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Predlog spremembe 1
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je pravica do socialne varnosti
temeljna človekova pravica in kot taka 
sestavni del evropskega socialnega 
modela; ker je Mednarodna organizacija 
dela (MOD) sprejela priporočila o 
nacionalnih minimalnih ravneh socialne 
zaščite, katerih namen je zagotoviti 
temeljno pravico vsakogar do socialne 
varnosti in do življenjskega standarda, 
skladnega s človeškim dostojanstvom;

A. ker je pravica do socialne varnosti
ključni element evropskega socialnega 
modela; ker je Mednarodna organizacija 
dela (MOD) sprejela priporočila o 
nacionalnih minimalnih ravneh socialne 
zaščite, katerih namen je zagotoviti 
temeljno pravico vsakogar do socialne 
varnosti in do življenjskega standarda, 
skladnega s človeškim dostojanstvom;

Or. en

Predlog spremembe 2
Phil Bennion

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je pravica do socialne varnosti 
temeljna človekova pravica in kot taka 
sestavni del evropskega socialnega
modela; ker je Mednarodna organizacija 
dela (MOD) sprejela priporočila o 
nacionalnih minimalnih ravneh socialne 
zaščite, katerih namen je zagotoviti 
temeljno pravico vsakogar do socialne 
varnosti in do življenjskega standarda, 
skladnega s človeškim dostojanstvom;

A. ker je pravica do socialne varnosti 
temeljna pravica in kot taka sestavni del 
evropskega socialnega tržnega 
gospodarstva; ker je Mednarodna 
organizacija dela (MOD) sprejela 
priporočila o nacionalnih minimalnih 
ravneh socialne zaščite, katerih namen je 
zagotoviti temeljno pravico vsakogar do 
socialne varnosti in do življenjskega 
standarda, skladnega s človeškim 
dostojanstvom;

Or. en



PE522.823v04-00 4/70 AM\1008721SL.doc

SL

Predlog spremembe 3
Csaba Sógor

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je pravica do socialne varnosti 
temeljna človekova pravica in kot taka 
sestavni del evropskega socialnega modela;
ker je Mednarodna organizacija dela
(MOD) sprejela priporočila o nacionalnih 
minimalnih ravneh socialne zaščite, katerih 
namen je zagotoviti temeljno pravico 
vsakogar do socialne varnosti in do 
življenjskega standarda, skladnega s 
človeškim dostojanstvom;

A. ker je pravica do socialne varnosti 
temeljna pravica, ki je v skladu s pravom 
Skupnosti, nacionalnimi zakonodajami in
praksami ter kot taka sestavni del 
evropskega socialnega modela; ker je 
Mednarodna organizacija dela (MOD) 
sprejela priporočila o nacionalnih 
minimalnih ravneh socialne zaščite, katerih 
namen je zagotoviti temeljno pravico 
vsakogar do socialne varnosti in do 
življenjskega standarda, skladnega s 
človeškim dostojanstvom;

Or. en

Predlog spremembe 4
Phil Bennion

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je socialna varnost v nacionalni 
pristojnosti in usklajena na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 5
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Uvodna izjava B
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Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je socialno varstvo naložba, ki 
omogoča prilagajanje razvoju trga dela, 
boj proti revščini in socialni izključenosti 
ter vključevanje na trg dela; ker igra 
socialna varnost vlogo stabilizatorja 
gospodarstva in je proticiklični dejavnik, 
zaradi katerega naraščata povpraševanje in 
potrošnja na notranjem trgu;

B. ker je namen socialnega varstva odziv 
na negativen razvoj trga dela, boj proti 
revščini in socialni izključenosti ter varno
vključevanje na trg dela; ker igra socialna 
varnost vlogo stabilizatorja gospodarstva in 
je proticiklični dejavnik, zaradi katerega 
naraščata povpraševanje in potrošnja na 
notranjem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 6
Phil Bennion

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je socialno varstvo naložba, ki
omogoča prilagajanje razvoju trga dela, boj 
proti revščini in socialni izključenosti ter 
vključevanje na trg dela; ker igra socialna 
varnost vlogo stabilizatorja gospodarstva in 
je proticiklični dejavnik, zaradi katerega 
naraščata povpraševanje in potrošnja na 
notranjem trgu;

B. ker socialno varstvo omogoča 
prilagajanje razvoju trga dela, boj proti 
revščini in socialni izključenosti ter 
vključevanje na trg dela; ker igra socialna 
varnost vlogo stabilizatorja gospodarstva in 
je proticiklični dejavnik, zaradi katerega 
naraščata povpraševanje in potrošnja na 
notranjem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 7
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so države članice, da bi premagale 
krizo, močno skrčile svoje javne finance 
prav v trenutku, ko bi bilo zaradi 

C. ker so se zaradi krize v trenutku, ko bi 
bilo zaradi nenadnega povečanja števila 
brezposelnih treba okrepiti socialno 
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nenadnega povečanja števila brezposelnih 
treba njihovo socialno varstvo okrepiti, 
medtem ko so se nacionalni proračuni za 
socialno varnost soočili z dodatno težavo, 
ker so se prispevki zmanjšali, ko je veliko 
ljudi izgubilo delo ali pa so se zaslužki 
znižali, kar je dejansko ogrozilo evropski 
socialni model;

varstvo, nacionalni proračuni za socialno 
varnost soočili z dodatno težavo, ker so se 
prispevki zmanjšali, ko je veliko ljudi 
izgubilo delo ali pa so se zaslužki znižali, 
kar je dejansko ogrozilo evropski socialni 
model;

Or. en

Predlog spremembe 8
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so države članice, da bi premagale 
krizo, močno skrčile svoje javne finance
prav v trenutku, ko bi bilo zaradi 
nenadnega povečanja števila brezposelnih 
treba njihovo socialno varstvo okrepiti,
medtem ko so se nacionalni proračuni za 
socialno varnost soočili z dodatno težavo, 
ker so se prispevki zmanjšali, ko je veliko 
ljudi izgubilo delo ali pa so se zaslužki 
znižali, kar je dejansko ogrozilo evropski 
socialni model;

C. ker so nekatere države članice, da bi 
premagale krizo, močno skrčile svoje javne 
finance, medtem ko so sistemi socialnega 
varstva utrpeli nenadno povečanje števila 
brezposelnih, nacionalni proračuni za 
socialno varnost pa so se soočili z dodatno 
težavo, ker so se prispevki zmanjšali, ko je 
veliko ljudi izgubilo delo ali pa so se 
zaslužki znižali, kar je dejansko ogrozilo 
evropski socialni model;

Or. en

Predlog spremembe 9
Phil Bennion

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so države članice, da bi premagale 
krizo, močno skrčile svoje javne finance 
prav v trenutku, ko bi bilo zaradi

C. ker so nekatere države članice, da bi 
premagale krizo, močno skrčile svoje javne 
finance prav v trenutku, ko so se zaradi 
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nenadnega povečanja števila brezposelnih
treba njihovo socialno varstvo okrepiti, 
medtem ko so se nacionalni proračuni za 
socialno varnost soočili z dodatno težavo, 
ker so se prispevki zmanjšali, ko je veliko 
ljudi izgubilo delo ali pa so se zaslužki 
znižali, kar je dejansko ogrozilo evropski 
socialni model;

povečanja števila brezposelnih povečale 
potrebe po socialnem varstvu, medtem ko 
so se nacionalni proračuni za socialno 
varnost soočili z dodatno težavo, ker so se 
prispevki zmanjšali, ko je veliko ljudi 
izgubilo delo ali pa so se zaslužki znižali, 
kar je dejansko ogrozilo evropsko socialno 
tržno gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 10
Thomas Mann

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so države članice, da bi premagale 
krizo, močno skrčile svoje javne finance 
prav v trenutku, ko bi bilo zaradi 
nenadnega povečanja števila brezposelnih 
treba njihovo socialno varstvo okrepiti, 
medtem ko so se nacionalni proračuni za 
socialno varnost soočili z dodatno težavo, 
ker so se prispevki zmanjšali, ko je veliko 
ljudi izgubilo delo ali pa so se zaslužki 
znižali, kar je dejansko ogrozilo evropski 
socialni model;

C. ker so morale države članice, da bi 
premagale krizo, močno skrčiti svoje javne 
finance prav v trenutku, ko bi bilo zaradi 
nenadnega povečanja števila brezposelnih 
treba njihovo socialno varstvo okrepiti, 
medtem ko so se nacionalni proračuni za 
socialno varnost soočili z dodatno težavo, 
ker so se prispevki zmanjšali, ko je veliko 
ljudi izgubilo delo ali pa so se zaslužki 
znižali;

Or. de

Predlog spremembe 11
Csaba Sógor

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker so države članice, da bi premagale 
krizo, močno skrčile svoje javne finance 
prav v trenutku, ko bi bilo zaradi 
nenadnega povečanja števila brezposelnih 
treba njihovo socialno varstvo okrepiti, 

C. ker so nekatere države članice, da bi 
premagale krizo, močno skrčile svoje javne 
finance prav v trenutku, ko bi bilo zaradi 
nenadnega povečanja števila brezposelnih 
treba njihovo socialno varstvo okrepiti, 
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medtem ko so se nacionalni proračuni za 
socialno varnost soočili z dodatno težavo, 
ker so se prispevki zmanjšali, ko je veliko 
ljudi izgubilo delo ali pa so se zaslužki 
znižali, kar je dejansko ogrozilo evropski 
socialni model;

medtem ko so se nacionalni proračuni za 
socialno varnost soočili z dodatno težavo, 
ker so se prispevki zmanjšali, ko je veliko 
ljudi izgubilo delo ali pa so se zaslužki 
znižali, kar je dejansko ogrozilo evropski 
socialni model;

Or. en

Predlog spremembe 12
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je kritje iz naslova socialnega 
varstva v državah članicah EU še vedno 
nezadostno; ker so v EU še vedno pogosti 
primeri zlorab ranljivih delavcev in ker je 
segmentacija trgov dela z zelo 
spremenljivimi ravnmi zaščite glede na 
oblike pogodb in delovna razmerja še 
vedno presenetljivo resnična, kar vodi v
socialno neprilagojenost in neenakost;

D. ker je kritje iz naslova socialnega 
varstva v pristojnosti držav članic, pri 
čemer lahko spremenljive ravni zaščite 
glede na oblike pogodb in delovna 
razmerja povzročijo socialno 
neprilagojenost in neenakost;

Or. en

Predlog spremembe 13
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je kritje iz naslova socialnega 
varstva v državah članicah EU še vedno 
nezadostno; ker so v EU še vedno pogosti 
primeri zlorab ranljivih delavcev in ker je 
segmentacija trgov dela z zelo 
spremenljivimi ravnmi zaščite glede na 
oblike pogodb in delovna razmerja še 

D. ker utegne biti kritje iz naslova 
socialnega varstva v nekaterih državah 
članicah EU še vedno nezadostno;
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vedno presenetljivo resnična, kar vodi v 
socialno neprilagojenost in neenakost;

Or. en

Predlog spremembe 14
Phil Bennion

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je kritje iz naslova socialnega 
varstva v državah članicah EU še vedno 
nezadostno; ker so v EU še vedno pogosti
primeri zlorab ranljivih delavcev in ker je 
segmentacija trgov dela z zelo 
spremenljivimi ravnmi zaščite glede na 
oblike pogodb in delovna razmerja še 
vedno presenetljivo resnična, kar vodi v 
socialno neprilagojenost in neenakost;

D. ker bi kritje iz naslova socialnega 
varstva v nekaterih državah članicah EU
lahko izboljšali; ker se v EU še vedno
pojavljajo primeri zlorab ranljivih 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 15
Thomas Mann

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je kritje iz naslova socialnega
varstva v državah članicah EU še vedno 
nezadostno; ker so v EU še vedno pogosti 
primeri zlorab ranljivih delavcev in ker je 
segmentacija trgov dela z zelo 
spremenljivimi ravnmi zaščite glede na 
oblike pogodb in delovna razmerja še 
vedno presenetljivo resnična, kar vodi v 
socialno neprilagojenost in neenakost;

D. ker je kritje iz naslova socialnega 
varstva v državah članicah EU v svetovnem 
merilu zelo visoko; ker so v EU vendarle
še vedno pogosti primeri zlorab ranljivih 
delavcev in ker je segmentacija trgov dela 
z zelo spremenljivimi ravnmi zaščite glede 
na oblike pogodb in delovna razmerja še 
vedno presenetljivo resnična, kar vodi v 
socialno neprilagojenost in neenakost;

