
za te pravice;

(c) dodatek oziroma dopolnilo pogodbenih 
prejemkov: čeprav bi moral biti cilj 
vsakega modela finančne udeležbe 
zaposlenih zagotoviti dodatni prihodek kot
dodatek osnovni plači delavca in njegovim 
pogodbenim pravicam, se lahko vključijo 
tudi sistemi, v katerih zaposleni 
prevzamejo delež tveganja, da je podjetje 
lahko manj uspešno od pričakovanj;

Or. fi
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Predlog spremembe 76
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka d

Predlog resolucije Predlog spremembe

(d) prostovoljnost za zaposlene: finančna 
udeležba zaposlenih je sredstvo, prek 
katerega lahko ti izbirajo, kako izkoristiti 
tesnejši finančni odnos s svojim
delodajalcem; končno mora imeti 
posamezni delavec možnost udeležbe ali 
neudeležbe, hkrati pa morajo imeti to 
možnost vsi delavci podjetja brez 
diskriminacije, da bi se dosegla resnična 
vključenost;

(d) prostovoljnost za zaposlene: finančna 
udeležba zaposlenih je sredstvo, prek 
katerega lahko ti izbirajo, kako izkoristiti 
tesnejši finančni odnos s svojim podjetjem;
končno mora imeti posamezni delavec 
možnost udeležbe ali neudeležbe, in 
čeprav lahko shema različne zaposlene in 
skupine obravnava na različne načine, bi 
se skupinski duh v podjetju okrepil, če bi 
vsak lahko bil udeležen v njej 
enakovredno in brez diskriminacije;

Or. fi

Predlog spremembe 77
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka d

Predlog resolucije Predlog spremembe

(d) prostovoljnost za zaposlene: finančna 
udeležba zaposlenih je sredstvo, prek 
katerega lahko ti izbirajo, kako izkoristiti 
tesnejši finančni odnos s svojim 
delodajalcem; končno mora imeti 
posamezni delavec možnost udeležbe ali 
neudeležbe, hkrati pa morajo imeti to 
možnost vsi delavci podjetja brez 
diskriminacije, da bi se dosegla resnična 
vključenost;

(d) prostovoljnost za zaposlene: finančna 
udeležba zaposlenih je sredstvo, prek 
katerega lahko ti izbirajo, kako izkoristiti 
tesnejši finančni odnos s svojim 
delodajalcem; končno mora imeti 
posamezni delavec možnost udeležbe ali 
neudeležbe, hkrati pa morajo imeti to 
možnost vsi delavci podjetja, vključno z 
delavci za krajši delovni čas, brez 
diskriminacije, da bi se dosegla resnična 
vključenost;

Or. en
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Predlog spremembe 78
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

(e) o shemi se dogovorijo socialni 
partnerji: če so v skladu nacionalnimi 
praksami in ustaljenimi običaji socialni 
partnerji vključeni na ravni podjetja, bi se
morali ustrezni socialni partnerji 
dogovoriti o shemah za finančno udeležbo 
zaposlenih za vsako lokalno enoto posebej 
in jih tako prilagoditi posebnemu položaju 
in okoliščinam zadevnega podjetja in 
njegovim delavcem; sheme bi morale biti 
vedno dostopne vsem delavcem, tudi 
tistim, ki niso člani sindikata, 
odgovornega za pogajanja o pogojih 
določene sheme;

(e) o shemi se dogovorijo socialni 
partnerji: če so v skladu nacionalnimi 
praksami in ustaljenimi običaji socialni 
partnerji vključeni na ravni podjetja, bi 
morali upoštevati njihovo mnenje, da bi 
shemo prilagodili posebnemu položaju in 
okoliščinam zadevnega podjetja in 
njegovim delavcem; meni, da takšne
sheme ne bi smele diskriminirati 
zaposlenih, ker so v sindikatu ali iz 
katerega koli drugega razloga za 
diskriminacijo, ki so našteti v členu 10 
PDEU;

Or. fi

Predlog spremembe 79
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

(e) o shemi se dogovorijo socialni 
partnerji: če so v skladu nacionalnimi 
praksami in ustaljenimi običaji socialni 
partnerji vključeni na ravni podjetja, bi se 
morali ustrezni socialni partnerji dogovoriti
o shemah za finančno udeležbo 
zaposlenih za vsako lokalno enoto posebej 
in jih tako prilagoditi posebnemu položaju 
in okoliščinam zadevnega podjetja in 
njegovim delavcem; sheme bi morale biti 
vedno dostopne vsem delavcem, tudi 
tistim, ki niso člani sindikata, odgovornega 
za pogajanja o pogojih določene sheme;

