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Predlog spremembe 1
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. – ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
11. junija 2013 o socialnih stanovanjih v 
Evropski uniji (2012/2293(INI)),

Or. en

Predlog spremembe 2
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. – ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
4. julija 2013 o vplivu krize na dostop 
ranljivih oseb do oskrbe (2013/2044(INI)),

Or. en

Predlog spremembe 3
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. – ob upoštevanju javne predstavitve, ki 
jo je 9. januarja 2014 organiziral Odbor 
za zaposlovanje in socialne zadeve 
Evropskega parlamenta, o vidikih 
zaposlovanja in socialnih vidikih vloge in 
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delovanja trojke v zvezi z državami v 
programu euroobmočja,

Or. en

Predlog spremembe 4
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. – ob upoštevanju štirih osnutkov 
političnih dokumentov o ocenjevanju 
socialnih vidikov in vidikov zaposlovanja 
ter s tem povezanih izzivov v Grčiji, na 
Portugalskem, Irskem in Cipru, ki so bili 
januarja 2014 pripravljeni za Generalni 
direktorat za notranjo politiko, Direktorat 
A, Oddelek za gospodarsko in znanstveno 
politiko, Enota za podporo 
gospodarskemu upravljanju, 

Or. en

Predlog spremembe 5
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so imeli ukrepi v okviru programov 
gospodarskega prilagajanja v Grčiji (maj 
2010 in marec 2012), na Irskem (december 
2010), Portugalskem (maj 2011) in Cipru
(junij 2013) neposreden in posreden vpliv 
na stopnje zaposlenosti ter resne posledice 
za socialne razmere; ker so vse programe, 
čeprav jih je uradno podpisala Komisija, 
skupaj zasnovali Mednarodni denarni 
sklad, Evroskupina, Evropska centralna 

A. ker so imeli gospodarska kriza in
ukrepi v okviru programov gospodarskega 
prilagajanja, sprejeti v odziv nanjo v Grčiji
(maj 2010 in marec 2012), na Irskem
(december 2010), Portugalskem (maj 2011) 
in Cipru (junij 2013), neposreden in 
posreden vpliv na stopnje zaposlenosti ter 
resne posledice za socialne razmere; ker so 
vse programe, čeprav jih je uradno 
podpisala Komisija, skupaj zasnovali 
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banka in Komisija, ki so tudi določili 
njihove pogoje;

Mednarodni denarni sklad, Evroskupina, 
Evropska centralna banka, zadevna država 
članica in Komisija, ki so tudi določili 
njihove pogoje;

Or. fi

Predlog spremembe 6
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so imeli ukrepi v okviru programov 
gospodarskega prilagajanja v Grčiji (maj 
2010 in marec 2012), na Irskem (december 
2010), Portugalskem (maj 2011) in Cipru
(junij 2013) neposreden in posreden vpliv 
na stopnje zaposlenosti ter resne posledice 
za socialne razmere; ker so vse programe, 
čeprav jih je uradno podpisala Komisija, 
skupaj zasnovali Mednarodni denarni 
sklad, Evroskupina, Evropska centralna 
banka in Komisija, ki so tudi določili 
njihove pogoje;

A. ker so imele izjemno težavne 
gospodarske razmere v Grčiji, na Irskem, 
Portugalskem in Cipru neposreden in 
posreden vpliv na stopnje zaposlenosti ter 
resne posledice za socialne razmere; ker so 
vse programe, čeprav jih je uradno 
podpisala Komisija, skupaj zasnovali 
Mednarodni denarni sklad, Evroskupina, 
Evropska centralna banka in Komisija, ki 
so tudi določili njihove pogoje;

Or. es

Predlog spremembe 7
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so imeli ukrepi v okviru programov 
gospodarskega prilagajanja v Grčiji (maj
2010 in marec 2012), na Irskem (december
2010), Portugalskem (maj 2011) in Cipru
(junij 2013) neposreden in posreden vpliv 
na stopnje zaposlenosti ter resne posledice 

A. ker so v času, ko je vladala vsesplošna 
gospodarska in finančna kriza, njihove 
gospodarske razmere pa so se slabšale, v
Grčiji (maja 2010 in marca 2012), na 
Irskem (decembra 2010), Portugalskem
(maja 2011) in Cipru (junija 2013)
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za socialne razmere; ker so vse programe, 
čeprav jih je uradno podpisala Komisija, 
skupaj zasnovali Mednarodni denarni 
sklad, Evroskupina, Evropska centralna 
banka in Komisija, ki so tudi določili 
njihove pogoje;

zaprosili za finančno pomoč EU, držav 
članic euroobmočja in Mednarodnega 
denarnega sklada ter pristali na programe 
gospodarskega prilagajanja z ukrepi, ki so 
imeli neposreden in posreden vpliv na 
stopnje zaposlenosti ter življenjske razmere
mnogih ljudi; ker so vse programe, čeprav 
jih je uradno podpisala Komisija, skupaj 
zasnovali Mednarodni denarni sklad, 
Evroskupina, Evropska centralna banka, 
Komisija in država, ki je potrebovala 
finančno pomoč, ki so tudi določili njihove 
pogoje;

Or. pt

Predlog spremembe 8
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so imeli ukrepi v okviru programov 
gospodarskega prilagajanja v Grčiji (maj 
2010 in marec 2012), na Irskem (december 
2010), Portugalskem (maj 2011) in Cipru
(junij 2013) neposreden in posreden vpliv 
na stopnje zaposlenosti ter resne posledice 
za socialne razmere; ker so vse programe, 
čeprav jih je uradno podpisala Komisija, 
skupaj zasnovali Mednarodni denarni 
sklad, Evroskupina, Evropska centralna 
banka in Komisija, ki so tudi določili 
njihove pogoje;

A. ker je imelo zmanjšanje 
makroekonomskih neravnotežij, ki so v 
daljšem obdobju nastala v Grčiji, na 
Irskem, Portugalskem in Cipru, neposreden 
in posreden vpliv na stopnje zaposlenosti 
ter resne posledice za socialne razmere; ker
bi bile brez solidarnosti držav 
euroobmočja in mednarodne skupnosti 
posledice veliko hujše; ker so vse 
programe, čeprav so jih podpisali Svet in 
vlade zadevnih držav, skupaj zasnovali 
Mednarodni denarni sklad, Evroskupina, 
Evropska centralna banka, Komisija in
nacionalne vlade, ki so zaprosile za 
finančno podporo, ki so tudi določili 
njihove pogoje;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Phil Bennion, Philippe De Backer

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so imeli ukrepi v okviru programov
gospodarskega prilagajanja v Grčiji (maj 
2010 in marec 2012), na Irskem (december 
2010), Portugalskem (maj 2011) in Cipru
(junij 2013) neposreden in posreden vpliv 
na stopnje zaposlenosti ter resne posledice 
za socialne razmere; ker so vse programe, 
čeprav jih je uradno podpisala Komisija, 
skupaj zasnovali Mednarodni denarni 
sklad, Evroskupina, Evropska centralna 
banka in Komisija, ki so tudi določili 
njihove pogoje;

A. ker so imeli gospodarska kriza in
ukrepi v okviru programov prilagajanja v 
Grčiji (maj 2010 in marec 2012), na Irskem
(december 2010), Portugalskem (maj 2011) 
in Cipru (junij 2013) neposreden in 
posreden vpliv na stopnje zaposlenosti in
socialne razmere; ker so vse programe, 
čeprav jih je uradno podpisala Komisija, 
skupaj zasnovali Mednarodni denarni 
sklad, Evroskupina, Evropska centralna 
banka in Komisija, ki so tudi določili 
njihove pogoje;

Or. en

Predlog spremembe 10
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker je namen tako imenovanih 
programov gospodarske in finančne 
pomoči, da dosežejo tri glavne cilje, in 
sicer zmanjšanje proračunskih 
neravnotežij, izboljšanje konkurenčnosti 
in podpiranje bank, vendar so izvajani 
ukrepi v resnici povzročili neposreden 
prenos dohodkov delavcev na finančne in 
gospodarske monopole; ker je na 
Portugalskem politika fiskalne 
konsolidacije povzročila recesijo in večjo 
davčno obremenitev delavcev ter ker je 
bilo, domnevno zaradi konkurenčnosti, 
zaposlovanje deregulirano, plače delavcev 
so se bistveno zmanjšale, ljudje in država 
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pa so postali veliko revnejši;

Or. pt

Predlog spremembe 11
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker so politike fiskalne in proračunske 
konsolidacije odziv na gospodarske in 
socialne razmere, s katerimi se soočajo 
Grčija, Irska, Portugalska in Ciper, ne pa 
vzrok zanje;

Or. es

Predlog spremembe 12
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker imajo regresivni proračunski 
ukrepi nesorazmeren vpliv na skupine z 
nizkimi dohodki, kar povzroča višje 
stopnje revščine, prikrajšanosti in 
neenakosti na področju zdravja, saj so 
skupine z nizkimi dohodki še zlasti 
odvisne od javnih zdravstvenih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 13
Verónica Lope Fontagné
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker so bili programi gospodarskega 
prilagajanja uveljavljeni zaradi izredno 
težkega položaja njihovih gospodarstev, ki 
jim je grozil celo stečaj;