Or. de
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Predlog spremembe 16
Csaba Sógor

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je kritje iz naslova socialnega 
varstva v državah članicah EU še vedno 
nezadostno; ker so v EU še vedno pogosti 
primeri zlorab ranljivih delavcev in ker je 
segmentacija trgov dela z zelo 
spremenljivimi ravnmi zaščite glede na 
oblike pogodb in delovna razmerja še 
vedno presenetljivo resnična, kar vodi v 
socialno neprilagojenost in neenakost;

D. ker bi kritje iz naslova socialnega 
varstva v nekaterih državah članicah EU
lahko izboljšali; ker so v EU še vedno 
pogosti primeri zlorab ranljivih delavcev in 
ker je segmentacija trgov dela z zelo 
spremenljivimi ravnmi zaščite glede na 
oblike pogodb in delovna razmerja še 
vedno presenetljivo resnična, kar vodi v 
socialno neprilagojenost in neenakost;

Or. en

Predlog spremembe 17
Csaba Sógor

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker so tradicionalni sistemi socialnega 
varstva, zlasti socialna varnost kot tudi 
delovno pravo, zvečine zasnovani tako, da 
zagotavljajo socialne in delavske pravice 
zaposlenih, zaradi česar obstaja tveganje, 
da nove skupine delavcev v tem času
spreminjanja narave dela in vse pogosteje
v primeru samostojne dejavnosti nimajo 
primernega socialnega varstva;

E. ker so tradicionalni sistemi socialnega 
varstva, zlasti socialna varnost kot tudi 
delovno pravo, zvečine zasnovani tako, da 
zagotavljajo socialne in delavske pravice 
zaposlenih, zaradi česar obstaja tveganje, 
da nove skupine delavcev v tem času novih 
oblik dela, denimo v primeru samostojne 
dejavnosti, morda nimajo primernega 
socialnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 18
Phil Bennion
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Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker so tradicionalni sistemi socialnega 
varstva, zlasti socialna varnost kot tudi 
delovno pravo, zvečine zasnovani tako, da 
zagotavljajo socialne in delavske pravice 
zaposlenih, zaradi česar obstaja tveganje, 
da nove skupine delavcev v tem času 
spreminjanja narave dela in vse pogosteje v 
primeru samostojne dejavnosti nimajo 
primernega socialnega varstva;

E. ker so tradicionalni sistemi socialnega 
varstva, zlasti socialna varnost kot tudi 
delovno pravo, zvečine zasnovani tako, da 
zagotavljajo socialne in delavske pravice 
zaposlenih, in ker obstaja tveganje, da 
nove skupine delavcev v tem času 
spreminjanja narave dela in vse večjega 
števila samozaposlenih morda nimajo 
primernega socialnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 19
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker so tradicionalni sistemi socialnega 
varstva, zlasti socialna varnost kot tudi 
delovno pravo, zvečine zasnovani tako, da 
zagotavljajo socialne in delavske pravice 
zaposlenih, zaradi česar obstaja tveganje, 
da nove skupine delavcev v tem času 
spreminjanja narave dela in vse pogosteje v 
primeru samostojne dejavnosti nimajo 
primernega socialnega varstva;

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

Or. de

Predlog spremembe 20
Thomas Mann

Predlog resolucije
Uvodna izjava E
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Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker so tradicionalni sistemi socialnega 
varstva, zlasti socialna varnost kot tudi 
delovno pravo, zvečine zasnovani tako, da 
zagotavljajo socialne in delavske pravice 
zaposlenih, zaradi česar obstaja tveganje, 
da nove skupine delavcev v tem času 
spreminjanja narave dela in vse pogosteje v 
primeru samostojne dejavnosti nimajo 
primernega socialnega varstva;

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

Or. de

Predlog spremembe 21
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker so tradicionalni sistemi socialnega 
varstva, zlasti socialna varnost kot tudi 
delovno pravo, zvečine zasnovani tako, da 
zagotavljajo socialne in delavske pravice 
zaposlenih, zaradi česar obstaja tveganje, 
da nove skupine delavcev v tem času 
spreminjanja narave dela in vse pogosteje v 
primeru samostojne dejavnosti nimajo
primernega socialnega varstva;

E. ker so tradicionalni sistemi socialnega 
varstva, zlasti socialna varnost kot tudi 
delovno pravo, zvečine zasnovani tako, da 
zagotavljajo socialne in delavske pravice 
zaposlenih, zaradi česar obstaja tveganje, 
da nove skupine delavcev v tem času 
spreminjanja narave dela in vse pogosteje v 
primeru samostojne dejavnosti v določenih 
okoliščinah morda nimajo socialnega 
varstva, vendar je določanje oblike in 
ravni socialnega varstva izključno v 
pristojnosti držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 22
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Uvodna izjava F
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Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je treba jasno določiti, kaj je lažna
samozaposlitev, in preprečiti morebitne 
zlorabe, da bi se izognili zlorabam 
socialnih pravic delavcev, izkrivljanju 
pogojev konkurence in možnostim 
socialnega dampinga;

F. ker je treba preprečiti zlorabe v primeru 
lažnih samozaposlitev, da bi se izognili 
zlorabam socialnih pravic delavcev, 
izkrivljanju pogojev konkurence in 
možnostim socialnega dampinga;

Or. en

Predlog spremembe 23
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je treba jasno določiti, kaj je lažna 
samozaposlitev, in preprečiti morebitne
zlorabe, da bi se izognili zlorabam
socialnih pravic delavcev, izkrivljanju
pogojev konkurence in možnostim
socialnega dampinga;

F. ker je treba preprečiti zlorabe socialnih 
pravic delavcev, izkrivljanje pogojev 
konkurence in možnosti socialnega 
dampinga;

Or. en

Predlog spremembe 24
Phil Bennion

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je treba jasno določiti, kaj je lažna 
samozaposlitev, in preprečiti morebitne 
zlorabe, da bi se izognili zlorabam 
socialnih pravic delavcev, izkrivljanju 
pogojev konkurence in možnostim 
socialnega dampinga;

F. ker bi bilo koristno določiti, kaj je lažna 
samozaposlitev, in preprečiti morebitne 
zlorabe, da bi se izognili zlorabam 
socialnih pravic delavcev, izkrivljanju 
pogojev konkurence in možnostim 
socialnega dampinga;
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Predlog spremembe 25
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je lažna samozaposlitev konec 
koncev oblika delne utaje prispevkov, ki jo 
je težko odkriti in ki ogroža vzdržnost in 
ustreznost pokojninskih sistemov, ki jih 
prikrajša za bistvena sredstva;

Or. el

Predlog spremembe 26
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker zlasti visoke stopnje brezposelnosti 
v številnih državah članicah, ki se 
stopnjujejo z nenehnimi pritiski za 
znižanje stroškov dela (na enoto), vodijo k 
nacionalnim trendom in praksam glede 
trga dela, ki spodbujajo nadaljnji razvoj in 
rast lažne samozaposlitve;

Or. el

Predlog spremembe 27
Sari Essayah

Predlog resolucije
Uvodna izjava G
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Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker se razvoj pogojev dela ekonomsko 
odvisnih samozaposlenih delavcev 
bistveno ne razlikuje od razvoja pogojev 
dela zaposlenih in bi zaradi tega morale 
biti njihove pravice do socialne varnosti in 
dela bolj podobne pravicam zaposlenih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 28
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker se razvoj pogojev dela ekonomsko 
odvisnih samozaposlenih delavcev 
bistveno ne razlikuje od razvoja pogojev 
dela zaposlenih in bi zaradi tega morale 
biti njihove pravice do socialne varnosti in 
dela bolj podobne pravicam zaposlenih;

G. ker se razvoj pogojev dela ekonomsko 
odvisnih samozaposlenih delavcev 
bistveno ne razlikuje od razvoja pogojev 
dela zaposlenih in bi zaradi tega morali 
podrobneje preučiti njihove pravice do 
socialne varnosti in dela;

Or. en

Predlog spremembe 29
Phil Bennion

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker se razvoj pogojev dela ekonomsko 
odvisnih samozaposlenih delavcev 
bistveno ne razlikuje od razvoja pogojev 
dela zaposlenih in bi zaradi tega morale biti 
njihove pravice do socialne varnosti in dela 
bolj podobne pravicam zaposlenih;

G. ker se razvoj pogojev dela ekonomsko 
odvisnih samozaposlenih delavcev 
bistveno ne razlikuje od razvoja pogojev 
dela zaposlenih in bi zaradi tega morale biti 
njihove pravice do socialne varnosti in dela 
bolj podobne pravicam zaposlenih, kadar 
je to primerno;



PE522.823v04-00 16/70 AM\1008721SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 30
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker morajo sistemi socialne varnosti 
za samozaposlene upoštevati dejstvo, da 
predstavljajo samozaposleni pomembno 
gonilno silo za inovacije in gospodarsko 
rast v EU, pri čemer bi morali vsi posegi v 
to področje okrepiti njihov razvoj in ne 
ogroziti njihovega obstoja; 

Or. en

Predlog spremembe 31
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker so samozaposleni leta 2012 
predstavljali več kot 15 % vse delovne sile 
v Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 32
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker so ekonomsko odvisni 
samozaposleni delavci redko organizirani 
ali med tistimi, ki jih predstavljajo 
sindikati, čeprav jih pogosteje prizadenejo 
zlorabe v povezavi z delovnim časom in 
druge zlorabe;

Or. en

Predlog spremembe 33
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava G c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gc. ker samozaposleni v številnih državah 
članicah težko pridobijo ustrezne 
pokojninske pravice; ker se s tem 
povečuje prihodnje tveganje revščine za 
samozaposlene;

Or. en

Predlog spremembe 34
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava G d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gd. ker samozaposlenost v številnih 
primerih ni prednostna izbira zadevne 
osebe, ampak nujnost zaradi pomanjkanja 
drugih priložnosti za zaposlitev ali dovolj 
prožnih oblik dela, ki bi omogočale tako 
delo kot nego;
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Or. en

Predlog spremembe 35
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Socialna varnost za vse Socialna varnost za vse zaposlene, tudi za 
samozaposlene delavce

Or. de

Predlog spremembe 36
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba razviti in 
posodobiti sisteme socialne varstva, da bi 
vsem zagotovili primerno socialno zaščito, 
ki temelji na načelih splošnega dostopa in 
nediskriminacije ter na zmožnosti 
prožnega odzivanja na demografski razvoj 
in razvoj trga dela;

1. poudarja, da je treba socialne sisteme 
nenehno optimirati in posodabljati ter 
vsem zaposlenim zagotoviti primerno 
zaščito. Predvsem je treba zvišati vse 
standarde na vseh področjih, na katerih 
ne ustrezajo evropskim ciljem. To pa je 
treba storiti ob upoštevanju načel
splošnega dostopa in nediskriminacije;

Or. de

Predlog spremembe 37
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba razviti in posodobiti 
sisteme socialne varstva, da bi vsem 
zagotovili primerno socialno zaščito, ki 
temelji na načelih splošnega dostopa in
nediskriminacije ter na zmožnosti prožnega 
odzivanja na demografski razvoj in razvoj 
trga dela;

1. poudarja, da je treba razviti in posodobiti 
sisteme socialnega varstva, da bi vsem 
zagotovili primerno socialno zaščito, ki 
temelji na načelu nediskriminacije ter na 
zmožnosti prožnega odzivanja na 
demografski razvoj in razvoj trga dela;

Or. en

Predlog spremembe 38
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba razviti in posodobiti 
sisteme socialne varstva, da bi vsem 
zagotovili primerno socialno zaščito, ki 
temelji na načelih splošnega dostopa in 
nediskriminacije ter na zmožnosti prožnega 
odzivanja na demografski razvoj in razvoj 
trga dela;

1. poudarja, da je treba na ravni držav 
članic razviti in posodobiti sisteme
socialnega varstva, da bi vsem zagotovili 
primerno socialno zaščito, ki temelji na 
načelih splošnega dostopa in 
nediskriminacije ter na zmožnosti prožnega 
odzivanja na demografski razvoj in razvoj 
trga dela;

Or. en

Predlog spremembe 39
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba razviti in posodobiti 
sisteme socialne varstva, da bi vsem 
zagotovili primerno socialno zaščito, ki 
temelji na načelih splošnega dostopa in 