(e) o shemi se dogovorijo socialni 
partnerji: o shemah za finančno udeležbo 
zaposlenih bi se morali ustrezni socialni 
partnerji dogovoriti za vsako lokalno enoto 
posebej in jih tako prilagoditi posebnemu 
položaju in okoliščinam zadevnega 
podjetja in njegovim delavcem; sheme bi 
morale biti vedno dostopne vsem 
delavcem, tudi tistim, ki niso člani 
sindikata, odgovornega za pogajanja o 
pogojih določene sheme;
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Predlog spremembe 80
Jean Lambert

Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

(e) o shemi se dogovorijo socialni 
partnerji: če so v skladu nacionalnimi 
praksami in ustaljenimi običaji socialni 
partnerji vključeni na ravni podjetja, bi se 
morali ustrezni socialni partnerji dogovoriti 
o shemah za finančno udeležbo zaposlenih 
za vsako lokalno enoto posebej in jih tako 
prilagoditi posebnemu položaju in 
okoliščinam zadevnega podjetja in 
njegovim delavcem; sheme bi morale biti 
vedno dostopne vsem delavcem, tudi 
tistim, ki niso člani sindikata, odgovornega 
za pogajanja o pogojih določene sheme;

(e) o shemi se dogovorijo socialni 
partnerji: če so v skladu nacionalnimi 
praksami in ustaljenimi običaji socialni 
partnerji vključeni na ravni podjetja, bi se 
morali ustrezni socialni partnerji dogovoriti 
o shemah za finančno udeležbo zaposlenih 
za vsako lokalno enoto posebej ali za 
celotno podjetje in jih tako prilagoditi 
posebnemu položaju in okoliščinam 
zadevnega podjetja in njegovim delavcem;
sheme bi morale biti vedno dostopne vsem 
delavcem, tudi tistim, ki niso člani 
sindikata, odgovornega za pogajanja o 
pogojih določene sheme;

Or. en

Predlog spremembe 81
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe

(f) zaposleni morajo dobiti jasne 
informacije o tveganjih in pravicah, 
povezanih z vključitvijo v določeno shemo:
odločitev za vključitev v določeno shemo 
bi morala temeljiti na ozaveščeni privolitvi 
zaposlenega, ki je v celoti seznanjen s 
pravicami na podlagi priključitve shemi in 
pogoji, ki veljajo ob odhodu iz podjetja ali 
izstopu iz sheme v vseh možnih 

(f) zaposleni morajo dobiti jasne 
informacije o tveganjih in pravicah, 
povezanih z vključitvijo v določeno shemo:
odločitev za vključitev v določeno shemo 
bi morala temeljiti na ozaveščeni privolitvi 
zaposlenega, ki je v celoti seznanjen s 
pravicami in povezanimi tveganji ter 
obdavčitvijo na podlagi priključitve shemi 
in pogoji, ki veljajo ob odhodu iz podjetja 
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okoliščinah; ali izstopu iz sheme v vseh možnih 
okoliščinah;

Or. en

Predlog spremembe 82
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe

(f) zaposleni morajo dobiti jasne 
informacije o tveganjih in pravicah, 
povezanih z vključitvijo v določeno shemo:
odločitev za vključitev v določeno shemo 
bi morala temeljiti na ozaveščeni privolitvi 
zaposlenega, ki je v celoti seznanjen s 
pravicami na podlagi priključitve shemi in 
pogoji, ki veljajo ob odhodu iz podjetja ali 
izstopu iz sheme v vseh možnih 
okoliščinah;

(f) zaposleni morajo dobiti jasne 
informacije o tveganjih in pravicah, 
povezanih z vključitvijo v določeno shemo:
odločitev za vključitev v določeno shemo 
bi morala temeljiti na ozaveščeni privolitvi 
zaposlenega, ki je v celoti seznanjen s 
pravicami in obveznostmi na podlagi 
priključitve shemi in pogoji, ki veljajo ob 
odhodu iz podjetja ali izstopu iz sheme;