Or. es

Predlog spremembe 14
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ab. ker varčevalne politike povzročajo 
rast brezposelnosti in nižanje plač, vedno 
pogostejše izseljevanje visoko 
usposobljenih in kvalificiranih delavcev 
in mladih ter manj naložb v izobraževanje 
in zato vodijo v zmanjševanje proizvodne 
zmogljivosti delavcev; 

Or. pt

Predlog spremembe 15
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ac. ker bi se bilo treba potem, ko bo 
zagotovljena gospodarska in proračunska 
vzdržnost teh štirih držav, osredotočiti na 
socialne vidike s posebnim poudarkom na 
ustvarjanju delovnih mest;
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Or. es

Predlog spremembe 16
Emer Costello

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU) določa: „Pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti Unija upošteva zahteve, ki so 
povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite, bojem proti socialni 
izključenosti in visoko stopnjo 
izobraževanja in usposabljanja ter 
varovanjem človekovega zdravja“;

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

Or. en

Predlog spremembe 17
Emer Costello

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker člen 36 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah Unijo zavezuje, da 
priznava in spoštuje „dostop do storitev 
splošnega gospodarskega pomena, ki je v 
skladu s Pogodbama določen v 
nacionalnih zakonodajah in običajih, s 
čimer pospešuje socialno in teritorialno 
kohezijo Unije“; ker člen 14 PDEU 
določa, da „ob upoštevanju položaja, ki ga 
imajo službe splošnega gospodarskega 
pomena v okviru skupnih vrednot Unije, 
pa tudi njihove vloge pri pospeševanju 
socialne in teritorialne kohezije, skrbijo 
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Unija in države članice v mejah svojih 
pristojnosti na področju uporabe Pogodb 
za to, da takšne službe delujejo na podlagi 
načel in pogojev, zlasti ekonomskih in 
finančnih, ki jim omogočajo izpolnjevanje 
njihovih nalog“; ker člen 345 PDEU 
določa, da „Pogodba v ničemer ne posega 
v lastninskopravno ureditev v državah 
članicah“, in ker Protokol št. 26 o 
storitvah splošnega pomena opredeljuje 
skupne vrednote Unije v zvezi s storitvami 
splošnega gospodarskega pomena;

Or. en

Predlog spremembe 18
Emer Costello

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah med drugim določa pravico do 
kolektivnih pogajanj in ukrepov (člen 28), 
varstvo v primeru neupravičene odpustitve
(člen 30), poštene in pravične delovne 
pogoje (člen 31), priznavanje in 
spoštovanje pravice dostopa do dajatev 
socialne varnosti in socialnih služb ter, „v 
boju proti socialni izključenosti in 
revščini“, pravico do dostojnega življenja
„vsem, ki nimajo zadostnih sredstev“ (člen 
34), pravico do preventivnega 
zdravstvenega varstva in do zdravniške 
oskrbe (člen 35) ter spoštovanje dostopa do 
storitev splošnega gospodarskega pomena
(člen 36);

E. ker Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah med drugim določa pravico do 
kolektivnih pogajanj in ukrepov (člen 28), 
varstvo v primeru neupravičene odpustitve
(člen 30), poštene in pravične delovne 
pogoje (člen 31), priznavanje in 
spoštovanje pravice dostopa do dajatev 
socialne varnosti in socialnih služb ter, „v 
boju proti socialni izključenosti in 
revščini“, pravico do dostojnega življenja
„vsem, ki nimajo zadostnih sredstev“ (člen 
34), pravico do preventivnega 
zdravstvenega varstva in do zdravniške 
oskrbe (člen 35) ter priznavanje in
spoštovanje pravice do dostopa do storitev 
splošnega gospodarskega pomena (člen 
36);

Or. en
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Predlog spremembe 19
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava F a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Fa. ker četrtletni pregled zaposlovanja in 
socialnih razmer v EU iz oktobra 2013 
kaže, da se je hud padec BDP Grčije, 
Portugalske in Irske v največji meri izrazil 
kot zmanjšanje zaposlenosti;

Or. en

Predlog spremembe 20
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Uvodna izjava G

Osnutek mnenja Predlog spremembe

G. ker je v svoji resoluciji z dne 21. 
novembra 2013 Parlament pozdravil 
sporočilo Komisije z dne 2. oktobra 2013 z 
naslovom „Krepitev socialne razsežnosti 
ekonomske in monetarne unije“ in njen 
predlog, da bi vzpostavili pregled stanja 
glavnih zaposlitvenih in socialnih 
kazalnikov, ki bodo vključeni v postopek v 
zvezi z makroekonomskim neravnotežjem 
in skupno poročilo o zaposlovanju, hkrati 
pa je obžaloval, da ti kazalniki ne 
zadoščajo za celovit zajem zaposlitvenih in 
socialnih razmer v državah članicah ter 
njihove medsebojne povezanosti; ker 
resolucija Parlamenta poudarja, da je 
treba zagotoviti, da bo spremljanje 
namenjeno zmanjševanju socialnih razlik 
med državami članicami;

G. ker je v svoji resoluciji z dne 21. 
novembra 2013 Parlament pozdravil 
sporočilo Komisije z dne 2. oktobra 2013 z 
naslovom „Krepitev socialne razsežnosti 
ekonomske in monetarne unije“ in skupno 
poročilo o zaposlovanju;

Or. pt
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Predlog spremembe 21
Emer Costello

Osnutek mnenja
Uvodna izjava G

Osnutek mnenja Predlog spremembe

G. ker je v svoji resoluciji z dne 21. 
novembra 2013 Parlament pozdravil 
sporočilo Komisije z dne 2. oktobra 2013 z 
naslovom „Krepitev socialne razsežnosti 
ekonomske in monetarne unije“ in njen 
predlog, da bi vzpostavili pregled stanja 
glavnih zaposlitvenih in socialnih 
kazalnikov, ki bodo vključeni v postopek v 
zvezi z makroekonomskim neravnotežjem 
in skupno poročilo o zaposlovanju, hkrati 
pa je obžaloval, da ti kazalniki ne 
zadoščajo za celovit zajem zaposlitvenih in 
socialnih razmer v državah članicah ter 
njihove medsebojne povezanosti; ker 
resolucija Parlamenta poudarja, da je treba 
zagotoviti, da bo spremljanje namenjeno 
zmanjševanju socialnih razlik med 
državami članicami;

G. ker je v svoji resoluciji z dne 21. 
novembra 2013 Parlament pozdravil 
sporočilo Komisije z dne 2. oktobra 2013 z 
naslovom „Krepitev socialne razsežnosti 
ekonomske in monetarne unije“ in njen 
predlog, da bi vzpostavili pregled stanja 
glavnih zaposlitvenih in socialnih 
kazalnikov, ki bodo vključeni v postopek v 
zvezi z makroekonomskim neravnotežjem 
in skupno poročilo o zaposlovanju, kot prvi 
korak k izgradnji socialne razsežnosti 
EMU, hkrati pa je obžaloval, da ti 
kazalniki ne zadoščajo za celovit zajem 
zaposlitvenih in socialnih razmer v državah 
članicah ter njihove medsebojne 
povezanosti; ker resolucija Parlamenta 
poudarja, da je treba zagotoviti, da bo 
spremljanje namenjeno zmanjševanju 
socialnih razlik med državami članicami in 
spodbujanju zbliževanja socialnih 
standardov in družbenega napredka;

Or. en

Predlog spremembe 22
Phil Bennion, Philippe De Backer

Osnutek mnenja
Uvodna izjava G

Osnutek mnenja Predlog spremembe

G. ker je v svoji resoluciji z dne 21. 
novembra 2013 Parlament pozdravil 
sporočilo Komisije z dne 2. oktobra 2013 z 
naslovom „Krepitev socialne razsežnosti 
ekonomske in monetarne unije“ in njen 
predlog, da bi vzpostavili pregled stanja 

G. ker je v svoji resoluciji z dne 21. 
novembra 2013 Parlament pozdravil 
sporočilo Komisije z dne 2. oktobra 2013 z 
naslovom „Krepitev socialne razsežnosti 
ekonomske in monetarne unije“ in njen 
predlog, da bi vzpostavili pregled stanja 
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glavnih zaposlitvenih in socialnih 
kazalnikov, ki bodo vključeni v postopek v 
zvezi z makroekonomskim neravnotežjem 
in skupno poročilo o zaposlovanju, hkrati 
pa je obžaloval, da ti kazalniki ne 
zadoščajo za celovit zajem zaposlitvenih in 
socialnih razmer v državah članicah ter 
njihove medsebojne povezanosti; ker 
resolucija Parlamenta poudarja, da je 
treba zagotoviti, da bo spremljanje 
namenjeno zmanjševanju socialnih razlik 
med državami članicami;

glavnih zaposlitvenih in socialnih 
kazalnikov;