1. poudarja, da bo morda treba razviti in 
posodobiti sisteme socialnega varstva, da 
bi vsem zagotovili primerno socialno 
zaščito, ki temelji na načelih splošnega 
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nediskriminacije ter na zmožnosti prožnega 
odzivanja na demografski razvoj in razvoj 
trga dela;

dostopa in nediskriminacije ter na 
zmožnosti prožnega odzivanja na 
demografski razvoj in razvoj trga dela;

Or. de

Predlog spremembe 40
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da je treba razviti in posodobiti 
sisteme socialne varstva, da bi vsem 
zagotovili primerno socialno zaščito, ki 
temelji na načelih splošnega dostopa in 
nediskriminacije ter na zmožnosti prožnega 
odzivanja na demografski razvoj in razvoj 
trga dela;

1. poudarja, da je treba razviti in posodobiti 
sisteme socialnega varstva, da bi vsem 
zagotovili zanesljivo, trajnostno in
primerno socialno zaščito, ki temelji na 
načelih splošnega dostopa in 
nediskriminacije ter na zmožnosti prožnega 
odzivanja na demografski razvoj in razvoj 
trga dela;

Or. nl

Predlog spremembe 41
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva države članice, naj še naprej 
razvijajo preventivni del sistemov socialne 
varnosti in namenijo večji poudarek 
ukrepom aktivacije;

Or. en

Predlog spremembe 42
Danuta Jazłowiecka
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj zagotovijo 
odgovorno in trajnostno financiranje 
sistemov socialne varnosti, zlasti v obdobju 
gospodarske krize, da bi zagotovile 
primernost socialnih dajatev ob 
upoštevanju, da je ena najpomembnejših 
lastnosti socialnih naložb ta, da 
omogočajo usklajevanje socialnih in 
gospodarskih ciljev; zato meni, da jih ne 
bi smeli obravnavati kot strošek, temveč 
predvsem kot naložbo;

2. poziva države članice, naj zagotovijo 
odgovorno in trajnostno financiranje 
sistemov socialne varnosti, da bi zagotovile
njihovo vzdržnost in primernost socialnih 
dajatev;

Or. en

Predlog spremembe 43
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj zagotovijo 
odgovorno in trajnostno financiranje 
sistemov socialne varnosti, zlasti v obdobju 
gospodarske krize, da bi zagotovile 
primernost socialnih dajatev ob 
upoštevanju, da je ena najpomembnejših 
lastnosti socialnih naložb ta, da omogočajo 
usklajevanje socialnih in gospodarskih 
ciljev; zato meni, da jih ne bi smeli 
obravnavati kot strošek, temveč predvsem 
kot naložbo;

2. poziva države članice, naj zagotovijo 
odgovorno in trajnostno financiranje 
sistemov socialne varnosti, zlasti v obdobju 
gospodarske krize, da bi zagotovile 
primernost socialnih dajatev ob 
upoštevanju, da je ena najpomembnejših 
lastnosti socialnih naložb ta, da omogočajo 
usklajevanje socialnih in gospodarskih 
ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 44
Sari Essayah
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj zagotovijo 
odgovorno in trajnostno financiranje 
sistemov socialne varnosti, zlasti v obdobju 
gospodarske krize, da bi zagotovile 
primernost socialnih dajatev ob 
upoštevanju, da je ena najpomembnejših 
lastnosti socialnih naložb ta, da omogočajo 
usklajevanje socialnih in gospodarskih 
ciljev; zato meni, da jih ne bi smeli 
obravnavati kot strošek, temveč predvsem 
kot naložbo;

2. poziva države članice, naj zagotovijo 
odgovorno in trajnostno financiranje 
sistemov socialne varnosti, zlasti v obdobju 
gospodarske krize, da bi zagotovile 
primernost socialnih dajatev ter vzdržnost 
pokojninskih sistemov in sistemov 
socialne varnosti na splošno ob 
upoštevanju, da je ena najpomembnejših 
lastnosti socialnih naložb ta, da omogočajo 
usklajevanje socialnih in gospodarskih 
ciljev; zato meni, da jih ne bi smeli 
obravnavati kot strošek, temveč predvsem 
kot naložbo;

Or. en

Predlog spremembe 45
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva države članice, naj zagotovijo 
odgovorno in trajnostno financiranje 
sistemov socialne varnosti, zlasti v obdobju 
gospodarske krize, da bi zagotovile 
primernost socialnih dajatev ob 
upoštevanju, da je ena najpomembnejših 
lastnosti socialnih naložb ta, da omogočajo 
usklajevanje socialnih in gospodarskih 
ciljev; zato meni, da jih ne bi smeli 
obravnavati kot strošek, temveč predvsem 
kot naložbo;

2. poziva države članice, naj zagotovijo 
odgovorno in trajnostno financiranje 
sistemov socialne varnosti, zlasti v obdobju 
gospodarske krize, da bi zagotovile 
primernost socialnih dajatev ob 
upoštevanju, da je ena najpomembnejših 
lastnosti socialnih naložb ta, da omogočajo 
usklajevanje socialnih in gospodarskih 
ciljev ter lahko dolgoročno prispevajo k 
ohranjanju in razvoju gospodarstev; zato 
meni, da jih ne bi smeli obravnavati kot 
strošek, temveč predvsem kot naložbo;

Or. en
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Predlog spremembe 46
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj zagotovijo 
nacionalno minimalno raven socialne 
zaščite, ki zagotavlja vsaj zaščito osnovnih 
virov dohodkov v državi in dostop do 
osnovnih socialnih ugodnosti, zlasti v 
primeru bolezni, brezposelnosti, 
materinstva in invalidnosti, kar omogoča 
boj proti revščini in socialni izključenosti 
v državah članicah; države članice poziva 
tudi, naj razvijejo strategije za razvoj 
socialne varnosti v skladu s predlogi MOD;

3. poziva države članice, naj zagotovijo 
nacionalno minimalno raven socialne 
zaščite, ki zagotavlja zaščito osnovnih 
virov dohodkov, ki jih določijo posamezne 
države, in dostop do osnovnih socialnih 
ugodnosti, zlasti v primeru bolezni,
brezposelnosti, materinstva, invalidnosti 
itd., da bi odpravili revščino in socialno 
izključenost; poudarja, da so za 
vzpostavitev te zaščite izključno odgovorne 
države članice; države članice poziva tudi, 
naj razvijejo strategije za razvoj socialne 
varnosti v skladu s predlogi MOD;

Or. de

Predlog spremembe 47
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj zagotovijo 
nacionalno minimalno raven socialne 
zaščite, ki zagotavlja vsaj zaščito osnovnih 
virov dohodkov v državi in dostop do 
osnovnih socialnih ugodnosti, zlasti v 
primeru bolezni, brezposelnosti, 
materinstva in invalidnosti, kar omogoča 
boj proti revščini in socialni izključenosti v 
državah članicah; države članice poziva 
tudi, naj razvijejo strategije za razvoj 
socialne varnosti v skladu s predlogi 
MOD;

3. poziva države članice, naj zagotovijo 
nacionalno minimalno raven socialne 
zaščite, ki zagotavlja vsaj dostop do 
osnovnih socialnih ugodnosti, zlasti v 
primeru bolezni, brezposelnosti, 
materinstva in invalidnosti, kar omogoča 
boj proti revščini in socialni izključenosti v 
državah članicah;

Or. en
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Predlog spremembe 48
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj zagotovijo 
nacionalno minimalno raven socialne 
zaščite, ki zagotavlja vsaj zaščito osnovnih 
virov dohodkov v državi in dostop do 
osnovnih socialnih ugodnosti, zlasti v 
primeru bolezni, brezposelnosti, 
materinstva in invalidnosti, kar omogoča 
boj proti revščini in socialni izključenosti v 
državah članicah; države članice poziva 
tudi, naj razvijejo strategije za razvoj 
socialne varnosti v skladu s predlogi MOD;

3. poziva države članice, naj zagotovijo 
nacionalno minimalno raven socialne 
zaščite in dostop do osnovnih socialnih 
ugodnosti, zlasti v primeru bolezni,
brezposelnosti, materinstva in invalidnosti, 
kar omogoča boj proti revščini in socialni 
izključenosti v državah članicah; države 
članice poziva tudi, naj razvijejo strategije 
za razvoj socialne varnosti v skladu s 
predlogi MOD;

Or. de

Predlog spremembe 49
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj zagotovijo 
nacionalno minimalno raven socialne 
zaščite, ki zagotavlja vsaj zaščito osnovnih 
virov dohodkov v državi in dostop do 
osnovnih socialnih ugodnosti, zlasti v 
primeru bolezni, brezposelnosti, 
materinstva in invalidnosti, kar omogoča 
boj proti revščini in socialni izključenosti v 
državah članicah; države članice poziva 
tudi, naj razvijejo strategije za razvoj 
socialne varnosti v skladu s predlogi MOD;

3. poziva države članice, naj zagotovijo 
nacionalno minimalno raven socialne 
zaščite, ki zagotavlja vsaj dostop do 
osnovnih socialnih ugodnosti, zlasti v 
primeru bolezni, brezposelnosti, 
materinstva in invalidnosti, kar omogoča 
boj proti revščini in socialni izključenosti v 
državah članicah; države članice poziva 
tudi, naj razvijejo strategije za razvoj 
socialne varnosti v skladu s predlogi MOD;

Or. en
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Predlog spremembe 50
Csaba Sógor

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj zagotovijo 
nacionalno minimalno raven socialne 
zaščite, ki zagotavlja vsaj zaščito osnovnih 
virov dohodkov v državi in dostop do 
osnovnih socialnih ugodnosti, zlasti v 
primeru bolezni, brezposelnosti, 
materinstva in invalidnosti, kar omogoča 
boj proti revščini in socialni izključenosti v 
državah članicah; države članice poziva 
tudi, naj razvijejo strategije za razvoj 
socialne varnosti v skladu s predlogi MOD;

3. spodbuja države članice, naj zagotovijo 
nacionalno minimalno raven socialne 
zaščite, ki zagotavlja vsaj zaščito osnovnih 
virov dohodkov v državi in dostop do 
osnovnih socialnih ugodnosti, zlasti v 
primeru bolezni, brezposelnosti, 
materinstva in invalidnosti, kar omogoča 
boj proti revščini in socialni izključenosti v 
državah članicah; države članice spodbuja, 
naj razvijejo strategije za razvoj socialne 
varnosti v skladu s predlogi MOD;

Or. en

Predlog spremembe 51
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva države članice, naj zagotovijo 
nacionalno minimalno raven socialne 
zaščite, ki zagotavlja vsaj zaščito osnovnih 
virov dohodkov v državi in dostop do 
osnovnih socialnih ugodnosti, zlasti v 
primeru bolezni, brezposelnosti, 
materinstva in invalidnosti, kar omogoča 
boj proti revščini in socialni izključenosti v 
državah članicah; države članice poziva 
tudi, naj razvijejo strategije za razvoj 
socialne varnosti v skladu s predlogi MOD;

3. poziva države članice, naj zagotovijo 
nacionalno minimalno raven socialne 
zaščite, ki zagotavlja vsaj zaščito osnovnih 
virov dohodkov v državi in dostop do 
osnovnih socialnih ugodnosti, zlasti v 
primeru bolezni, brezposelnosti, 
materinstva, invalidnosti in upokojitve, kar 
omogoča boj proti revščini in socialni 
izključenosti v državah članicah; države 
članice poziva tudi, naj razvijejo strategije 
za razvoj socialne varnosti v skladu s 
predlogi MOD;
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Predlog spremembe 52
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj vsem 
državljanom zagotovijo dostop do 
informacij o njihovih pravicah do 
socialne zaščite;

Or. en

Predlog spremembe 53
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bi učinkovito socialno 
varstvo moralo vključevati ukrepe za 
spodbujanje udeležbe prejemnikov pomoči 
na trgu dela in da znižanje ravni 
socialnega varstva ne bo spodbudilo 
zaposlovanja;

4. poudarja, da bi učinkovito socialno 
varstvo moralo vključevati ukrepe za 
spodbujanje udeležbe prejemnikov pomoči 
na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 54
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bi učinkovito socialno 
varstvo moralo vključevati ukrepe za 
spodbujanje udeležbe prejemnikov pomoči 
na trgu dela in da znižanje ravni 
socialnega varstva ne bo spodbudilo 
zaposlovanja;

4. poudarja, da bi učinkovito socialno 
varstvo moralo vključevati ukrepe za 
spodbujanje udeležbe prejemnikov pomoči 
na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 55
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poudarja, da bi učinkovito socialno 
varstvo moralo vključevati ukrepe za 
spodbujanje udeležbe prejemnikov pomoči 
na trgu dela in da znižanje ravni 
socialnega varstva ne bo spodbudilo
zaposlovanja;