Or. fi

Predlog spremembe 83
Jean Lambert

Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe

(f) zaposleni morajo dobiti jasne 
informacije o tveganjih in pravicah, 
povezanih z vključitvijo v določeno shemo:
odločitev za vključitev v določeno shemo 
bi morala temeljiti na ozaveščeni privolitvi 
zaposlenega, ki je v celoti seznanjen s 
pravicami na podlagi priključitve shemi in 
pogoji, ki veljajo ob odhodu iz podjetja ali 
izstopu iz sheme v vseh možnih 
okoliščinah;

(f) zaposleni morajo dobiti jasne 
informacije o tveganjih in pravicah, 
povezanih z vključitvijo v določeno shemo, 
vključno z morebitnim obdobjem za 
pridobitev pravic: odločitev za vključitev v 
določeno shemo bi morala temeljiti na 
ozaveščeni privolitvi zaposlenega, ki je v 
celoti seznanjen s pravicami na podlagi 
priključitve shemi in pogoji, ki veljajo ob 
odhodu iz podjetja ali izstopu iz sheme v 
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vseh možnih okoliščinah;

Or. en

Predlog spremembe 84
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka g

Predlog resolucije Predlog spremembe

(g) udeležbo v upravljanju: sheme lahko 
vključujejo neposredno udeležbo delavca 
v upravljanju podjetja; v tem primeru bi 
bilo treba pred sprejetjem teh odgovornosti
jasno opredeliti pravice in odgovornosti;

(g) udeležbo v upravljanju: delodajalec 
lahko kot del sheme povabi delavca ali 
delavce k neposredni udeležbi v
upravljanju podjetja; v tem primeru bi bilo 
treba pred sprejetjem te odgovorne vloge
jasno opredeliti pravice in odgovornosti;

Or. fi

Predlog spremembe 85
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka g

Predlog resolucije Predlog spremembe

(g) udeležbo v upravljanju: sheme lahko 
vključujejo neposredno udeležbo delavca v 
upravljanju podjetja; v tem primeru bi bilo 
treba pred sprejetjem teh odgovornosti 
jasno opredeliti pravice in odgovornosti;

(g) udeležbo v upravljanju: sheme bi 
morale, kjer je to mogoče, vključevati
neposredno udeležbo delavca v upravljanju 
podjetja ali v ESOP; pred sprejetjem teh 
odgovornosti bi bilo treba v okviru tega
jasno opredeliti pravice in odgovornosti, te 
pa vključujejo udeležbo delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 86
Evelyn Regner
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Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka g a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(g a) če je dogovorjeni model deljeno 
lastništvo, je primernejše kolektivno 
lastništvo delnic – na primer v skladu; po 
tem modelu bi se delnice morale 
dodeljevati na tak način, da se že 
obstoječe razlike v plači ne bi še 
povečevale;

Or. en

Predlog spremembe 87
Martin Kastler

Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka g a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(ga) nujno je treba skleniti zavarovanje za 
zaščito udeležbe delavcev pred stečajem 
podjetja;

Or. de

Predlog spremembe 88
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka g b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(g b) pri dogovarjanju o shemah za 
finančno udeležbo zaposlenih bi bilo treba 
vedno upoštevati učinek na enakost med 
spoloma;

Or. en
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Predlog spremembe 89
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 11 – točka g c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(g c) preglednost: informacije o 
ekonomskem položaju zadevnega podjetja 
in tudi informacije o tveganjih, ki so 
povezana s tem, bi morale biti ves čas na 
razpolago zadevnim delavcem;

Or. en

Predlog spremembe 90
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja, da so sindikati spremenili 
stališče do finančne udeležbe zaposlenih, 
in spodbuja socialne partnerje, naj še 
naprej sodelujejo pri oblikovanju novih 
možnosti na ustreznih ravneh7;

črtano

__________________
7 „Finančna udeležba zaposlenih pri 
dobičku podjetij“ (PE 475.098), str. 35.

Or. de

Predlog spremembe 91
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja, da so sindikati spremenili 
stališče do finančne udeležbe zaposlenih, 
in spodbuja socialne partnerje, naj še 
naprej sodelujejo pri oblikovanju novih 
možnosti na ustreznih ravneh7;

12. spodbuja socialne partnerje, naj še 
naprej sodelujejo pri oblikovanju novih 
možnosti za finančno udeležbo zaposlenih
na ustreznih ravneh7; opozarja na ključno 
vlogo sindikatov in predstavnikov na 
delovnem mestu v tem kontekstu;

__________________ __________________
7 „Finančna udeležba zaposlenih pri 
dobičku podjetij“ (PE 475.098), str. 35.

7 „Finančna udeležba zaposlenih pri 
dobičku podjetij“ (PE 475.098), str. 35.