Or. en

Predlog spremembe 23
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Uvodna izjava H

Osnutek mnenja Predlog spremembe

H. ker razpoložljivi podatki kažejo, da se v 
vseh štirih državah napredek pri doseganju 
ciljev strategije Evropa 2020 hitro 
zmanjšuje (gl. Prilogo 1);

H. ker razpoložljivi podatki kažejo, da se v 
vseh štirih državah napredek pri doseganju 
ciljev strategije Evropa 2020 hitro 
zmanjšuje (gl. Prilogo 1); ker na 
Portugalskem vsi kazalniki ne kažejo 
enakega stanja, napredek pri doseganju 
ciljev strategije Evropa 2020 pa je mešan, 
saj je pri ciljih v zvezi z izobraževanjem 
opazno izboljšanje, na področju 
zaposlovanja pa temu ni tako;

Or. en

Predlog spremembe 24
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Uvodna izjava H
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

H. ker razpoložljivi podatki kažejo, da se v 
vseh štirih državah napredek pri doseganju 
ciljev strategije Evropa 2020 hitro 
zmanjšuje (gl. Prilogo 1);

H. ker razpoložljivi podatki kažejo, da se v 
vseh štirih državah napredek pri doseganju 
ciljev strategije Evropa 2020 hitro 
zmanjšuje, z izjemo ciljev v zvezi z 
zgodnjim opuščanjem izobraževanja in 
usposabljanja ter terciarno izobrazbo (gl. 
Prilogo 1);

Or. en

Predlog spremembe 25
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Uvodna izjava H

Osnutek mnenja Predlog spremembe

H. ker razpoložljivi podatki kažejo, da se v 
vseh štirih državah napredek pri doseganju 
ciljev strategije Evropa 2020 hitro
zmanjšuje (gl. Prilogo 1);

H. ker razpoložljivi podatki kažejo, da se je
v vseh štirih državah napredek pri 
doseganju ciljev strategije Evropa 2020 
hitro zmanjševal (gl. Prilogo 1), in ker se 
glavni gospodarski kazalniki zdaj 
izboljšujejo, socialni kazalniki pa še ne;

Or. en

Predlog spremembe 26
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Uvodna izjava H a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ha. ker so posredovanja trojke v 
programskih državah izkazovala velik 
demokratični primanjkljaj, saj so bili 
ljudje dejansko žrtve gospodarskega 
izsiljevanja in ukazovanja s strani 
neizvoljenih in nepreglednih organov, ki 
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niso odgovorni nikomur;

Or. en

Predlog spremembe 27
Phil Bennion, Philippe De Backer

Osnutek mnenja
Uvodna izjava H a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ha. ker se dolgoročni gospodarski obeti v 
teh državah izboljšujejo; ker bi moralo to 
pripomoči k ustvarjanju novih delovnih 
mest v teh gospodarstvih in preobratu 
trenda upadajočega zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 28
Marije Cornelissen, Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Uvodna izjava H a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ha. ker politike, s katerimi je bila 
pogojena finančna pomoč, v veliki meri 
niso izpolnile glavnega cilja Komisije, in 
sicer, da bi dosegli proračunsko vzdržnost 
in finančno stabilnost ter obnovili 
konkurenčnost, poleg tega pa so tudi 
resno škodile napredku na področjih, kot 
sta varstvo okolja in zdravstvo, doseženem 
pred krizo;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Uvodna izjava H b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Hb. ker je „zgodba o uspehu“ Irske, ki je 
izstopila iz programa, tako rekoč 
popolnoma nepovezana z dejanskimi 
dosežki, ki vplivajo na življenje 
prebivalcev; ker gre pri tej zgodbi več ali 
manj le za prazne besede, ki so namenjene 
podpiranju politik irske vlade in 
prikazovanju Irske kot vzora, da bi 
delovne ljudi v južni Evropi prisilili k 
sprejemanju več varčevalnih ukrepov; ker 
ima Irska v resnici najvišjo stopnjo 
izseljevanja med vsemi državami 
članicami, delež naložb v irskem BDP je 
10,6 %, kar je najnižja stopnja v EU, kjer 
je povprečje 20 %, nevzdržno razmerje 
dolga in BDP v višini 125 % v državi 
ostaja, osebna poraba pa je v primerjavi z 
letom 2008 nižja za 12 %;

Or. en

Predlog spremembe 30
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Uvodna izjava H c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Hc. ker kljub trditvam trojke in irske 
vlade Irska od izstopa iz programa še ni 
dosegla gospodarske neodvisnosti; ker je 
Irska poleg tega, da je deležna 
„gospodarskega upravljanja“ EU tako kot 
vse ostale države članice, še vedno deležna 
tudi „spremljanja po izteku programa“ s 
strani Mednarodnega denarnega sklada 
in „nadzora po izteku programa“ s strani 
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Komisije, ki obsegata tudi uradne 
inšpekcijske preglede in pristojnost za 
nalaganje nadaljnjih varčevalnih
ukrepov; ker bo isto veljalo tudi za druge 
države, ko bodo izstopile iz programov;

Or. en

Predlog spremembe 31
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da so institucije EU (Evropska 
centralna banka, Komisija in Evroskupina) 
v celoti soodgovorne za pogoje, določene v 
programih gospodarskega prilagajanja, in 
torej tudi za njihove socialne posledice;

1. ugotavlja, da so institucije EU (Evropska 
centralna banka, Komisija in Evroskupina)
skupaj z nacionalnimi vladami v celoti 
soodgovorne za pogoje, določene v 
programih gospodarskega prilagajanja, in 
torej tudi za njihove socialne posledice;

Or. en

Predlog spremembe 32
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da so institucije EU (Evropska 
centralna banka, Komisija in Evroskupina) 
v celoti soodgovorne za pogoje, določene v 
programih gospodarskega prilagajanja, in 
torej tudi za njihove socialne posledice;

1. ugotavlja, da bi bil brez programov 
gospodarskega prilagajanja socialni vpliv 
krize brez dvoma veliko hujši, kot je 
danes, in da so institucije EU (Evropska 
centralna banka, Komisija in Evroskupina) 
v celoti soodgovorne za pogoje, določene v 
programih gospodarskega prilagajanja, in 
torej tudi za njihove socialne posledice v 
primerjavi s posledicami brez programov 
gospodarskega prilagajanja;
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Or. fi

Predlog spremembe 33
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da so institucije EU (Evropska 
centralna banka, Komisija in Evroskupina) 
v celoti soodgovorne za pogoje, določene v 
programih gospodarskega prilagajanja, in 
torej tudi za njihove socialne posledice;

1. ugotavlja, da so institucije EU (Evropska 
centralna banka, Komisija in Evroskupina) 
v celoti vključene v postopek priprave 
programov gospodarskega prilagajanja;

Or. pt

Predlog spremembe 34
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da so institucije EU (Evropska 
centralna banka, Komisija in Evroskupina) 
v celoti soodgovorne za pogoje, določene v 
programih gospodarskega prilagajanja, in 
torej tudi za njihove socialne posledice;

1. ugotavlja, da so institucije EU (Evropska 
centralna banka, Komisija in Evroskupina) 
v celoti soodgovorne za pogoje, določene v 
programih gospodarskega prilagajanja;

Or. es

Predlog spremembe 35
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da so institucije EU 
(Evropska centralna banka, Komisija in 
Evroskupina) v celoti soodgovorne za 
pogoje, določene v programih 
gospodarskega prilagajanja, in torej tudi 
za njihove socialne posledice;

1. ugotavlja, da so za sprejemanje končnih 
odločitev odgovorni Evroskupina, 
Mednarodni denarni sklad in zadevna 
država članica ter da so bile te odločitve 
sprejete na podlagi strokovnega znanja 
Mednarodnega denarnega sklada, 
Komisije in Evropske centralne banke;

Or. en

Predlog spremembe 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da so institucije EU (Evropska 
centralna banka, Komisija in Evroskupina) 
v celoti soodgovorne za pogoje, določene v 
programih gospodarskega prilagajanja, in 
torej tudi za njihove socialne posledice;

1. ugotavlja, da so institucije EU (Evropska 
centralna banka, Komisija in Evroskupina) 
v celoti soodgovorne za pogoje, določene v 
programih gospodarskega prilagajanja;

Or. en

Predlog spremembe 37
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da se mora Evropska unija 
kljub temu, da je treba zagotoviti 
vzdržnost javnih financ, boriti za to, da bi 
svojim državljanom zagotovila ustrezno 
socialno zaščito;

Or. es
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Predlog spremembe 38
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da je bil Parlament popolnoma 
odrinjen na rob v vseh fazah projekta: v 
pripravljalni fazi, med oblikovanjem 
mandatov ter pri spremljanju rezultatov, 
doseženih v okviru programov in 
povezanih ukrepov;