4. poudarja, da bi učinkovito socialno 
varstvo moralo vključevati ukrepe za 
spodbujanje udeležbe prejemnikov pomoči 
na trgu dela in spodbujanje zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 56
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

„4a. poudarja, da so ukrepi za zagotovitev 
socialnega varstva ustrezno visoke 
kakovosti na podlagi ukrepov za 
spodbujanje zaposlovanja pomembni za 
izboljšanje zdravja in varnosti pri delu ter 
povečanje produktivnosti, ki je glavna 
konkurenčna prednost;
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Or. el

Predlog spremembe 57
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj se bolj 
potrudijo pri ustvarjanju delovnih mest za 
mlade in naj poskrbijo, da ti mladi delavci 
ne bodo diskriminirani zaradi omejevanja
njihovih pravic do socialne varnosti;

5. poziva države članice, naj izvajajo 
strukturne reforme in ukrepe, ki bodo 
podjetjem omogočili ustvarjanje delovnih 
mest za mlade in jih k temu spodbujali, ter
naj poskrbijo, da ti mladi delavci ne bodo 
diskriminirani zaradi omejevanja njihovih 
pravic do socialne varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 58
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj se bolj 
potrudijo pri ustvarjanju delovnih mest za 
mlade in naj poskrbijo, da ti mladi delavci 
ne bodo diskriminirani zaradi omejevanja 
njihovih pravic do socialne varnosti;

5. poziva države članice, naj se bolj 
potrudijo pri ustvarjanju delovnih mest za 
mlade in naj poskrbijo, da ti mladi delavci 
ne bodo diskriminirani;

Or. en

Predlog spremembe 59
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva države članice, naj se bolj 
potrudijo pri ustvarjanju delovnih mest za 
mlade in naj poskrbijo, da ti mladi delavci 
ne bodo diskriminirani zaradi omejevanja
njihovih pravic do socialne varnosti;

5. poziva države članice, naj se bolj 
potrudijo pri ustvarjanju delovnih mest za 
mlade in naj poskrbijo, da ti mladi delavci 
ne bodo diskriminirani zaradi omejevanja
njihovih pravic do socialne varnosti;
opozarja, da je financiranje iz načrta za 
jamstvo za zaposlovanje mladih ustrezen 
način za doseganje tega;

Or. nl

Predlog spremembe 60
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba jasno izraziti, da 
starejši niso ekonomsko in socialno 
breme, ampak da so, prav nasprotno, 
njihove življenjske izkušnje in znanje 
prednost. V smislu medgeneracijske 
solidarnosti bi bilo treba zaposlene, 
starejše od 60 let, spodbujati, naj ostanejo 
razpoložljivi na trgu dela, da bi na primer 
svoje znanje in izkušnje prenesli na 
naslednje generacije. Mladi so 
prihodnost, vendar je tudi prispevek 
starejših nepogrešljiv;

Or. nl

Predlog spremembe 61
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj v 
sodelovanju s Komisijo zagotovijo 
ustrezno socialno varstvo za mlade v 
programih na področju pripravništva in 
vajeništva, ki so vzpostavljeni zato, da bi 
mladi lahko pridobili delovne izkušnje; 

Or. el

Predlog spremembe 62
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj poskrbijo
zlasti za zagotavljanje socialne varnosti za
najranljivejše skupine – brezposelne, 
invalide, enostarševske družine, mlade, 
upokojence, mlade družine in ostale;
države članice poziva tudi, naj poskrbijo, 
da bodo socialne storitve bolj dostopne 
vsem najranljivejšim osebam in tistim, ki 
potrebujejo dolgotrajno nego, zlasti na 
podeželju;

6. poziva države članice, naj v skladu z 
načeli zadevnega nacionalnega sistema 
zagotovijo zlasti socialno varnost za 
najranljivejše skupine – brezposelne, 
invalide, enostarševske družine, mlade, 
upokojence, mlade družine in ostale;
države članice poziva tudi, naj poskrbijo, 
da bodo socialne storitve bolj dostopne 
vsem najranljivejšim osebam in tistim, ki 
potrebujejo dolgotrajno nego;

Or. en

Predlog spremembe 63
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj poskrbijo
zlasti za zagotavljanje socialne varnosti za 
najranljivejše skupine – brezposelne, 

6. poziva države članice, naj zagotovijo
zlasti dostop do socialne varnosti za 
najranljivejše skupine – brezposelne, 
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invalide, enostarševske družine, mlade, 
upokojence, mlade družine in ostale;
države članice poziva tudi, naj poskrbijo, 
da bodo socialne storitve bolj dostopne 
vsem najranljivejšim osebam in tistim, ki 
potrebujejo dolgotrajno nego, zlasti na 
podeželju;

invalide, enostarševske družine, mlade, 
upokojence, mlade družine in ostale;
države članice poziva tudi, naj poskrbijo, 
da bodo socialne storitve bolj dostopne 
vsem najranljivejšim osebam in tistim, ki 
potrebujejo dolgotrajno nego, zlasti na 
podeželju;

Or. en

Predlog spremembe 64
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj poskrbijo
zlasti za zagotavljanje socialne varnosti za
najranljivejše skupine – brezposelne, 
invalide, enostarševske družine, mlade, 
upokojence, mlade družine in ostale;
države članice poziva tudi, naj poskrbijo, 
da bodo socialne storitve bolj dostopne 
vsem najranljivejšim osebam in tistim, ki 
potrebujejo dolgotrajno nego, zlasti na 
podeželju;

6. poziva države članice, naj zagotovijo
zlasti primerno socialno varnost za 
najranljivejše skupine – brezposelne, 
invalide, enostarševske družine, mlade, 
upokojence, mlade družine in ostale;
države članice poziva tudi, naj poskrbijo, 
da bodo socialne storitve bolj dostopne 
vsem najranljivejšim osebam in tistim, ki 
potrebujejo dolgotrajno nego, zlasti na 
podeželju;

Or. en

Predlog spremembe 65
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj poskrbijo 
zlasti za zagotavljanje socialne varnosti za 
najranljivejše skupine – brezposelne, 
invalide, enostarševske družine, mlade, 
upokojence, mlade družine in ostale;

6. poziva države članice, naj poskrbijo 
zlasti za zagotavljanje socialne varnosti za 
najranljivejše skupine – brezposelne, 
invalide, enostarševske družine, velike 
družine s štirimi ali več otroki, mlade, 
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države članice poziva tudi, naj poskrbijo, 
da bodo socialne storitve bolj dostopne 
vsem najranljivejšim osebam in tistim, ki 
potrebujejo dolgotrajno nego, zlasti na 
podeželju;

upokojence, mlade družine in ostale;
države članice poziva tudi, naj poskrbijo, 
da bodo socialne storitve bolj dostopne 
vsem najranljivejšim osebam in tistim, ki 
potrebujejo dolgotrajno nego, zlasti na 
podeželju in v prikrajšanih regijah;

Or. en

Predlog spremembe 66
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj poskrbijo 
zlasti za zagotavljanje socialne varnosti za 
najranljivejše skupine – brezposelne, 
invalide, enostarševske družine, mlade, 
upokojence, mlade družine in ostale;
države članice poziva tudi, naj poskrbijo, 
da bodo socialne storitve bolj dostopne 
vsem najranljivejšim osebam in tistim, ki 
potrebujejo dolgotrajno nego, zlasti na 
podeželju;

6. poziva države članice, naj poskrbijo 
zlasti za zagotavljanje socialne varnosti za 
najranljivejše skupine – brezposelne, 
invalide, enostarševske družine, mlade,
starejše, upokojence, mlade družine in 
ostale; države članice poziva tudi, naj 
poskrbijo, da bodo socialne storitve bolj 
dostopne vsem najranljivejšim osebam in 
tistim, ki potrebujejo dolgotrajno nego, 
zlasti na podeželju;

Or. nl

Predlog spremembe 67
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva države članice in Komisijo, naj
sprejmejo ukrepe za boj proti 
diskriminaciji žensk na trgu dela, kot tudi 
ukrepe za socialno varstvo, da plače žensk 
in njihove socialne dajatve za isto delo ne 
bi bile nižje od plač in dajatev moških in 

7. poziva države članice, naj poskrbijo za
minimalno raven socialne zaščite, ki 
zagotavlja zaščito osnovnih virov 
dohodkov, ki jih določijo posamezne 
države, ali dohodkov, določenih v 
kolektivnih pogodbah;
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da bilo zagotovljeno varstvo materinstva; 
poziva tudi Svet, naj pospeši sprejetje 
direktive o dopustu pred in po rojstvu 
otroka;

Or. de

Predlog spremembe 68
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za boj proti 
diskriminaciji žensk na trgu dela, kot tudi 
ukrepe za socialno varstvo, da plače žensk 
in njihove socialne dajatve za isto delo ne 
bi bile nižje od plač in dajatev moških in 
da bilo zagotovljeno varstvo materinstva;
poziva tudi Svet, naj pospeši sprejetje 
direktive o dopustu pred in po rojstvu 
otroka;

7. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za boj proti 
diskriminaciji žensk na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 69
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za boj proti
diskriminaciji žensk na trgu dela, kot tudi
ukrepe za socialno varstvo, da plače žensk 
in njihove socialne dajatve za isto delo ne 
bi bile nižje od plač in dajatev moških in da 
bilo zagotovljeno varstvo materinstva;
poziva tudi Svet, naj pospeši sprejetje 

7. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za boj proti vsem 
oblikam diskriminacije na trgu dela,
vključno z diskriminacijo žensk, ukrepe za 
socialno varstvo, da plače žensk in njihove 
socialne dajatve za isto delo ne bi bile nižje 
od plač in dajatev moških in da bilo 
zagotovljeno varstvo materinstva, in 
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direktive o dopustu pred in po rojstvu 
otroka;

ukrepe za preprečevanje odpuščanja 
zaposlenih med nosečnostjo ali 
materinstvom; poziva tudi Svet, naj 
pospeši sprejetje direktive o dopustu pred 
in po rojstvu otroka;

Or. en

Predlog spremembe 70
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za boj proti 
diskriminaciji žensk na trgu dela, kot tudi 
ukrepe za socialno varstvo, da plače žensk 
in njihove socialne dajatve za isto delo ne 
bi bile nižje od plač in dajatev moških in da 
bilo zagotovljeno varstvo materinstva;
poziva tudi Svet, naj pospeši sprejetje 
direktive o dopustu pred in po rojstvu 
otroka;

7. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za boj proti 
diskriminaciji na trgu dela kot tudi ukrepe 
za socialno varstvo, da plače žensk in 
njihove socialne dajatve za isto delo ne bi 
bile neupravičeno nižje od plač in dajatev 
moških in da bilo zagotovljeno varstvo 
materinstva; poziva tudi Svet, naj pospeši 
sprejetje direktive o dopustu pred in po 
rojstvu otroka;

Or. de

Predlog spremembe 71
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za boj proti 
diskriminaciji žensk na trgu dela, kot tudi 
ukrepe za socialno varstvo, da plače žensk 
in njihove socialne dajatve za isto delo ne 
bi bile nižje od plač in dajatev moških in 
da bilo zagotovljeno varstvo materinstva;

7. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za boj proti 
diskriminaciji žensk na trgu dela kot tudi 
ukrepe za socialno varstvo, da socialne 
dajatve žensk ne bi bile nižje od dajatev 
moških in da bilo zagotovljeno varstvo 
materinstva; poziva tudi Svet, naj pospeši 
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poziva tudi Svet, naj pospeši sprejetje 
direktive o dopustu pred in po rojstvu 
otroka;

sprejetje direktive o dopustu pred in po 
rojstvu otroka;

Or. en

Predlog spremembe 72
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za boj proti 
diskriminaciji žensk na trgu dela, kot tudi 
ukrepe za socialno varstvo, da plače žensk 
in njihove socialne dajatve za isto delo ne 
bi bile nižje od plač in dajatev moških in da 
bilo zagotovljeno varstvo materinstva;
poziva tudi Svet, naj pospeši sprejetje 
direktive o dopustu pred in po rojstvu 
otroka;