Or. en

Predlog spremembe 92
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja, da so sindikati spremenili 
stališče do finančne udeležbe zaposlenih, 
in spodbuja socialne partnerje, naj še 
naprej sodelujejo pri oblikovanju novih 
možnosti na ustreznih ravneh7;

12. spodbuja socialne partnerje, naj še 
naprej sodelujejo pri oblikovanju novih 
možnosti na ustreznih ravneh7;

__________________ __________________
7 „Finančna udeležba zaposlenih pri 
dobičku podjetij“ (PE 475.098), str. 35.

7 „Finančna udeležba zaposlenih pri 
dobičku podjetij“ (PE 475.098), str. 35.

Or. en

Predlog spremembe 93
Ole Christensen

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja, da so sindikati spremenili 
stališče do finančne udeležbe zaposlenih, 
in spodbuja socialne partnerje, naj še 
naprej sodelujejo pri oblikovanju novih 
možnosti na ustreznih ravneh7;

12. spodbuja socialne partnerje, naj še 
naprej sodelujejo pri oblikovanju novih 
možnosti na ustreznih ravneh7;

__________________ __________________
7 „Finančna udeležba zaposlenih pri 
dobičku podjetij“ (PE 475.098), str. 35.

7 „Finančna udeležba zaposlenih pri 
dobičku podjetij“ (PE 475.098), str. 35.

Or. en

Predlog spremembe 94
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja, da so sindikati spremenili 
stališče do finančne udeležbe zaposlenih, 
in spodbuja socialne partnerje, naj še 
naprej sodelujejo pri oblikovanju novih 
možnosti na ustreznih ravneh7;

12. pozdravlja, da so sindikati spremenili 
stališče do finančne udeležbe zaposlenih,
ki je postalo pozitivnejše, in spodbuja 
socialne partnerje, naj še naprej sodelujejo 
pri oblikovanju novih možnosti in inovacij
na ustreznih ravneh7;

__________________ __________________
7 „Finančna udeležba zaposlenih pri
dobičku podjetij“ (PE 475.098), str. 35.

7 „Finančna udeležba zaposlenih pri 
dobičku podjetij“ (PE 475.098), str. 35.

Or. fi

Predlog spremembe 95
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. spodbuja države članice, naj v
partnerstvu z organizacijami za lastništvo 
zaposlenih oblikujejo enotne informacijske 
portale, tj. enotne kontaktne točke, ki bodo 
dostopne delodajalcem in zaposlenim, prek 
katerih bi predstavili koristi in prednosti 
finančne udeležbe zaposlenih,
razpoložljivo državno podporo ali
spodbude in različne obstoječe modele, da 
bi lahko delavci bolje spoznali in izkoristili 
prednosti shem za finančno udeležbo 
zaposlenih, delodajalci pa bi lahko bolje 
ocenili možnosti, ki so jim na voljo, in 
izzive, povezane z vstopom v določeno 
shemo;

13. spodbuja države članice, naj v
sodelovanju s socialnimi partnerji,
organizacijami za lastništvo zaposlenih in 
Komisijo oblikujejo enotne informacijske 
portale, tj. enotne kontaktne točke, ki bodo 
dostopne delodajalcem in zaposlenim, prek 
katerih bi predstavili koristi in prednosti ter 
tveganja finančne udeležbe zaposlenih,
razpoložljive državne spodbude in različne 
obstoječe modele, da bi lahko delavci in 
delodajalci na podlagi informacij 
presojali o shemah za finančno udeležbo 
zaposlenih in izbrali najboljšo možnost za 
dogovore na ravni podjetja ter da bi lahko 
bolje ocenili možnosti, ki so jim na voljo, 
in izzive, povezane z vstopom v določeno 
shemo; predlaga, da bi morali biti ti 
enotni informacijski portali del obstoječih 
pristojnih teles ali organov na nacionalni 
ravni ali vključeni vanje;