2. obžaluje, da je bil Parlament popolnoma 
odrinjen na rob v vseh fazah projekta: v 
pripravljalni fazi, med oblikovanjem 
mandatov ter pri spremljanju rezultatov, 
doseženih v okviru programov in 
povezanih ukrepov; ugotavlja, da je 
Evropski parlament podpiral enake 
neoliberalne varčevalne politike, npr. s 
tem, ko je med drugim podprl dvojni 
sveženj, šesterček in evropski semester;

Or. en

Predlog spremembe 39
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da je bil Parlament popolnoma 
odrinjen na rob v vseh fazah projekta: v 
pripravljalni fazi, med oblikovanjem 
mandatov ter pri spremljanju rezultatov, 
doseženih v okviru programov in 
povezanih ukrepov;

2. obžaluje, da ni nobene pravne podlage 
in je bil zato Parlament popolnoma 
odrinjen na rob v vseh fazah projekta: v 
pripravljalni fazi, med oblikovanjem 
mandatov ter pri spremljanju rezultatov, 
doseženih v okviru programov in 
povezanih ukrepov;

Or. pt

Predlog spremembe 40
Emer Costello
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da je bil Parlament popolnoma 
odrinjen na rob v vseh fazah projekta: v 
pripravljalni fazi, med oblikovanjem 
mandatov ter pri spremljanju rezultatov, 
doseženih v okviru programov in 
povezanih ukrepov;

2. obžaluje, da je bil Parlament popolnoma 
odrinjen na rob v vseh fazah programov: v 
pripravljalni fazi, med oblikovanjem 
mandatov ter pri spremljanju učinka
programov in povezanih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 41
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. obžaluje, da je bil Parlament popolnoma 
odrinjen na rob v vseh fazah projekta: v 
pripravljalni fazi, med oblikovanjem 
mandatov ter pri spremljanju rezultatov, 
doseženih v okviru programov in 
povezanih ukrepov;

2. obžaluje, da je bil Parlament popolnoma 
odrinjen na rob v vseh fazah projekta: v 
pripravljalni fazi, med oblikovanjem 
mandatov ter pri spremljanju rezultatov, 
doseženih v okviru programov in 
povezanih ukrepov; obžaluje, da postopek 
zaradi pomanjkanja pravne podlage ni 
mogel temeljiti na Pogodbi in je bilo zato 
treba izbrati medvladni pristop, pri tem pa 
je Parlament ostal brez vsakršne vloge;

Or. en

Predlog spremembe 42
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da so bili ti programi 3. obžaluje, da so bili ti programi 
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oblikovani brez vsakršne ocene posledic v 
obliki študij učinka in brez usklajevanja z 
Odborom za zaposlovanje, Odborom za 
socialno zaščito, Svetom za zaposlovanje, 
socialno politiko, zdravje in varstvo 
potrošnikov ali komisarjem za 
zaposlovanje in socialne zadeve; obžaluje 
tudi, da kljub pomembnim socialnim 
posledicam niso bila opravljena 
posvetovanja s posvetovalnimi organi, 
vzpostavljenimi s Pogodbo, zlasti z 
Evropskim ekonomsko-socialnim odborom 
in Odborom regij;

oblikovani brez zadostne ocene posledic v 
obliki študij učinka in brez usklajevanja z 
Odborom za zaposlovanje, Odborom za 
socialno zaščito, Svetom za zaposlovanje, 
socialno politiko, zdravje in varstvo 
potrošnikov ali komisarjem za 
zaposlovanje in socialne zadeve; obžaluje 
tudi, da kljub pomembnim socialnim 
posledicam niso bila opravljena 
posvetovanja s posvetovalnimi organi, 
vzpostavljenimi s Pogodbo, zlasti z 
Evropskim ekonomsko-socialnim odborom 
in Odborom regij;

Or. fi

Predlog spremembe 43
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da so bili ti programi 
oblikovani brez vsakršne ocene posledic v 
obliki študij učinka in brez usklajevanja z 
Odborom za zaposlovanje, Odborom za 
socialno zaščito, Svetom za zaposlovanje, 
socialno politiko, zdravje in varstvo 
potrošnikov ali komisarjem za 
zaposlovanje in socialne zadeve; obžaluje 
tudi, da kljub pomembnim socialnim 
posledicam niso bila opravljena 
posvetovanja s posvetovalnimi organi, 
vzpostavljenimi s Pogodbo, zlasti z 
Evropskim ekonomsko-socialnim odborom 
in Odborom regij;

3. meni, da ni prav, da so bili ti programi 
oblikovani brez vsakršne ocene posledic v 
obliki študij učinka in brez usklajevanja z 
Odborom za zaposlovanje, Odborom za 
socialno zaščito, Svetom za zaposlovanje, 
socialno politiko, zdravje in varstvo 
potrošnikov ali komisarjem za
zaposlovanje in socialne zadeve; obžaluje 
tudi, da kljub pomembnim socialnim 
posledicam niso bila opravljena 
posvetovanja s posvetovalnimi organi, 
vzpostavljenimi s Pogodbo, zlasti z 
Evropskim ekonomsko-socialnim odborom 
in Odborom regij;

Or. pt

Predlog spremembe 44
Marian Harkin
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da so bili ti programi 
oblikovani brez vsakršne ocene posledic v 
obliki študij učinka in brez usklajevanja z 
Odborom za zaposlovanje, Odborom za 
socialno zaščito, Svetom za zaposlovanje, 
socialno politiko, zdravje in varstvo 
potrošnikov ali komisarjem za 
zaposlovanje in socialne zadeve; obžaluje 
tudi, da kljub pomembnim socialnim 
posledicam niso bila opravljena 
posvetovanja s posvetovalnimi organi, 
vzpostavljenimi s Pogodbo, zlasti z 
Evropskim ekonomsko-socialnim odborom 
in Odborom regij;

3. obžaluje, da so bili ti programi 
oblikovani brez vsakršne ocene posledic v 
obliki študij učinka in brez usklajevanja z 
Odborom za zaposlovanje, Odborom za 
socialno zaščito, Svetom za zaposlovanje, 
socialno politiko, zdravje in varstvo 
potrošnikov ali komisarjem za 
zaposlovanje in socialne zadeve; obžaluje 
tudi, da kljub pomembnim socialnim 
posledicam niso bila opravljena 
posvetovanja s posvetovalnimi organi, 
vzpostavljenimi s Pogodbo, zlasti z 
Evropskim ekonomsko-socialnim odborom 
in Odborom regij, ter da posvetovanja niso 
bila opravljena niti z Mednarodno 
organizacijo dela;

Or. en

Predlog spremembe 45
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – točka 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) obsoja dejstvo, da številne določbe in 
ukrepi, sprejeti v okviru programov 
politike trojke, niso v skladu z načeli 
Pogodbe, navedenimi v uvodnih izjavah B 
do E, ter je zlasti zaskrbljen zaradi 
posredovanj na področju plač in samih 
sistemov kolektivnih pogajanj; obžaluje 
dejstvo, da Komisija v zvezi s tem ni 
izpolnila svoje naloge varuhinje Pogodbe;

Or. en
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Predlog spremembe 46
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 3 – točka 2 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(2) obsoja dejstvo, da je politika, ki se je 
izvajala pod trojko, v primerih, ko so 
socialni partnerji dosegli skupni 
sporazum, posegla veliko globlje in tako 
ni spoštovala ravnotežja, ki so ga glede 
plačnih ukrepov in/ali reforme trga dela 
dosegli socialni partnerji;

Or. en

Predlog spremembe 47
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da se EU od leta 2008 
spopada z gospodarsko in finančno krizo 
brez primere; 

Or. pt

Predlog spremembe 48
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. obžaluje, da so pogoji, postavljeni v 
zameno za finančno pomoč, iz več 
razlogov ogrozili in podrli socialne cilje 
EU:
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– programi imajo sicer omejen čas 
trajanja, številni ukrepi, določeni v 
programih, pa so stalni;

– ukrepi so posebej obremenjujoči in 
nesorazmerni;

– med obsegom, intenzivnostjo in 
trajanjem omejitev ni nobenega 
razumnega razmerja in gospodarski 
učinek ni merljiv;

– programi niso bili pozorni na čezmejne 
učinke prelivanja in so poslabšali razmere 
v širšem euroobmočju;

– ukrepov niso spremljali potrebni ukrepi 
in jamstva za zaščito ranljivih skupin, 
tako da so običajni ljudje prisiljeni nositi 
nesorazmerno velik delež bremena 
varčevalnih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 49
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. obžaluje, da pošten distribucijski 
učinek ukrepov ni bil eden od ključnih 
ciljev programov prilagajanja;

Or. en

Predlog spremembe 50
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. obžaluje, da so se programi 
osredotočili le na reforme trga dela in 
varčevalne ukrepe z namenom, da bi 
konkurenčnost obnovili s pomočjo 
zmanjšanja minimalnih plač, 
decentralizacije kolektivnih pogajanj, 
zmanjšanja socialnih prejemkov, blažjih 
predpisov za zaposlovanje in omejenega 
ukrepanja v državah s presežkom, niso pa 
upoštevali pomena inovacij in naložb ter 
ustrezno predvideli pogubnega učinka teh 
ukrepov na stopnjo zaposlenosti;