7. poziva države članice in Komisijo, naj 
sprejmejo ukrepe za boj proti 
diskriminaciji žensk na trgu dela kot tudi 
ukrepe za socialno varstvo, da plače žensk 
in njihove socialne dajatve za isto delo, 
vključno s pokojninami, ne bi bile nižje od 
plač in dajatev moških in da bilo 
zagotovljeno varstvo materinstva; poziva 
tudi Svet, naj pospeši sprejetje direktive o 
dopustu pred in po rojstvu otroka;

Or. en

Predlog spremembe 73
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva države članice, naj sprejmejo 
učinkovite ukrepe kot odziv na 
pomanjkanje socialne zaščite zaposlenih 
družinskih članov, vključno z zakonci, v 
malih in mikro družinskih podjetjih, kar 
je posledica njihovih nejasnih in 
neformalnih pogojev zaposlovanja;
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Or. el

Predlog spremembe 74
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj sprejmejo 
konkretne ukrepe za boj proti revščini in 
socialni izključenosti, vključno s 
primernim minimalnim dohodkom in 
sistemom socialne varnosti, ki temeljijo na 
različnih nacionalnih praksah: 
kolektivnih pogodbah ali nacionalni 
zakonodaji;

8. poziva države članice, naj sprejmejo 
konkretne ukrepe za boj proti revščini in 
socialni izključenosti;

Or. de

Predlog spremembe 75
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj sprejmejo 
konkretne ukrepe za boj proti revščini in 
socialni izključenosti, vključno s 
primernim minimalnim dohodkom in
sistemom socialne varnosti, ki temeljijo na 
različnih nacionalnih praksah: 
kolektivnih pogodbah ali nacionalni 
zakonodaji;

8. poziva države članice, naj sprejmejo 
konkretne ukrepe za boj proti revščini in 
socialni izključenosti s primernim 
sistemom socialne varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 76
Csaba Sógor
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj sprejmejo 
konkretne ukrepe za boj proti revščini in 
socialni izključenosti, vključno s 
primernim minimalnim dohodkom in 
sistemom socialne varnosti, ki temeljijo na 
različnih nacionalnih praksah: kolektivnih 
pogodbah ali nacionalni zakonodaji;

8. spodbuja države članice, naj sprejmejo 
konkretne ukrepe za boj proti revščini in 
socialni izključenosti, ki temeljijo na 
različnih nacionalnih praksah: kolektivnih 
pogodbah ali nacionalni zakonodaji;

Or. en

Predlog spremembe 77
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj sprejmejo
konkretne ukrepe za boj proti revščini in 
socialni izključenosti, vključno s 
primernim minimalnim dohodkom in
sistemom socialne varnosti, ki temeljijo na 
različnih nacionalnih praksah: kolektivnih 
pogodbah ali nacionalni zakonodaji;

8. poziva države članice, naj sprejmejo 
konkretne ukrepe za boj proti revščini in 
socialni izključenosti, vključno s 
primernim sistemom socialne varnosti, ki 
temeljijo na različnih nacionalnih praksah: 
kolektivnih pogodbah ali nacionalni 
zakonodaji;

Or. en

Predlog spremembe 78
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj sprejmejo 
konkretne ukrepe za boj proti revščini in 

8. poziva države članice, naj sprejmejo 
konkretne ukrepe za boj proti revščini in 
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socialni izključenosti, vključno s 
primernim minimalnim dohodkom in 
sistemom socialne varnosti, ki temeljijo na 
različnih nacionalnih praksah: 
kolektivnih pogodbah ali nacionalni 
zakonodaji;

socialni izključenosti, vključno s 
primernim minimalnim dohodkom ali 
dohodkom, določenim v kolektivni 
pogodbi, in sistemom socialne varnosti, za 
katerega so odgovorne same;

Or. de

Predlog spremembe 79
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poziva države članice, naj sprejmejo 
konkretne ukrepe za boj proti revščini in 
socialni izključenosti, vključno s 
primernim minimalnim dohodkom in 
sistemom socialne varnosti, ki temeljijo na 
različnih nacionalnih praksah: kolektivnih 
pogodbah ali nacionalni zakonodaji;

8. poziva države članice, naj sprejmejo 
konkretne ukrepe za boj proti revščini in 
socialni izključenosti, tako da zagotovijo 
primeren minimalni dohodek in sistem
socialne varnosti, zlasti za marginalizirane 
skupnosti in osebe, ki jim grozi revščina, z 
opredelitvijo posebnih standardov in 
okvira za izvajanje, ki temeljijo na 
različnih nacionalnih praksah: kolektivnih 
pogodbah ali nacionalni zakonodaji;

Or. en

Predlog spremembe 80
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj okrepijo boj 
proti neprijavljenemu delu in negotovim 
zaposlitvam ter zagotovijo primerno 
socialno varstvo za vse delavce; meni tudi, 
da je treba obsoditi primere, v katerih se 
zaradi varčevanja običajno zaposlovanje 

9. poziva države članice, naj okrepijo boj 
proti neprijavljenemu delu in zagotovijo 
primerno socialno varstvo za vse delavce v 
skladu s pravili nacionalnega sistema 
socialnega varstva;
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zavestno zamenjuje z netipičnimi 
pogodbami o zaposlitvi, zaradi česar se 
sočasno zmanjša socialna varnost 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 81
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj okrepijo boj 
proti neprijavljenemu delu in negotovim 
zaposlitvam ter zagotovijo primerno 
socialno varstvo za vse delavce; meni tudi, 
da je treba obsoditi primere, v katerih se 
zaradi varčevanja običajno zaposlovanje 
zavestno zamenjuje z netipičnimi 
pogodbami o zaposlitvi, zaradi česar se 
sočasno zmanjša socialna varnost 
delavcev;

9. poziva države članice, naj okrepijo boj 
proti neprijavljenemu delu in zagotovijo 
primerno socialno varstvo za vse delavce;
meni tudi, da je treba obsoditi zlorabo 
netipičnih pogodb o zaposlitvi za namen 
izogibanja izpolnjevanju obveznosti glede 
zaposlitve in socialnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 82
Lívia Járóka

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj okrepijo boj 
proti neprijavljenemu delu in negotovim 
zaposlitvam ter zagotovijo primerno 
socialno varstvo za vse delavce; meni tudi, 
da je treba obsoditi primere, v katerih se 
zaradi varčevanja običajno zaposlovanje 
zavestno zamenjuje z netipičnimi 
pogodbami o zaposlitvi, zaradi česar se 

9. poziva države članice, naj okrepijo boj 
proti neprijavljenemu delu in negotovim 
zaposlitvam ter zagotovijo primerno 
socialno varstvo za vse delavce, zlasti tiste, 
ki imajo poluradne in negotove zaposlitve, 
vključno z malim delom in delom s 
skrajšanim delovnim časom; meni tudi, da 
je treba obsoditi primere, v katerih se 
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sočasno zmanjša socialna varnost 
delavcev;

zaradi varčevanja običajno zaposlovanje 
zavestno zamenjuje z netipičnimi 
pogodbami o zaposlitvi, zaradi česar se 
sočasno zmanjša socialna varnost 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 83
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj okrepijo boj 
proti neprijavljenemu delu in negotovim 
zaposlitvam ter zagotovijo primerno 
socialno varstvo za vse delavce; meni tudi, 
da je treba obsoditi primere, v katerih se 
zaradi varčevanja običajno zaposlovanje 
zavestno zamenjuje z netipičnimi 
pogodbami o zaposlitvi, zaradi česar se 
sočasno zmanjša socialna varnost 
delavcev;

9. poziva države članice, naj okrepijo boj 
proti delu na črno, neprijavljenemu delu
in negotovim zaposlitvam ter zagotovijo 
primerno socialno varstvo za vse delavce;
meni tudi, da je treba obsoditi primere, v 
katerih se zaradi varčevanja običajno 
zaposlovanje zavestno zamenjuje z 
netipičnimi pogodbami o zaposlitvi, zaradi 
česar se sočasno zmanjša socialna varnost 
delavcev;

Or. de

Predlog spremembe 84
Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva države članice, naj zagotovijo 
izboljšano upravno sodelovanje med 
različnimi institucijami (inšpektorati za 
delo, davčnimi uradi, občinskimi organi 
in izvajalci socialnovarstvenih storitev) na 
nacionalni in evropski ravni kot sredstvo 
za spodbujanje izvajanja določb 
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delovnega prava Unije, zmanjšanje 
neprijavljenega dela in učinkovitejše 
reševanje težav, ki jih povzročajo razlike 
med zakonskimi predpisi na trgu dela v 
različnih državah članicah;

Or. lt

Predlog spremembe 85
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj pregleda 
zakonodajo o usklajevanju sistemov 
socialne varnosti, in države članice 
opozarja na dejstvo, da se z namenom 
omejevanja zlorab, povezanih s socialnimi 
dajatvami, za mobilne delavce ne smejo 
uporabljati diskriminacijski ukrepi 
socialnega varstva; meni, da bi morali 
imeti vsi mobilni delavci enake pravice do 
socialne varnosti in možnost, da se 
zavarujejo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 86
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj pregleda 
zakonodajo o usklajevanju sistemov 
socialne varnosti, in države članice 
opozarja na dejstvo, da se z namenom 
omejevanja zlorab, povezanih s socialnimi 
dajatvami, za mobilne delavce ne smejo 

črtano
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uporabljati diskriminacijski ukrepi 
socialnega varstva; meni, da bi morali 
imeti vsi mobilni delavci enake pravice do 
socialne varnosti in možnost, da se 
zavarujejo;

Or. de

Predlog spremembe 87
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj pregleda 
zakonodajo o usklajevanju sistemov 
socialne varnosti, in države članice 
opozarja na dejstvo, da se z namenom 
omejevanja zlorab, povezanih s socialnimi 
dajatvami, za mobilne delavce ne smejo 
uporabljati diskriminacijski ukrepi 
socialnega varstva; meni, da bi morali 
imeti vsi mobilni delavci enake pravice do 
socialne varnosti in možnost, da se 
zavarujejo;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 88
Csaba Sógor

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj pregleda 
zakonodajo o usklajevanju sistemov 
socialne varnosti, in države članice 
opozarja na dejstvo, da se z namenom 
omejevanja zlorab, povezanih s socialnimi 
dajatvami, za mobilne delavce ne smejo 

10. poziva Komisijo, naj spremlja 
izvajanje sistemov socialne varnosti, in 
države članice opozarja na dejstvo, da se za 
mobilne delavce ne smejo uporabljati 
diskriminacijski ukrepi socialnega varstva;
meni, da bi morali imeti vsi mobilni 
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uporabljati diskriminacijski ukrepi 
socialnega varstva; meni, da bi morali 
imeti vsi mobilni delavci enake pravice do 
socialne varnosti in možnost, da se 
zavarujejo;

delavci enake pravice do socialne varnosti 
in možnost, da se zavarujejo;

Or. en

Predlog spremembe 89
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj pregleda 
zakonodajo o usklajevanju sistemov 
socialne varnosti, in države članice 
opozarja na dejstvo, da se z namenom 
omejevanja zlorab, povezanih s socialnimi 
dajatvami, za mobilne delavce ne smejo 
uporabljati diskriminacijski ukrepi 
socialnega varstva; meni, da bi morali 
imeti vsi mobilni delavci enake pravice do 
socialne varnosti in možnost, da se 
zavarujejo;

10. poziva Komisijo, naj pregleda 
zakonodajo o usklajevanju sistemov 
socialne varnosti, in države članice 
opozarja na dejstvo, da se za delavce 
migrante EU, ki delajo v drugi državi 
članici, ne smejo uporabljati 
diskriminacijski ukrepi socialnega varstva;
meni, da bi morali imeti navedeni delavci
migranti z enakim statusom enake pravice 
do socialne varnosti in možnost, da se 
zavarujejo, kot jih določa posamezna 
država članica;

Or. en

Predlog spremembe 90
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj pregleda 
zakonodajo o usklajevanju sistemov 
socialne varnosti, in države članice 
opozarja na dejstvo, da se z namenom 
omejevanja zlorab, povezanih s socialnimi 

10. poziva Komisijo, naj pregleda 
zakonodajo o usklajevanju sistemov 
socialne varnosti, in države članice 
opozarja na dejstvo, da se z namenom 
omejevanja zlorab, povezanih s socialnimi 
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dajatvami, za mobilne delavce ne smejo 
uporabljati diskriminacijski ukrepi 
socialnega varstva; meni, da bi morali 
imeti vsi mobilni delavci enake pravice do 
socialne varnosti in možnost, da se 
zavarujejo;

dajatvami, za mobilne delavce ne smejo 
uporabljati diskriminacijski ukrepi 
socialnega varstva; meni, da bi morali 
imeti vsi mobilni delavci primerne pravice 
do socialne varnosti in možnost, da se 
zavarujejo;