Or. en

Predlog spremembe 96
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. spodbuja države članice, naj v 
partnerstvu z organizacijami za lastništvo 
zaposlenih oblikujejo enotne informacijske 
portale, tj. enotne kontaktne točke, ki bodo 
dostopne delodajalcem in zaposlenim, prek 
katerih bi predstavili koristi in prednosti 
finančne udeležbe zaposlenih, 
razpoložljivo državno podporo ali 
spodbude in različne obstoječe modele, da 
bi lahko delavci bolje spoznali in izkoristili 
prednosti shem za finančno udeležbo 
zaposlenih, delodajalci pa bi lahko bolje 

13. spodbuja organizacije za lastništvo 
zaposlenih, naj oblikujejo informacijske 
portale, tj. enotne kontaktne točke, ki bodo 
dostopne delodajalcem in zaposlenim, prek 
katerih bi predstavili koristi in prednosti 
finančne udeležbe zaposlenih, 
razpoložljivo državno podporo ali 
spodbude in različne obstoječe modele, da 
bi lahko delodajalci in delavci bolje 
spoznali in izkoristili prednosti shem za 
finančno udeležbo zaposlenih, delodajalci 
pa bi lahko bolje ocenili možnosti, ki so 
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ocenili možnosti, ki so jim na voljo, in 
izzive, povezane z vstopom v določeno 
shemo;

jim na voljo, in izzive, povezane z vstopom 
v določeno shemo;

Or. fi

Predlog spremembe 97
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. spodbuja države članice, naj v 
partnerstvu z organizacijami za lastništvo 
zaposlenih oblikujejo enotne informacijske 
portale, tj. enotne kontaktne točke, ki bodo 
dostopne delodajalcem in zaposlenim, prek 
katerih bi predstavili koristi in prednosti 
finančne udeležbe zaposlenih, 
razpoložljivo državno podporo ali 
spodbude in različne obstoječe modele, da 
bi lahko delavci bolje spoznali in izkoristili 
prednosti shem za finančno udeležbo
zaposlenih, delodajalci pa bi lahko bolje 
ocenili možnosti, ki so jim na voljo, in 
izzive, povezane z vstopom v določeno 
shemo;

13. spodbuja države članice, naj uporabijo 
obstoječe ali v partnerstvu s Komisijo in
organizacijami za lastništvo zaposlenih 
oblikujejo enotne informacijske portale, tj. 
enotne kontaktne točke, ki bodo dostopne 
delodajalcem in zaposlenim, prek katerih 
bi predstavili koristi in prednosti finančne 
udeležbe zaposlenih, razpoložljivo državno 
podporo ali spodbude in različne obstoječe 
modele, da bi lahko delavci bolje spoznali 
in izkoristili prednosti shem za finančno 
udeležbo zaposlenih, delodajalci pa bi 
lahko bolje ocenili možnosti, ki so jim na 
voljo, in izzive, povezane z vstopom v 
določeno shemo;

Or. en

Predlog spremembe 98
Jean Lambert

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. spodbuja države članice, naj v 
partnerstvu z organizacijami za lastništvo 
zaposlenih oblikujejo enotne informacijske 
portale, tj. enotne kontaktne točke, ki bodo 
dostopne delodajalcem in zaposlenim, prek 
katerih bi predstavili koristi in prednosti 

13. spodbuja države članice, naj v 
partnerstvu z organizacijami za lastništvo 
zaposlenih oblikujejo enotne informacijske 
portale, tj. enotne kontaktne točke, ki bodo 
dostopne delodajalcem in zaposlenim, prek 
katerih bi predstavili koristi in prednosti 
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finančne udeležbe zaposlenih, 
razpoložljivo državno podporo ali 
spodbude in različne obstoječe modele, da 
bi lahko delavci bolje spoznali in izkoristili 
prednosti shem za finančno udeležbo 
zaposlenih, delodajalci pa bi lahko bolje 
ocenili možnosti, ki so jim na voljo, in 
izzive, povezane z vstopom v določeno 
shemo;

finančne udeležbe zaposlenih, pa tudi 
morebitna povezana tveganja,
razpoložljivo državno podporo ali 
spodbude in različne obstoječe modele, da 
bi lahko delavci bolje spoznali in izkoristili 
prednosti shem za finančno udeležbo 
zaposlenih, delodajalci pa bi lahko bolje 
ocenili možnosti, ki so jim na voljo, in 
izzive, povezane z vstopom v določeno 
shemo;

Or. en