Or. en

Predlog spremembe 51
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. ugotavlja, da je bila EU slabo 
pripravljena in opremljena za spopadanje 
s težavami, ki so se pojavile in med 
katerimi je tudi izjemna kriza državnega 
dolga v ekonomski in monetarni uniji; 

Or. pt

Predlog spremembe 52
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. ugotavlja, da je bilo treba zaradi 
odsotnosti evropskih institucij in 
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evropskih finančnih mehanizmov te 
improvizirati, kar je pripeljalo do 
finančnih in institucionalnih sporazumov, 
ki ne ustrezajo metodi Skupnosti, ter do 
težav s skladnostjo in navzkrižjem 
interesov, vendar obsoja dejstvo, da je 
Komisija delovala le kot posojilodajalka in 
pozabila na svojo glavno vlogo varuhinje 
Pogodb; na enak način je odločitve, ki 
nedvomno ne spadajo v njeno pristojnost, 
sprejemala tudi Evropska centralna 
banka;

Or. en

Predlog spremembe 53
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. obžaluje, da sredstva EU, ki so ostala 
od okvira za obdobje 2007–2013, kljub 
pritožbam Komisije niso bila takoj 
uporabljena za spopadanje s krizo ali 
omejevanje njenih gospodarskih in 
socialnih učinkov;

Or. pt

Predlog spremembe 54
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. ugotavlja, da je svetovna gospodarska 
in finančna kriza izpostavila in poslabšala 
ranljivost javnih financ v vseh štirih 
državah; 
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Or. pt

Predlog spremembe 55
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. opozarja, da bi morala fiskalna 
konsolidacija, predvidena v Pogodbi, 
predstavljati sredstvo za spodbujanje 
gospodarske rasti in zaposlovanja, ne pa 
biti sama sebi namen; obžaluje, da
program za rast in delovna mesta ni bil 
vključen v fiskalni pakt na način, ki bi 
rast in zaposlovanje spremenil v osrednja 
cilja, enakovredna fiskalni konsolidaciji 
in upravljanju javnega dolga;

Or. pt

Predlog spremembe 56
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 3 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3d. opozarja, da so razmere zahtevale 
takojšen odziv, saj bi imela opustitev 
ukrepanja resne posledice, in da nobeni 
od štirih držav ni preostalo nič drugega, 
kot da zaprosi za finančno pomoč, da bi se 
izognila stečaju;

Or. pt

Predlog spremembe 57
Regina Bastos
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3e. opozarja, da sta bila kratek čas, ki je 
bil na voljo za izvedbo programov
prilagajanja, in neobstoj točnega prikaza 
stanja gospodarstev držav članic, ki so 
potrebovale finančno pomoč, glavna 
vzroka za poslabšanje socialnih razmer v 
teh državah;

Or. pt

Predlog spremembe 58
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 3 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3f. obsoja dejstvo, da slabšanje 
gospodarskih in socialnih razmer v vseh 
štirih državah takrat ni bilo opaženo, če 
upoštevamo, da bi bili lahko v nasprotnem 
primeru sprejeti ukrepi, ki bi ublažili 
socialne posledice;

Or. pt

Predlog spremembe 59
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so politike prilagajanja in 
strukturne reforme v teh štirih državah 
povzročile visoke stopnje brezposelnosti, 

4. ugotavlja, da so politike prilagajanja in 
strukturne reforme v teh štirih državah 
povzročile visoke stopnje brezposelnosti, 
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višje stopnje izgube delovnih mest kot 
kdajkoli prej in vse slabše delovne pogoje;
opozarja, da so posledice za stopnje 
aktivnosti, zlasti ko gre za vzdržnost 
sistemov socialnega varstva in 
pokojninskih sistemov, še resnejše, ker se 
razlika med cilji strategije Evropa 2020 in 
dejanskim stanjem hitro povečuje;

višje stopnje izgube delovnih mest kot 
kdajkoli prej in vse slabše delovne pogoje
ter da bi bilo zato treba ponovno preučiti 
in prilagoditi ustrezne politike EU in vseh 
štirih držav, da bi se odzvali na potrebe 
družbe in zagotovili socialno kohezijo;
opozarja, da so posledice za stopnje 
aktivnosti, zlasti ko gre za vzdržnost 
sistemov socialnega varstva in 
pokojninskih sistemov, še resnejše, ker se 
razlika med cilji strategije Evropa 2020 in 
dejanskim stanjem hitro povečuje;

Or. en

Predlog spremembe 60
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so politike prilagajanja in 
strukturne reforme v teh štirih državah
povzročile visoke stopnje brezposelnosti, 
višje stopnje izgube delovnih mest kot 
kdajkoli prej in vse slabše delovne pogoje;
opozarja, da so posledice za stopnje 
aktivnosti, zlasti ko gre za vzdržnost 
sistemov socialnega varstva in 
pokojninskih sistemov, še resnejše, ker se 
razlika med cilji strategije Evropa 2020 in 
dejanskim stanjem hitro povečuje;

4. ugotavlja, da so neoliberalni varčevalni 
programi v teh štirih državah še poslabšali 
učinke strukturne krize kapitalizma ter 
povzročili visoke stopnje brezposelnosti, 
višje stopnje izgube delovnih mest kot 
kdajkoli prej in vse slabše delovne pogoje;
opozarja, da so posledice za stopnje 
aktivnosti še resnejše, ker se razlika med 
cilji strategije Evropa 2020 in dejanskim 
stanjem hitro povečuje;

Or. en

Predlog spremembe 61
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so politike prilagajanja in 
strukturne reforme v teh štirih državah 
povzročile visoke stopnje brezposelnosti, 
višje stopnje izgube delovnih mest kot 
kdajkoli prej in vse slabše delovne pogoje;
opozarja, da so posledice za stopnje 
aktivnosti, zlasti ko gre za vzdržnost 
sistemov socialnega varstva in 
pokojninskih sistemov, še resnejše, ker se 
razlika med cilji strategije Evropa 2020 in 
dejanskim stanjem hitro povečuje;

4. ugotavlja, da so gospodarska kriza ter
politike prilagajanja in strukturne reforme, 
ocenjene kot potrebne za njeno odpravo, v 
teh štirih državah povzročile visoke stopnje 
brezposelnosti, višje stopnje izgube 
delovnih mest kot kdajkoli prej in vse 
slabše delovne pogoje; opozarja, da so 
posledice za stopnje aktivnosti, zlasti ko 
gre za vzdržnost sistemov socialnega 
varstva in pokojninskih sistemov, še 
resnejše, ker se razlika med cilji strategije 
Evropa 2020 in dejanskim stanjem hitro 
povečuje;

Or. fi

Predlog spremembe 62
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so politike prilagajanja in 
strukturne reforme v teh štirih državah 
povzročile visoke stopnje brezposelnosti, 
višje stopnje izgube delovnih mest kot 
kdajkoli prej in vse slabše delovne pogoje;
opozarja, da so posledice za stopnje
aktivnosti, zlasti ko gre za vzdržnost 
sistemov socialnega varstva in 
pokojninskih sistemov, še resnejše, ker se 
razlika med cilji strategije Evropa 2020 in 
dejanskim stanjem hitro povečuje;

4. ugotavlja, da so politike prilagajanja v 
teh štirih državah povzročile višanje 
stopenj brezposelnosti in izgube delovnih 
mest in poslabšale delovne pogoje;
opozarja, da so posledice za stopnje
zaposlenosti, zlasti ko gre za vzdržnost 
sistemov socialnega varstva in 
pokojninskih sistemov, še resnejše zaradi 
razlike med cilji strategije Evropa 2020 in 
dejanskim stanjem;

Or. pt

Predlog spremembe 63
Verónica Lope Fontagné
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so politike prilagajanja in 
strukturne reforme v teh štirih državah 
povzročile visoke stopnje brezposelnosti, 
višje stopnje izgube delovnih mest kot 
kdajkoli prej in vse slabše delovne pogoje;
opozarja, da so posledice za stopnje 
aktivnosti, zlasti ko gre za vzdržnost 
sistemov socialnega varstva in 
pokojninskih sistemov, še resnejše, ker se 
razlika med cilji strategije Evropa 2020 in 
dejanskim stanjem hitro povečuje;

4. ugotavlja, da so izjemno težke razmere v 
teh štirih državah povzročile visoke stopnje 
brezposelnosti, višje stopnje izgube 
delovnih mest kot kdajkoli prej in vse 
slabše delovne pogoje; opozarja, da so 
posledice za stopnje aktivnosti, zlasti ko 
gre za vzdržnost sistemov socialnega 
varstva in pokojninskih sistemov, še 
resnejše, ker se razlika med cilji strategije 
Evropa 2020 in dejanskim stanjem hitro 
povečuje;