Or. en

Predlog spremembe 91
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo, naj pregleda 
zakonodajo o usklajevanju sistemov 
socialne varnosti, in države članice 
opozarja na dejstvo, da se z namenom 
omejevanja zlorab, povezanih s socialnimi 
dajatvami, za mobilne delavce ne smejo 
uporabljati diskriminacijski ukrepi 
socialnega varstva; meni, da bi morali 
imeti vsi mobilni delavci enake pravice do 
socialne varnosti in možnost, da se 
zavarujejo;

10. poziva Komisijo, naj pregleda 
zakonodajo o usklajevanju sistemov 
socialne varnosti, in države članice 
opozarja na dejstvo, da se z namenom 
omejevanja zlorab, povezanih s socialnimi 
dajatvami, za mobilne delavce, vključno s 
čezmejnimi delavci, ne smejo uporabljati 
diskriminacijski ukrepi socialnega varstva;
meni, da bi morali imeti vsi mobilni 
delavci, vključno s čezmejnimi delavci,
enake pravice do socialne varnosti in 
možnost, da se zavarujejo; v skladu z 
določbami Direktive 96/74/ES mora 
delodajalec delavce, ki so napoteni v 
povezavi s prostim pretokom storitev, pred 
napotitvijo seznaniti s plačo in delovnimi 
pogoji; 

Or. nl

Predlog spremembe 92
Vilija Blinkevičiūtė

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

10a. poziva Komisijo in države članice, 
naj vzpostavijo ustrezno ravnovesje med 
varnostjo in prožnostjo trga dela, na 
primer s splošnim izvajanjem načel 
prožne varnosti, ter obravnavajo 
segmentacijo trga dela, tako da zagotovijo 
ustrezno socialno kritje za osebe na 
prehodu v zaposlitev ali zaposlene z 
začasnimi pogodbami ali pogodbami za 
delo s skrajšanim delovnim časom ter 
hkrati zagotovijo dostop do možnosti 
usposabljanja;

Or. lt

Predlog spremembe 93
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj z vidika Evropske 
unije preveri, če se po zadnjih 
spremembah v delovnopravni zakonodaji 
v državah članicah, ki skušajo povečati 
prožnost trga dela, socialna varnost 
zaposlenih ni zmanjšala in če načela 
prožnosti in varnosti niso bila kršena;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 94
Csaba Sógor

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, naj z vidika Evropske 
unije preveri, če se po zadnjih 
spremembah v delovnopravni zakonodaji 
v državah članicah, ki skušajo povečati 
prožnost trga dela, socialna varnost 
zaposlenih ni zmanjšala in če načela 
prožnosti in varnosti niso bila kršena;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 95
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da gospodarska kriza v 
številnih primerih onemogoča vzpostavitev 
ravnovesja med prožnostjo in zaposlitveno 
varnostjo pri izvajanju reform trga dela v 
državah članicah, zaradi česar so 
ogroženi vzdržnost sistemov socialne 
varnosti, kakovost dajatev, zaslužki in 
produktivnost delavcev, realno 
gospodarstvo ter socialna kohezija, kar 
spodkopava ohranjanje in povečanje 
ravni zaposlovanja v okviru strategije EU 
2020; 

Or. el

Predlog spremembe 96
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. odločno podpira predlagano 
oblikovanje pregleda stanja glavnih 
zaposlitvenih in socialnih kazalnikov, kar 
bi lahko bil prvi korak k opredelitvi 
konkretnih primerjalnih meril v obliki 
evropskih minimalnih ravni socialne 
zaščite; 

Or. en

Predlog spremembe 97
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj v vse svoje 
predloge vključi štiri cilje o dostojnem 
delu, določene v agendi MOD, in naj v 
letni pregled rasti vključi cilje, določene v 
priporočilu MOD o nacionalnih 
minimalnih ravneh socialne zaščite, da bi 
vsi delavci v Evropi imeli vse življenje 
dostop do njih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 98
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj v vse svoje 
predloge vključi štiri cilje o dostojnem 
delu, določene v agendi MOD, in naj v 
letni pregled rasti vključi cilje, določene v 

črtano
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priporočilu MOD o nacionalnih 
minimalnih ravneh socialne zaščite, da bi 
vsi delavci v Evropi imeli vse življenje 
dostop do njih;

Or. de

Predlog spremembe 99
Csaba Sógor

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj v vse svoje 
predloge vključi štiri cilje o dostojnem 
delu, določene v agendi MOD, in naj v 
letni pregled rasti vključi cilje, določene v 
priporočilu MOD o nacionalnih 
minimalnih ravneh socialne zaščite, da bi 
vsi delavci v Evropi imeli vse življenje 
dostop do njih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 100
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj v vse svoje 
predloge vključi štiri cilje o dostojnem 
delu, določene v agendi MOD, in naj v 
letni pregled rasti vključi cilje, določene v 
priporočilu MOD o nacionalnih 
minimalnih ravneh socialne zaščite, da bi 
vsi delavci v Evropi imeli vse življenje 
dostop do njih;

12. poziva Komisijo, naj v svojih 
predlogih upošteva štiri cilje o dostojnem 
delu, določene v agendi MOD, in cilje, 
določene v priporočilu MOD o nacionalnih 
minimalnih ravneh socialne zaščite, da bi 
vsi delavci v Evropi imeli vse življenje 
dostop do njih;

Or. en
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Predlog spremembe 101
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, naj v vse svoje 
predloge vključi štiri cilje o dostojnem 
delu, določene v agendi MOD, in naj v 
letni pregled rasti vključi cilje, določene v 
priporočilu MOD o nacionalnih 
minimalnih ravneh socialne zaščite, da bi 
vsi delavci v Evropi imeli vse življenje
dostop do njih;

12. poziva Komisijo, naj v vse svoje 
predloge vključi štiri cilje o dostojnem 
delu, določene v agendi MOD, in naj v 
letni pregled rasti vključi cilje, določene v 
priporočilu MOD o nacionalnih 
minimalnih ravneh socialne zaščite, da bi 
vsi delavci v Evropi imeli dostop do njih;

Or. de

Predlog spremembe 102
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba samozaposlovanje 
priznati kot ukrep za prožnost trga dela, ki
spodbuja ustvarjanje delovnih mest in 
zmanjšanje brezposelnosti, ter da morajo
njen pozitivni razvoj spremljati primerni 
ukrepi za socialno varstvo samozaposlenih;

13. poudarja, da je treba prostovoljno
samozaposlovanje priznati kot možnost
dela, ki lahko ustvari delovna mesta in 
zmanjša brezposelnost, ter poudarja, da 
morajo samozaposlovanje spremljati 
primerni ukrepi za socialno varstvo 
samozaposlenih;

Or. en

Predlog spremembe 103
Sari Essayah
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je treba samozaposlovanje 
priznati kot ukrep za prožnost trga dela, ki 
spodbuja ustvarjanje delovnih mest in 
zmanjšanje brezposelnosti, ter da morajo
njen pozitivni razvoj spremljati primerni 
ukrepi za socialno varstvo samozaposlenih;

13. poudarja, da je treba samozaposlovanje 
priznati kot obliko dela, ki spodbuja 
ustvarjanje delovnih mest in zmanjšanje 
brezposelnosti, ter da bi morali njen 
pozitivni razvoj spremljati primerni ukrepi 
za socialno varstvo samozaposlenih, kot je 
opredeljeno v nacionalni zakonodaji držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 104
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poziva države članice, naj olajšajo 
usklajevanje delovnih in družinskih 
obveznosti, tako da delavcem zagotovijo 
prožnost v zvezi z delovnim časom in 
krajem dela, s čimer bodo preprečile, da bi 
se morali zateči k odvisni samozaposlitvi 
kot edini možnosti, ki jim omogoča 
prožnost;

Or. en

Predlog spremembe 105
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da bodo imeli vsi delavci in 
samozaposleni dostop do vseživljenjskega 
učenja, tako da prerazporedijo obstoječa 
sredstva EU in nacionalna sredstva od 
izključno delavcev s pogodbami za 
nedoločen čas k delavcem z vsemi vrstami 
pogodb in samozaposlenim;

Or. en

Predlog spremembe 106
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13c. poziva socialne partnerje, Komisijo in 
države članice, naj preučijo, če in kako bi 
morali biti samozaposleni delavci 
vključeni v kolektivna pogajanja, vključno 
s posebnimi strategijami tako za vključitev 
vprašanj, ki zadevajo samozaposlene 
delavce, kadar nacionalna zakonodaja ne 
predvideva sindikalnega zastopstva 
samozaposlenih delavcev, kot za 
spodbujanje zastopanja interesov 
samozaposlenih;

Or. en

Predlog spremembe 107
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja potrebo po posodobljenih 
statističnih podatkih, ki bi bili podrobnejši 
od trenutno dostopnih in bi jih bilo mogoče 
uporabljati pri različnih vidikih nadzora in 
ocenjevanja gospodarskega pomena 
samozaposlenih in njihovih različnih 
skupin, kot tudi položaja na trgu dela 
glede na sektor, družbeni status, starost in 
spol;

14. poudarja potrebo po posodobljenih 
statističnih podatkih, ki bi bili podrobnejši 
od trenutno dostopnih in bi jih bilo mogoče 
uporabljati pri različnih vidikih nadzora in 
ocenjevanja gospodarskega pomena 
samozaposlenih in samozaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 108
Csaba Sógor

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja potrebo po posodobljenih 
statističnih podatkih, ki bi bili podrobnejši 
od trenutno dostopnih in bi jih bilo mogoče 
uporabljati pri različnih vidikih nadzora in 
ocenjevanja gospodarskega pomena 
samozaposlenih in njihovih različnih 
skupin, kot tudi položaja na trgu dela 
glede na sektor, družbeni status, starost in 
spol;

14. poudarja potrebo po posodobljenih 
statističnih podatkih, ki bi bili podrobnejši 
od trenutno dostopnih in bi jih bilo mogoče 
uporabljati pri različnih vidikih nadzora in 
ocenjevanja gospodarskega pomena 
samozaposlenih in njihovih različnih 
skupin;

Or. en

Predlog spremembe 109
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja potrebo po posodobljenih 
statističnih podatkih, ki bi bili podrobnejši 
od trenutno dostopnih in bi jih bilo mogoče 
uporabljati pri različnih vidikih nadzora in 
ocenjevanja gospodarskega pomena 
samozaposlenih in njihovih različnih 
skupin, kot tudi položaja na trgu dela glede 
na sektor, družbeni status, starost in spol;

14. poudarja potrebo po posodobljenih 
statističnih podatkih, ki bi bili podrobnejši 
od trenutno dostopnih in bi jih bilo mogoče 
uporabljati pri različnih vidikih nadzora in 
ocenjevanja gospodarskega pomena 
samozaposlenih in njihovih različnih 
skupin, vključno z odvisnimi prostovoljno 
in neprostovoljno samozaposlenimi, kot 
tudi položaja na trgu dela glede na sektor, 
družbeni status, starost in spol, ter poziva k 
vključitvi vprašanj glede odvisne 
samozaposlitve v raziskavo o delovni sili 
Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 110
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja dejstvo, da neobstoj jasne 
opredelitve samozaposlitve zelo otežuje 
usklajevanje socialne varnosti 
samozaposlenih med državami članicami 
in lahko zato omeji prosti pretok delavcev;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 111
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja dejstvo, da neobstoj jasne 
opredelitve samozaposlitve zelo otežuje 
usklajevanje socialne varnosti
samozaposlenih med državami članicami 
in lahko zato omeji prosti pretok delavcev;

15. poudarja dejstvo, da neobstoj jasnih 
nacionalnih opredelitev samozaposlitve
povečuje tveganje lažne samozaposlitve 
med delavci EU in ovira njihov dostop do 
ustrezne socialne varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 112
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja dejstvo, da neobstoj jasne 
opredelitve samozaposlitve zelo otežuje
usklajevanje socialne varnosti 
samozaposlenih med državami članicami 
in lahko zato omeji prosti pretok delavcev;

15. poudarja dejstvo, da so zaradi različnih 
statusov samozaposlenih med državami 
članicami potrebne rešitve za boljše
usklajevanje socialne varnosti 
samozaposlenih, da ne bo omejen prosti 
pretok delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 113
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja dejstvo, da neobstoj jasne 
opredelitve samozaposlitve zelo otežuje
usklajevanje socialne varnosti 
samozaposlenih med državami članicami
in lahko zato omeji prosti pretok delavcev;

15. poudarja dejstvo, da lahko neobstoj 
jasne opredelitve samozaposlitve oteži
usklajevanje socialne varnosti 
samozaposlenih med državami članicami;
poudarja, da se pojem samozaposlitve ne 
sme enačiti s pojmom svobodnega 
poklica; 
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Or. de

Predlog spremembe 114
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja dejstvo, da neobstoj jasne
opredelitve samozaposlitve zelo otežuje 
usklajevanje socialne varnosti 
samozaposlenih med državami članicami 
in lahko zato omeji prosti pretok delavcev;

15. poudarja dejstvo, da neobstoj natančne
opredelitve samozaposlitve zelo otežuje 
usklajevanje socialne varnosti 
samozaposlenih med državami članicami 
in lahko zato omeji prosti pretok delavcev;

Or. de

Predlog spremembe 115
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj razvije 
konceptualni okvir, ki bo pravno določal 
vrsto in različne oblike netipičnega dela 
na splošno in samozaposlitve kot njenega 
najbolj razširjenega sestavnega dela, da bi 
delovno pravo in ukrepe socialnega 
varstva prilagodila tem oblikam dela ter 
predvidela ustrezne ureditve socialne 
varnosti za samozaposlene; meni, da je 
treba tudi jasno opredeliti lažno 
samozaposlenost in kaznovati delodajalce, 
če se takšni primeri potrdijo;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 116
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj razvije 
konceptualni okvir, ki bo pravno določal 
vrsto in različne oblike netipičnega dela 
na splošno in samozaposlitve kot njenega 
najbolj razširjenega sestavnega dela, da bi
delovno pravo in ukrepe socialnega 
varstva prilagodila tem oblikam dela ter 
predvidela ustrezne ureditve socialne 
varnosti za samozaposlene; meni, da je 
treba tudi jasno opredeliti lažno 
samozaposlenost in kaznovati delodajalce, 
če se takšni primeri potrdijo;

16. poziva Komisijo, naj spodbuja 
izmenjave med državami članicami, da bi
se vzpostavilo skupno razumevanje 
samozaposlitve in lažne samozaposlitve,
vendar poudarja, da bi morala pravno 
odgovornost za določitev statusa 
zaposlitve ali samozaposlitve nositi država 
članica gostiteljica, v kateri se delo 
opravlja;

Or. en

Predlog spremembe 117
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj razvije 
konceptualni okvir, ki bo pravno določal 
vrsto in različne oblike netipičnega dela
na splošno in samozaposlitve kot njenega 
najbolj razširjenega sestavnega dela, da bi 
delovno pravo in ukrepe socialnega 
varstva prilagodila tem oblikam dela ter 
predvidela ustrezne ureditve socialne 
varnosti za samozaposlene; meni, da je 
treba tudi jasno opredeliti lažno 
samozaposlenost in kaznovati delodajalce, 
če se takšni primeri potrdijo;

16. poziva Komisijo, naj v tesnem 
sodelovanju z državami članicami razvije 
konceptualni okvir za različne oblike dela;

Or. de
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Predlog spremembe 118
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj razvije 
konceptualni okvir, ki bo pravno določal 
vrsto in različne oblike netipičnega dela na 
splošno in samozaposlitve kot njenega 
najbolj razširjenega sestavnega dela, da bi 
delovno pravo in ukrepe socialnega varstva 
prilagodila tem oblikam dela ter 
predvidela ustrezne ureditve socialne 
varnosti za samozaposlene; meni, da je 
treba tudi jasno opredeliti lažno 
samozaposlenost in kaznovati delodajalce, 
če se takšni primeri potrdijo;

16. poziva Komisijo, naj zagotovi smernice 
glede različnih oblik netipičnega dela,
vključno s samozaposlitvijo, da bi državam 
članicam pomagala ustrezno uporabljati
delovno pravo in ukrepe socialnega varstva
za tako zaposlene delavce; meni, da
morajo države članice tudi jasno opredeliti 
lažno samozaposlenost in kaznovati 
delodajalce, če se takšni primeri dokažejo;

Or. en

Predlog spremembe 119
Csaba Sógor

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj razvije 
konceptualni okvir, ki bo pravno določal
vrsto in različne oblike netipičnega dela na 
splošno in samozaposlitve kot njenega
najbolj razširjenega sestavnega dela, da bi 
delovno pravo in ukrepe socialnega varstva 
prilagodila tem oblikam dela ter predvidela 
ustrezne ureditve socialne varnosti za 
samozaposlene; meni, da je treba tudi
jasno opredeliti lažno samozaposlenost in 
kaznovati delodajalce, če se takšni primeri 
potrdijo;

16. poziva države članice, naj pravno
določijo vrsto in različne oblike 
netipičnega dela na splošno in 
samozaposlitve kot njegovega najbolj 
razširjenega sestavnega dela, da bi delovno 
pravo in ukrepe socialnega varstva 
prilagodila tem oblikam dela ter predvidela 
ustrezne ureditve socialne varnosti za 
samozaposlene; poziva tudi k jasni 
opredelitvi lažne samozaposlenosti in 
kaznovanju delodajalcev, če se takšni 
primeri potrdijo;
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Or. en

Predlog spremembe 120
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj razvije 
konceptualni okvir, ki bo pravno določal
vrsto in različne oblike netipičnega dela na 
splošno in samozaposlitve kot njenega
najbolj razširjenega sestavnega dela, da bi 
delovno pravo in ukrepe socialnega varstva 
prilagodila tem oblikam dela ter predvidela 
ustrezne ureditve socialne varnosti za 
samozaposlene; meni, da je treba tudi jasno 
opredeliti lažno samozaposlenost in 
kaznovati delodajalce, če se takšni primeri 
potrdijo;

16. poziva Komisijo, naj razvije 
konceptualni okvir za vrsto in različne 
oblike netipičnega dela na splošno in 
samozaposlitve kot njegovega najbolj 
razširjenega sestavnega dela, da bi delovno 
pravo in ukrepe socialnega varstva 
prilagodila tem oblikam dela ter predvidela 
ustrezne ureditve socialne varnosti za 
samozaposlene; meni, da je treba tudi jasno 
opredeliti lažno samozaposlenost in 
kaznovati delodajalce, če se takšni primeri 
potrdijo;

Or. en

Predlog spremembe 121
Vilija Blinkevičiūtė

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj razvije 
konceptualni okvir, ki bo pravno določal 
vrsto in različne oblike netipičnega dela na 
splošno in samozaposlitve kot njenega
najbolj razširjenega sestavnega dela, da bi 
delovno pravo in ukrepe socialnega varstva
prilagodila tem oblikam dela ter
predvidela ustrezne ureditve socialne
varnosti za samozaposlene; meni, da je 
treba tudi jasno opredeliti lažno 
samozaposlenost in kaznovati delodajalce, 

16. poziva Komisijo, naj razvije 
konceptualni okvir, ki bo pravno določal 
vrsto in različne oblike netipičnega dela na 
splošno in samozaposlitve kot njegovega
najbolj razširjenega sestavnega dela; meni 
zlasti, da je treba koncepte ekonomsko 
odvisne zaposlitve in pojem ekonomsko 
odvisnega samozaposlenega natančneje 
pojasniti na nacionalni ravni in ravni 
Unije, da bi se delovno pravo in ukrepi
socialnega varstva prilagodili tem oblikam 
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če se takšni primeri potrdijo; dela ter predvidele ustrezne ureditve 
socialne varnosti za samozaposlene; meni, 
da je treba tudi jasno opredeliti lažno 
samozaposlenost in kaznovati delodajalce, 
če se takšni primeri potrdijo;

Or. lt

Predlog spremembe 122
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj razvije 
konceptualni okvir, ki bo pravno določal 
vrsto in različne oblike netipičnega dela na 
splošno in samozaposlitve kot njenega
najbolj razširjenega sestavnega dela, da bi 
delovno pravo in ukrepe socialnega varstva 
prilagodila tem oblikam dela ter predvidela 
ustrezne ureditve socialne varnosti za 
samozaposlene; meni, da je treba tudi jasno 
opredeliti lažno samozaposlenost in 
kaznovati delodajalce, če se takšni primeri 
potrdijo;

16. poziva Komisijo, naj razvije 
konceptualni okvir, ki bo pravno določal 
vrsto in različne oblike netipičnega dela na 
splošno in samozaposlitve kot njegovega
najbolj razširjenega sestavnega dela, da bi 
delovno pravo in ukrepe socialnega varstva 
prilagodila tem oblikam dela ter predvidela 
ustrezne ureditve socialne varnosti za 
samozaposlene; meni, da je treba tudi jasno 
opredeliti lažno samozaposlenost in 
kaznovati delodajalce, če se takšni primeri 
potrdijo; meni, da je treba za to, da bi 
preprečili take posamezne primere lažne 
samozaposlenosti, državam članicam 
omogočiti, da uvedejo celovit sistem 
mehanizmov za preprečevanje in nadzor;

Or. nl

Predlog spremembe 123
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj poskrbijo, 17. zahteva, da se prepreči enačenje 
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da samozaposlitev ne postane orodje 
nelojalne konkurence ali sredstvo, ki bi 
delavcem kratilo pravice do socialne 
varnosti in dela, ter da so socialne in 
delavske pravice samozaposlenih v 
najmanjši možni meri odvisne od 
njihovega statusa: zaposlenega ali 
samozaposlenega; po drugi strani zahteva, 
da se prepreči enačenje samozaposlenih in 
zaposlenih, da bi se ohranile prednosti 
samozaposlovanja in tovrstna gospodarska 
dejavnost ter bi se podprl razvoj 
podjetniškega duha in kakovost storitev;

samozaposlenih in zaposlenih, da bi se 
ohranile prednosti samozaposlovanja in 
tovrstna gospodarska dejavnost ter bi se 
podprl razvoj podjetniškega duha in 
kakovost storitev;

Or. en

Predlog spremembe 124
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj poskrbijo, da 
samozaposlitev ne postane orodje 
nelojalne konkurence ali sredstvo, ki bi 
delavcem kratilo pravice do socialne 
varnosti in dela, ter da so socialne in 
delavske pravice samozaposlenih v 
najmanjši možni meri odvisne od 
njihovega statusa: zaposlenega ali 
samozaposlenega; po drugi strani zahteva, 
da se prepreči enačenje samozaposlenih 
in zaposlenih, da bi se ohranile prednosti 
samozaposlovanja in tovrstna 
gospodarska dejavnost ter bi se podprl 
razvoj podjetniškega duha in kakovost 
storitev;

17. poziva države članice, naj se borijo 
proti navidezni samozaposlitvi;

Or. de

Predlog spremembe 125
Phil Bennion
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj poskrbijo, da 
samozaposlitev ne postane orodje 
nelojalne konkurence ali sredstvo, ki bi 
delavcem kratilo pravice do socialne 
varnosti in dela, ter da so socialne in 
delavske pravice samozaposlenih v 
najmanjši možni meri odvisne od 
njihovega statusa: zaposlenega ali 
samozaposlenega; po drugi strani zahteva, 
da se prepreči enačenje samozaposlenih in 
zaposlenih, da bi se ohranile prednosti 
samozaposlovanja in tovrstna gospodarska 
dejavnost ter bi se podprl razvoj 
podjetniškega duha in kakovost storitev;

17. poziva države članice, naj poskrbijo, da 
samozaposlitev ne postane sredstvo, ki bi 
delavcem kratilo pravice do socialne 
varnosti in dela, ter da so samozaposleni 
deležni primernih zaposlitvenih pravic in 
pravic iz socialne varnosti; po drugi strani 
zahteva, da se prepreči enačenje 
samozaposlenih in zaposlenih, da bi se 
ohranile prednosti samozaposlovanja in 
tovrstna gospodarska dejavnost ter bi se 
podprl razvoj podjetniškega duha in 
kakovost storitev;

Or. en

Predlog spremembe 126
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj poskrbijo, da 
samozaposlitev ne postane orodje nelojalne 
konkurence ali sredstvo, ki bi delavcem 
kratilo pravice do socialne varnosti in dela, 
ter da so socialne in delavske pravice 
samozaposlenih v najmanjši možni meri 
odvisne od njihovega statusa: zaposlenega 
ali samozaposlenega; po drugi strani 
zahteva, da se prepreči enačenje 
samozaposlenih in zaposlenih, da bi se 
ohranile prednosti samozaposlovanja in 
tovrstna gospodarska dejavnost ter bi se 
podprl razvoj podjetniškega duha in 
kakovost storitev;