Or. es

Predlog spremembe 64
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so politike prilagajanja in 
strukturne reforme v teh štirih državah
povzročile visoke stopnje brezposelnosti,
višje stopnje izgube delovnih mest kot 
kdajkoli prej in vse slabše delovne pogoje;
opozarja, da so posledice za stopnje 
aktivnosti, zlasti ko gre za vzdržnost 
sistemov socialnega varstva in 
pokojninskih sistemov, še resnejše, ker se 
razlika med cilji strategije Evropa 2020 in 
dejanskim stanjem hitro povečuje;

4. ugotavlja, da so politike prilagajanja in 
strukturne reforme v teh štirih državah
prispevale k nesprejemljivo visokim 
stopnjam brezposelnosti, višjim stopnjam
izgube delovnih mest kot kdajkoli prej in
vedno bolj negotovim delovnim pogojem;
opozarja, da so posledice za stopnje 
aktivnosti, zlasti ko gre za vzdržnost 
sistemov socialnega varstva in 
pokojninskih sistemov, še resnejše, ker se 
razlika med cilji strategije Evropa 2020 in 
dejanskim stanjem hitro povečuje;

Or. en

Predlog spremembe 65
Phil Bennion



PE526.372v01-00 34/126 AM\1015492SL.doc

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so politike prilagajanja in 
strukturne reforme v teh štirih državah 
povzročile visoke stopnje brezposelnosti, 
višje stopnje izgube delovnih mest kot 
kdajkoli prej in vse slabše delovne pogoje;
opozarja, da so posledice za stopnje 
aktivnosti, zlasti ko gre za vzdržnost 
sistemov socialnega varstva in 
pokojninskih sistemov, še resnejše, ker se 
razlika med cilji strategije Evropa 2020 in 
dejanskim stanjem hitro povečuje;

4. ugotavlja, da so gospodarska kriza in
politike prilagajanja in strukturne reforme 
v teh štirih državah povzročile višje stopnje 
brezposelnosti, višje stopnje izgube 
delovnih mest kot kdajkoli prej in vse 
slabše delovne pogoje; opozarja, da so 
posledice za stopnje aktivnosti, zlasti ko 
gre za vzdržnost sistemov socialnega 
varstva in pokojninskih sistemov, še 
resnejše, ker se razlika med nekaterimi
cilji strategije Evropa 2020 in dejanskim 
stanjem hitro povečuje;

Or. en

Predlog spremembe 66
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so politike prilagajanja in 
strukturne reforme v teh štirih državah 
povzročile visoke stopnje brezposelnosti,
višje stopnje izgube delovnih mest kot 
kdajkoli prej in vse slabše delovne pogoje;
opozarja, da so posledice za stopnje 
aktivnosti, zlasti ko gre za vzdržnost 
sistemov socialnega varstva in 
pokojninskih sistemov, še resnejše, ker se 
razlika med cilji strategije Evropa 2020 in 
dejanskim stanjem hitro povečuje;

4. je seznanjen z visokimi stopnjami
brezposelnosti, višjimi stopnjami izgube 
delovnih mest kot kdajkoli prej in vse
slabšimi delovnimi pogoji; opozarja, da so 
posledice za stopnje aktivnosti, zlasti ko 
gre za vzdržnost sistemov socialnega 
varstva in pokojninskih sistemov, še 
resnejše, ker se razlika med cilji strategije 
Evropa 2020 in dejanskim stanjem hitro 
povečuje;

Or. en
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Predlog spremembe 67
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so politike prilagajanja in 
strukturne reforme v teh štirih državah 
povzročile visoke stopnje brezposelnosti, 
višje stopnje izgube delovnih mest kot 
kdajkoli prej in vse slabše delovne pogoje;
opozarja, da so posledice za stopnje 
aktivnosti, zlasti ko gre za vzdržnost 
sistemov socialnega varstva in 
pokojninskih sistemov, še resnejše, ker se 
razlika med cilji strategije Evropa 2020 in 
dejanskim stanjem hitro povečuje;

4. ugotavlja, da so politike prilagajanja in 
strukturne reforme v teh štirih državah 
povzročile visoke stopnje brezposelnosti, 
višje stopnje izgube delovnih mest kot 
kdajkoli prej, nesprejemljiv porast števila 
dolgotrajno brezposelnih in vse slabše 
delovne pogoje; opozarja, da so posledice 
za stopnje aktivnosti, zlasti ko gre za 
vzdržnost sistemov socialnega varstva in 
pokojninskih sistemov, še resnejše, ker se 
razlika med cilji strategije Evropa 2020 in 
dejanskim stanjem hitro povečuje;

Or. en

Predlog spremembe 68
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da je kriza izpostavila in 
poslabšala makroekonomska neravnotežja 
v določenih državah članicah ter da je 
zato očitno treba uvesti strukturne 
spremembe in reforme za vsak primer 
posebej, pri čemer se je treba posebej 
osredotočiti na ranljive dele družbe, da bi 
dosegli rast ter socialno kohezijo in 
zaposlovanje;

Or. el
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Predlog spremembe 69
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da se je po podatkih 
Eurostata stopnja brezposelnosti na 
Portugalskem znižala tudi novembra 
2013, že deveti mesec zapored, na 15,5 %; 

Or. pt

Predlog spremembe 70
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. z zaskrbljenostjo opozarja, da so trojke 
določile vsesplošna zmanjšanja v plačni 
lestvici javnega sektorja (vključno z 
odpravo regresov in božičnic) ter 
pokojnin, nadomestil za brezposelnost in 
primer bolezni ter drugih socialnih 
prejemkov, poleg tega pa so določile daljši 
delovni čas in s tem povečale izkoriščanje 
delavcev; opozarja, da so se plače na 
Portugalskem v povprečju realno znižale 
za približno 9 %; opozarja, da je bilo med 
reševanjem držav ukinjenih na tisoče 
delovnih mest v javnem sektorju, delovna 
zakonodaja pa je bila spremenjena, da bi 
sistemi odpuščanja postali cenejši in bi jih 
bilo lažje izvajati;

Or. pt

Predlog spremembe 71
Verónica Lope Fontagné
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja, da nova delovna mesta sicer 
predstavljajo zadnjo fazo koristi, ki jih 
prinaša fiskalna in proračunska 
konsolidacija, vendar si morajo vse štiri 
države prizadevati, da bi vzpostavile 
ugodne pogoje, ki jih potrebujejo podjetja 
in zlasti MSP, da bi lahko razvila 
dolgoročno vzdržno poslovanje; 

Or. es

Predlog spremembe 72
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da pričakovanja glede 
ponovne rasti in ustvarjanja delovnih 
mest s pomočjo notranje devalvacije z 
namenom obnovitve konkurenčnosti niso 
bila izpolnjena, ter poudarja, da je do te 
neizpolnitve prišlo zaradi podcenjevanja 
strukturnega značaja krize ter pomena 
ohranjanja domačega povpraševanja, 
naložb in kreditne podpore realnemu 
gospodarstvu; poudarja, da sta prociklični 
značaj varčevalnih ukrepov in dejstvo, da 
ukrepov ni spremljala vzporedna skrb za 
rast in ustvarjanje delovnih mest, 
povzročila resno krčenje rasti in 
zaposlovanja;

Or. en
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Predlog spremembe 73
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. ugotavlja, da so reforme trga dela 
vzbudile močno negativen javni odziv, ki 
sta ga povzročila pomanjkanje socialnega 
dialoga, tehnične in politične legitimnosti 
v različnih delih reforme ter popolna 
odsotnost skladne, celostne evropske 
vizije, ki bi v programe vključila 
srednjeročna in dolgoročna vprašanja;

Or. en

Predlog spremembe 74
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da sta sprejetje iste rešitve 
za vse države članice brez upoštevanja 
posameznih okoliščin in zelo kratko 
obdobje, določeno za izvedbo programov 
gospodarskega prilagajanja, družbi in 
poslovnemu sektorju otežila prilagajanje 
ter s tem ogrozila socialno kohezijo, 
zaposlovanje in realno gospodarstvo;

Or. el

Predlog spremembe 75
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je 
razlika v plačilu moških in žensk v 
državah, kjer poteka prilagajanje in kjer 
je razkorak večji od evropskega povprečja, 
nehala manjšati; vztraja, da je treba več 
pozornosti posvetiti neenakosti v plačah in 
vse nižji stopnji zaposlenosti žensk v 
državah članicah, kjer poteka 
prilagajanje;

Or. pt

Predlog spremembe 76
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. ugotavlja, da visoke stopnje 
brezposelnosti in podzaposlenosti v 
povezavi z zmanjševanjem plač v javnem 
in zasebnem sektorju – v skladu s 
programi gospodarskega prilagajanja –
ogrožajo vzdržnost in ustreznost 
pokojninskih sistemov, kar je posledica 
vedno nižjih prispevkov za zavarovanje in 
nezadostnega financiranja socialne 
varnosti;