17. poziva države članice, naj poskrbijo, da 
samozaposlitev ne postane orodje nelojalne 
konkurence ali sredstvo, ki bi delavcem 
kratilo pravice do socialne varnosti in dela, 
ter da so socialne in delavske pravice 
samozaposlenih v najmanjši možni meri 
odvisne od njihovega statusa: zaposlenega 
ali samozaposlenega; po drugi strani 
zahteva, da se prepreči neupravičeno
enačenje samozaposlenih in zaposlenih, da 
bi se ohranile prednosti samozaposlovanja 
in tovrstna gospodarska dejavnost ter bi se 
podprl razvoj podjetniškega duha in 
kakovost storitev;
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Predlog spremembe 127
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poziva države članice, naj poskrbijo, da 
samozaposlitev ne postane orodje nelojalne 
konkurence ali sredstvo, ki bi delavcem 
kratilo pravice do socialne varnosti in dela, 
ter da so socialne in delavske pravice 
samozaposlenih v najmanjši možni meri 
odvisne od njihovega statusa: zaposlenega 
ali samozaposlenega; po drugi strani 
zahteva, da se prepreči enačenje 
samozaposlenih in zaposlenih, da bi se 
ohranile prednosti samozaposlovanja in 
tovrstna gospodarska dejavnost ter bi se 
podprl razvoj podjetniškega duha in 
kakovost storitev;

17. poziva države članice, naj poskrbijo, da 
samozaposlitev ne postane orodje nelojalne 
konkurence ali sredstvo, ki bi delavcem 
kratilo pravice do socialne varnosti in dela
oziroma bi delodajalcem dopuščalo, da 
zaobidejo delovno zakonodajo in 
zakonodajo o socialni varnosti, ter da so 
socialne in delavske pravice 
samozaposlenih v najmanjši možni meri 
odvisne od njihovega statusa: zaposlenega 
ali samozaposlenega; po drugi strani 
zahteva, da se prepreči enačenje 
samozaposlenih in zaposlenih, da bi se 
ohranile prednosti samozaposlovanja in 
tovrstna gospodarska dejavnost ter bi se 
podprl razvoj podjetniškega duha in 
kakovost storitev;

Or. en

Predlog spremembe 128
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. spodbuja socialne partnerje k 
izmenjavi dobrih praks med sindikati in 
poklicnimi združenji glede opravljanja 
storitev za samozaposlene delavce, 
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preprečevanja lažnega samozaposlovanja 
in organiziranja samozaposlenih 
delavcev, ki opravljajo dejavnost za svoj 
račun;

Or. en

Predlog spremembe 129
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. poziva socialne partnerje, Komisijo 
in države članice, naj analizirajo, če in 
kako bi morali biti samozaposleni delavci 
vključeni v kolektivna pogajanja, vključno 
s posebnimi strategijami za vključitev 
vprašanj, ki zadevajo samozaposlene 
delavce, kadar nacionalna zakonodaja ne 
predvideva sindikalnega zastopstva 
samozaposlenih delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 130
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj razvijejo 
socialno varstvo ob upoštevanju
upokojitve, invalidnosti, 
materinskega/očetovskega dopusta in 
brezposelnosti, da bi bilo bolje prilagojeno 
samozaposlenim, zlasti tistim, katerih delo 
je podobno delu zaposlenih;

18. poziva države članice, naj po potrebi
razvijejo socialno varstvo za primere
upokojitve, invalidnosti, 
materinskega/očetovskega dopusta in 
brezposelnosti, da bi bilo bolje prilagojeno 
samozaposlenim;
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Or. de

Predlog spremembe 131
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj razvijejo 
socialno varstvo ob upoštevanju
upokojitve, invalidnosti, 
materinskega/očetovskega dopusta in 
brezposelnosti, da bi bilo bolje prilagojeno 
samozaposlenim, zlasti tistim, katerih delo 
je podobno delu zaposlenih;

18. poziva države članice, naj razvijejo 
socialno varstvo za primere upokojitve, 
invalidnosti in brezposelnosti, da bi bilo 
bolje prilagojeno samozaposlenim;

Or. en

Predlog spremembe 132
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj razvijejo
socialno varstvo ob upoštevanju
upokojitve, invalidnosti,
materinskega/očetovskega dopusta in 
brezposelnosti, da bi bilo bolje prilagojeno
samozaposlenim, zlasti tistim, katerih delo 
je podobno delu zaposlenih;

18. poziva države članice, naj socialno 
varstvo za primere upokojitve, 
invalidnosti, materinskega/očetovskega 
dopusta in brezposelnosti po potrebi 
prilagodijo standardu EU, tako da bi bolj 
ustrezalo samozaposlenim in bi se 
izenačilo s standardom za zaposlene;

Or. de

Predlog spremembe 133
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Komisijo in države članice, 
naj socialno varnost in pravice iz socialne 
varnosti vežejo na posameznika in ne na 
pogodbo o zaposlitvi ter tako vsem 
omogočijo dostojno socialno zaščito, tudi 
samozaposlenim in drugim delavcem, ne 
glede na vrsto pogodbe ali zaposlitveni 
status;

Or. en

Predlog spremembe 134
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva države članice, naj v 
sodelovanju s socialnimi partnerji uvedejo 
ustrezne okvirne predpise glede 
socialnega varstva za samozaposlene na 
podlagi vzajemnosti in načela 
nediskriminacije ter si pri tem še posebej 
prizadevajo, da se na eni strani izognejo 
ustvarjanju dodatnih ovir za 
samozaposlene, na primer v obliki 
povečane birokracije, na drugi pa 
ohranijo koristi samozaposlovanja;

Or. el

Predlog spremembe 135
Vilija Blinkevičiūtė

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

18a. poudarja, da bi moralo kritje iz 
naslova socialne varnosti zajemati ne le 
samozaposlene delavce, temveč tudi 
njihove zakonce (partnerje) in družinske 
člane, ki jim pomagajo;

Or. lt

Predlog spremembe 136
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. poziva države članice, naj spodbujajo 
in podpirajo skupinsko zavarovanje za 
nesreče pri delu in bolezni; poziva države 
članice, naj samozaposlenim delavcem 
zagotovijo dostop do kolektivnih in 
solidarnostnih zavarovalnih in 
pokojninskih shem;

Or. en

Predlog spremembe 137
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva države članice in Komisijo, naj
poskrbijo, da osebe, ki želijo pridobiti 
status samozaposlenega, dobijo primerne 
informacije o spremembah njihovega
socialnega varstva in delovnega prava,
kakor tudi o drugih pravicah in 
obveznostih, povezanih z njihovo 
gospodarsko dejavnostjo, ki so posledica 

19. poziva države članice, naj osebam, ki 
želijo pridobiti status samozaposlenega,
zagotovijo primerne informacije o 
spremembah svojega socialnega varstva in 
delovnega prava kakor tudi o drugih 
pravicah in obveznostih, povezanih z 
njihovo gospodarsko dejavnostjo, ki so 
posledica pridobitve tega statusa;
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pridobitve tega statusa;

Or. en

Predlog spremembe 138
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva države članice in Komisijo, naj
poskrbijo, da osebe, ki želijo pridobiti 
status samozaposlenega, dobijo primerne 
informacije o spremembah njihovega
socialnega varstva in delovnega prava,
kakor tudi o drugih pravicah in 
obveznostih, povezanih z njihovo 
gospodarsko dejavnostjo, ki so posledica 
pridobitve tega statusa;

19. poziva države članice, naj osebam, ki 
želijo pridobiti status samozaposlenega,
zagotovijo primerne informacije o 
spremembah svojega socialnega varstva 
kakor tudi o drugih pravicah in 
obveznostih, povezanih z njihovo 
gospodarsko dejavnostjo, ki so posledica 
pridobitve tega statusa;

Or. en

Predlog spremembe 139
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva države članice in Komisijo, naj 
poskrbijo, da osebe, ki želijo pridobiti 
status samozaposlenega, dobijo primerne 
informacije o spremembah njihovega
socialnega varstva in delovnega prava,
kakor tudi o drugih pravicah in 
obveznostih, povezanih z njihovo 
gospodarsko dejavnostjo, ki so posledica 
pridobitve tega statusa;

19. poziva države članice in Komisijo, naj
po potrebi poskrbijo, da osebe, ki želijo 
pridobiti status samozaposlenega, dobijo 
primerne informacije o spremembah
svojega socialnega varstva in delovnega 
prava kakor tudi o drugih pravicah in 
obveznostih, povezanih z njihovo 
gospodarsko dejavnostjo, ki so posledica 
pridobitve tega statusa;

Or. de
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Predlog spremembe 140
Csaba Sógor

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva države članice in Komisijo, naj 
poskrbijo, da osebe, ki želijo pridobiti 
status samozaposlenega, dobijo primerne 
informacije o spremembah njihovega
socialnega varstva in delovnega prava,
kakor tudi o drugih pravicah in 
obveznostih, povezanih z njihovo 
gospodarsko dejavnostjo, ki so posledica 
pridobitve tega statusa;

19. poziva države članice, naj poskrbijo, da 
osebe, ki želijo pridobiti status 
samozaposlenega, dobijo primerne 
informacije o spremembah svojega
socialnega varstva in delovnega prava 
kakor tudi o drugih pravicah in 
obveznostih, povezanih z njihovo 
gospodarsko dejavnostjo, ki so posledica 
pridobitve tega statusa;

Or. en

Predlog spremembe 141
Ria Oomen-Ruijten

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva države članice in Komisijo, naj 
poskrbijo, da osebe, ki želijo pridobiti 
status samozaposlenega, dobijo primerne 
informacije o spremembah njihovega
socialnega varstva in delovnega prava,
kakor tudi o drugih pravicah in 
obveznostih, povezanih z njihovo 
gospodarsko dejavnostjo, ki so posledica 
pridobitve tega statusa;

19. poziva države članice in Komisijo, naj 
poskrbijo, da osebe, ki želijo pridobiti 
status samozaposlenega, dobijo primerne 
informacije o spremembah svojega
socialnega varstva in delovnega prava 
kakor tudi o drugih pravicah in 
obveznostih, povezanih z njihovo 
gospodarsko dejavnostjo, ki so posledica 
pridobitve tega statusa; samozaposlene je 
treba seznaniti zlasti z njihovimi 
pravicami in obveznostmi v zvezi s 
preseljevanjem, priseljevanjem in 
čezmejnim delom;

Or. nl
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Predlog spremembe 142
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice in Komisijo, naj 
vključijo socialne partnerje v postopek 
razvoja in posodabljanja socialne varnosti 
ter razvijajo socialni dialog na evropski in 
nacionalni ravni; poziva tudi socialne 
partnerje, naj na dnevni red vključijo 
vprašanja, povezana z delovnim pravom in 
socialnim varstvom samozaposlenih;

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

Or. de

Predlog spremembe 143
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice in Komisijo, naj 
vključijo socialne partnerje v postopek 
razvoja in posodabljanja socialne varnosti 
ter razvijajo socialni dialog na evropski in 
nacionalni ravni; poziva tudi socialne 
partnerje, naj na dnevni red vključijo 
vprašanja, povezana z delovnim pravom 
in socialnim varstvom samozaposlenih;

20. poziva države članice in Komisijo, naj 
vključijo socialne partnerje v postopek 
razvoja in posodabljanja socialne varnosti 
ter razvijajo socialni dialog na evropski in 
nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 144
Phil Bennion

Predlog resolucije
Odstavek 20
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice in Komisijo, naj 
vključijo socialne partnerje v postopek 
razvoja in posodabljanja socialne varnosti 
ter razvijajo socialni dialog na evropski in 
nacionalni ravni; poziva tudi socialne 
partnerje, naj na dnevni red vključijo 
vprašanja, povezana z delovnim pravom in 
socialnim varstvom samozaposlenih;

20. poziva države članice in Komisijo, naj 
vključijo socialne partnerje v postopek 
razvoja in posodabljanja socialne varnosti, 
kadar je to primerno, ter razvijajo socialni 
dialog na evropski in nacionalni ravni v 
zvezi s tem vprašanjem, kadar tako 
predvidevata nacionalna zakonodaja in 
praksa; poziva tudi socialne partnerje, naj 
na dnevni red vključijo vprašanja, 
povezana z delovnim pravom in socialnim 
varstvom samozaposlenih;

Or. en