Or. el

Predlog spremembe 77
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. ugotavlja, da je množično uničenje 
MSP eden od glavnih vzrokov za izgubo 
delovnih mest in največja grožnja 
okrevanju v prihodnosti, saj morebitno 
izboljšanje izvoza ne bo odtehtalo izgube 
sredstev in prihodnjega zaposlovanja; 
ugotavlja, da politike prilagajanja niso 
upoštevale strateških sektorjev, ki bi jih 
bilo treba zaščititi, da bi ohranili 
prihodnjo rast in socialno kohezijo; to je 
povzročilo velike izgube delovnih mest v 
strateških sektorjih, kot sta industrija ter 
raziskave, razvoj in inovacije, kar je 
dramatično vplivalo na osnovne javne 
sektorje, kot so zdravstvo, izobraževanje in 
socialne storitve;

Or. en

Predlog spremembe 78
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v 
državah članicah, ki izvajajo programe 
gospodarskega prilagajanja, premalo 
učinkovito ukrepajo v boju proti davčnim 
utajam, utajam prispevkov in sivi 
ekonomiji, kar povzroča preveliko 
obdavčenje dohodkov, ogroža sisteme 
socialnega varstva in veča socialne 
neenakosti;

Or. el

Predlog spremembe 79
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
stopnja brezposelnosti najvišja med 
mladimi, zlasti uničujoče pa je stanje v 
državah, kot so Grčija, kjer je ta stopnja 
višja od 50 %, ali Portugalska in Irska, kjer 
presega 30 %; obžaluje, da tudi tisti, ki 
najdejo zaposlitev, pogosto delajo v 
negotovih pogojih ali s skrajšanim 
delovnim časom, kar otežuje možnost 
samostojnega življenja;

5. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
stopnja brezposelnosti najvišja med 
mladimi, zlasti uničujoče pa je stanje v 
državah, kot so Grčija, kjer je ta stopnja 
višja od 50 %, Portugalska in Irska, kjer 
presega 30 %, ali Ciper, kjer znaša 
približno 26,4 %; obžaluje, da tudi tisti, ki 
najdejo zaposlitev, pogosto delajo v 
negotovih pogojih ali s skrajšanim 
delovnim časom, kar otežuje možnost 
samostojnega življenja;

Or. en

Predlog spremembe 80
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
stopnja brezposelnosti najvišja med 
mladimi, zlasti uničujoče pa je stanje v 
državah, kot so Grčija, kjer je ta stopnja 
višja od 50 %, ali Portugalska in Irska, kjer 
presega 30 %; obžaluje, da tudi tisti, ki 
najdejo zaposlitev, pogosto delajo v 
negotovih pogojih ali s skrajšanim 
delovnim časom, kar otežuje možnost 
samostojnega življenja;

5. obžaluje, da je stopnja brezposelnosti 
najvišja med mladimi, zlasti uničujoče pa 
je stanje v državah, kot so Grčija, kjer je ta 
stopnja višja od 50 %, ali Portugalska in 
Irska, kjer presega 30 %; obžaluje, da tudi 
tisti, ki najdejo zaposlitev, pogosto delajo v 
negotovih pogojih ali s skrajšanim 
delovnim časom, v primerjavi s 13 % 
starejših delavcev pa ima pogodbe za 
krajši delovni čas kar 43 % mladih 
delavcev, kar otežuje možnost 
samostojnega življenja;

Or. en
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Predlog spremembe 81
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
stopnja brezposelnosti najvišja med 
mladimi, zlasti uničujoče pa je stanje v 
državah, kot so Grčija, kjer je ta stopnja 
višja od 50 %, ali Portugalska in Irska, kjer 
presega 30 %; obžaluje, da tudi tisti, ki 
najdejo zaposlitev, pogosto delajo v 
negotovih pogojih ali s skrajšanim 
delovnim časom, kar otežuje možnost 
samostojnega življenja;

5. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
stopnja brezposelnosti najvišja med 
mladimi, zlasti uničujoče pa je stanje v 
državah, kot so Grčija, kjer je ta stopnja 
višja od 50 %, ali Portugalska in Irska, kjer 
presega 30 %; ugotavlja, da je neskladje 
pri zaposlovanju vedno večje, posledična 
izguba inovacijskih in strokovnih virov pa 
vpliva na proizvodnjo in s tem tudi na 
rast; obžaluje, da tudi tisti, ki najdejo 
zaposlitev, pogosto delajo v negotovih 
pogojih ali s skrajšanim delovnim časom, 
kar otežuje možnost samostojnega 
življenja;

Or. el

Predlog spremembe 82
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
stopnja brezposelnosti najvišja med 
mladimi, zlasti uničujoče pa je stanje v 
državah, kot so Grčija, kjer je ta stopnja 
višja od 50 %, ali Portugalska in Irska, kjer 
presega 30 %; obžaluje, da tudi tisti, ki 
najdejo zaposlitev, pogosto delajo v 
negotovih pogojih ali s skrajšanim 
delovnim časom, kar otežuje možnost 
samostojnega življenja;

5. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
stopnja brezposelnosti najvišja med 
mladimi, zlasti resno pa je stanje v 
državah, kot so Grčija, kjer je ta stopnja 
višja od 50 %, ali Portugalska in Irska, kjer 
presega 30 %; obžaluje, da tudi tisti mladi, 
ki najdejo zaposlitev, pogosto delajo v 
negotovih pogojih ali s skrajšanim 
delovnim časom, kar otežuje možnost 
samostojnega življenja;

Or. pt
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Predlog spremembe 83
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
stopnja brezposelnosti najvišja med 
mladimi, zlasti uničujoče pa je stanje v 
državah, kot so Grčija, kjer je ta stopnja 
višja od 50 %, ali Portugalska in Irska, kjer 
presega 30 %; obžaluje, da tudi tisti, ki 
najdejo zaposlitev, pogosto delajo v 
negotovih pogojih ali s skrajšanim 
delovnim časom, kar otežuje možnost 
samostojnega življenja;

5. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
stopnja brezposelnosti najvišja med 
mladimi, zlasti uničujoče pa je stanje v 
državah, kot so Grčija, kjer je ta stopnja 
višja od 50 %, ali Portugalska in Irska, kjer 
presega 30 %; obžaluje, da tudi tisti, ki 
najdejo zaposlitev, pogosto delajo v 
negotovih pogojih ali s skrajšanim 
delovnim časom, kar otežuje možnost 
samostojnega življenja; opozarja, da so na 
tako poudarjani padec stopnje 
brezposelnosti mladih na Portugalskem 
(36 % v tretjem četrtletju leta 2013) 
vplivali porast števila mladih, ki so se 
izselili, in ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, ki temeljijo na negotovih 
pogodbah; 

Or. pt

Predlog spremembe 84
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
stopnja brezposelnosti najvišja med 
mladimi, zlasti uničujoče pa je stanje v 
državah, kot so Grčija, kjer je ta stopnja 
višja od 50 %, ali Portugalska in Irska, kjer 
presega 30 %; obžaluje, da tudi tisti, ki 
najdejo zaposlitev, pogosto delajo v 
negotovih pogojih ali s skrajšanim 

5. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
stopnja brezposelnosti najvišja med 
mladimi, zlasti uničujoče pa je stanje v 
državah, kot so Grčija, kjer je ta stopnja 
višja od 50 %, ali Portugalska in Irska, kjer 
presega 30 %; obžaluje, da tudi tisti, ki 
najdejo zaposlitev, pogosto delajo v 
negotovih pogojih ali s skrajšanim 



PE526.372v01-00 44/126 AM\1015492SL.doc

SL

delovnim časom, kar otežuje možnost 
samostojnega življenja;

delovnim časom, kar lahko otežuje 
možnost samostojnega življenja;

Or. en

Predlog spremembe 85
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
stopnja brezposelnosti najvišja med 
mladimi, zlasti uničujoče pa je stanje v 
državah, kot so Grčija, kjer je ta stopnja 
višja od 50 %, ali Portugalska in Irska, 
kjer presega 30 %; obžaluje, da tudi tisti, 
ki najdejo zaposlitev, pogosto delajo v 
negotovih pogojih ali s skrajšanim 
delovnim časom, kar otežuje možnost 
samostojnega življenja;

5. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
stopnja brezposelnosti najvišja med 
mladimi, zlasti uničujoče pa je stanje v 
državah, kot so Grčija, kjer je ta stopnja 
višja od 50 %, Portugalska ali Irska, kjer
je leta 2012 presegala 30 %; obžaluje, da 
tudi tisti, ki najdejo zaposlitev, pogosto 
delajo v negotovih pogojih ali s skrajšanim 
delovnim časom, kar otežuje možnost 
samostojnega življenja;

Or. en

Predlog spremembe 86
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
stopnja brezposelnosti najvišja med 
mladimi, zlasti uničujoče pa je stanje v 
državah, kot so Grčija, kjer je ta stopnja 
višja od 50 %, ali Portugalska in Irska, 
kjer presega 30 %; obžaluje, da tudi tisti, ki 
najdejo zaposlitev, pogosto delajo v 
negotovih pogojih ali s skrajšanim 
delovnim časom, kar otežuje možnost 
samostojnega življenja;

5. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
stopnja brezposelnosti najvišja med 
mladimi, zlasti uničujoče pa je stanje v 
državah, kot so Grčija, kjer je ta stopnja 
višja od 50 %, Portugalska, kjer presega 
30 %, ali Irska, kjer presega 25 %, ter 
nadalje ugotavlja, da zadevne stopnje pet 
let po začetku krize ostajajo na tako 
visokih ravneh; obžaluje, da tudi tisti, ki 
najdejo zaposlitev, pogosto delajo v 
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negotovih pogojih ali s skrajšanim 
delovnim časom, kar otežuje možnost 
samostojnega življenja;

Or. en

Predlog spremembe 87
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da zaradi velikega dviga 
življenjskih stroškov, ki je posledica 
zmanjševanja proračuna, privatizacij in 
pomanjkanja naložb v javne storitve, 
mladi težje najdejo potrebna finančna 
sredstva, da bi zaživeli neodvisno od svoje 
družine; poudarja, da so potrebne velike 
naložbe v javne storitve, da bi mladim 
omogočili samostojno življenje;

Or. en

Predlog spremembe 88
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da so se načrti, ki se 
izvajajo na Portugalskem, vključno z 
aktivnimi politikami zaposlovanja, 
izkazali za učinkovite in da se stopnja 
brezposelnosti mladih zmanjšuje;

Or. pt
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Predlog spremembe 89
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. je zaskrbljen, ker so zaradi visokih 
stopenj brezposelnosti in dolgotrajne 
brezposelnosti velik del brezposelnega 
prebivalstva in od njih odvisni družinski 
člani izgubili zdravstveno kritje, število 
gospodinjstev, ki morajo preživeti z 
bornimi dohodki ali brez dohodkov, pa se 
je povečalo, zato je tveganje izjemne 
revščine in socialne izključenosti večje, 
kar odražata vedno večje število ljudi brez 
sredstev in doma ter pomanjkanje dostopa 
do osnovnega blaga in storitev, zlasti po 
obširnih omejitvah socialne pomoči, ki so 
bile uvedene v okviru programov 
gospodarskega prilagajanja;

Or. el

Predlog spremembe 90
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. v zvezi z odločitvijo, sprejeto v 
nekaterih od štirih držav, meni, da ni 
sprejemljivo zvišati prispevke za socialno 
varstvo, ki jih plačujejo delavci, in hkrati 
znižati stopnje prispevkov, ki jih plačujejo 
podjetja, saj je treba upoštevati, da to 
predstavlja nazadovanje za pravičnejšo 
porazdelitev dohodkov in bo ogrozilo 
vzdržnost javnih sistemov socialnega 
varstva;

Or. pt
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Predlog spremembe 91
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da je povečanje neenakosti 
v zvezi s prihodki slabo ne le za družbo, 
temveč tudi za gospodarstvo, in lahko 
ovira gospodarsko okrevanje, zato ga je 
treba obravnavati z večjim poudarkom na 
prerazdelitvi, zlasti z obdavčevanjem in 
sistemi socialnega varstva; meni, da se je 
treba spopasti z nizkimi plačami in 
zaskrbljujočo rastjo negotovega 
zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 92
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da so najbolj ranljive skupine 
– dolgotrajno brezposelni, ženske, delavci 
migranti in invalidi – močno prizadete, 
stopnje brezposelnosti v teh skupinah pa so 
višje od nacionalnih povprečij;

6. ugotavlja, da so najbolj ranljive skupine 
– dolgotrajno brezposelni, ženske, delavci 
migranti in invalidi – močno prizadete, 
stopnje brezposelnosti v teh skupinah pa so 
višje od nacionalnih povprečij; opozarja, 
da visoke stopnje brezposelnosti pritiskajo 
na delovne razmere, saj delavci ne vedo, 
ali bodo njihova delovna mesta ohranjena 
in ali bodo obstajale druge možnosti, na 
katere bi se lahko oprli, zato obstaja večja 
možnost, da bodo doživljali nasilje, 
trpinčenje in spolno nadlegovanje, v zvezi 
s čimer so tudi bolj ranljivi, poleg tega so 
prisiljeni opravljati številne naloge, za 
katere niso usposobljeni, zaradi 
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množičnega odpuščanja pa morajo 
prevzeti še dodatne naloge, ki so jih prej 
opravljali drugi delavci;

Or. pt

Predlog spremembe 93
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da so najbolj ranljive skupine 
– dolgotrajno brezposelni, ženske, delavci 
migranti in invalidi – močno prizadete, 
stopnje brezposelnosti v teh skupinah pa so 
višje od nacionalnih povprečij;

6. ugotavlja, da so najbolj ranljive skupine 
– dolgotrajno brezposelni, ženske, delavci 
migranti in invalidi – najbolj prizadete, 
stopnje brezposelnosti v teh skupinah pa so 
višje od nacionalnih povprečij;

Or. en

Predlog spremembe 94
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. ugotavlja, da so najbolj ranljive skupine 
– dolgotrajno brezposelni, ženske, delavci 
migranti in invalidi – močno prizadete, 
stopnje brezposelnosti v teh skupinah pa so 
višje od nacionalnih povprečij;

6. ugotavlja, da so najbolj ranljive skupine 
– dolgotrajno brezposelni, negovalci,
ženske, delavci migranti in invalidi –
močno prizadete, stopnje brezposelnosti v 
teh skupinah pa so višje od nacionalnih 
povprečij;

Or. en

Predlog spremembe 95
Alejandro Cercas
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. opozarja na velik dvig stopnje 
dolgoročne brezposelnosti žensk in 
starejših delavcev ter dodatne težave, s 
katerimi se bodo ti delavci soočali pri 
vrnitvi na trg dela, ko si bo gospodarstvo 
opomoglo; opozarja, da ti delavci niso 
deležni potrebne pozornosti;

Or. en

Predlog spremembe 96
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja, da bodo te ogromne razlike, če 
ne bodo odpravljene, zlasti v primeru 
mlajše generacije povzročile strukturno 
škodo na trgih dela v vseh štirih državah, 
omejile njihovo sposobnost okrevanja, 
vodile v množično prisilno migracijo z 
resnimi učinki bega možganov in povečale 
trajne razlike med državami članicami, ki 
ponujajo zaposlitev, in tistimi, ki 
prispevajo poceni delovno silo;

7. opozarja, da bodo te ogromne razlike, če 
ne bodo odpravljene, zlasti v primeru 
mlajše generacije povzročile strukturno 
škodo na trgih dela v vseh štirih državah, 
omejile njihovo sposobnost okrevanja, 
vodile v množično prisilno migracijo z 
resnimi učinki bega možganov in povečale 
trajne razlike med državami članicami, ki 
ponujajo zaposlitev, in tistimi, ki 
prispevajo poceni delovno silo; opozarja, 
da dolgoročni vpliv bega možganov 
ogroža razvoj v prihodnosti in zlasti škodi 
vzdržnosti sistemov socialnega varstva in 
pokojninskih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 97
Sari Essayah
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Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja, da bodo te ogromne razlike, če 
ne bodo odpravljene, zlasti v primeru 
mlajše generacije povzročile strukturno 
škodo na trgih dela v vseh štirih državah, 
omejile njihovo sposobnost okrevanja, 
vodile v množično prisilno migracijo z 
resnimi učinki bega možganov in povečale 
trajne razlike med državami članicami, ki 
ponujajo zaposlitev, in tistimi, ki 
prispevajo poceni delovno silo;

7. opozarja, da bodo te ogromne razlike, če
gospodarskih razmer ne bodo izboljšali 
programi gospodarskega prilagajanja, 
zlasti v primeru mlajše generacije 
povzročile strukturno škodo na trgih dela v 
vseh štirih državah, omejile njihovo 
sposobnost okrevanja, vodile v množično 
prisilno migracijo z resnimi učinki bega 
možganov in povečale trajne razlike med 
državami članicami, ki ponujajo zaposlitev, 
in tistimi, ki prispevajo poceni delovno 
silo;

Or. fi

Predlog spremembe 98
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja, da bodo te ogromne razlike, če 
ne bodo odpravljene, zlasti v primeru 
mlajše generacije povzročile strukturno 
škodo na trgih dela v vseh štirih državah, 
omejile njihovo sposobnost okrevanja, 
vodile v množično prisilno migracijo z 
resnimi učinki bega možganov in povečale 
trajne razlike med državami članicami, ki 
ponujajo zaposlitev, in tistimi, ki 
prispevajo poceni delovno silo;

7. opozarja, da bodo te ogromne razlike, če 
ne bodo odpravljene, zlasti v primeru 
mlajše generacije povzročile strukturno 
škodo na trgih dela v vseh štirih državah, 
omejile njihovo sposobnost okrevanja, 
vodile v množično prisilno migracijo z 
resnimi učinki bega možganov, kar bo 
imelo daljnosežne posledice za njihov 
razvoj in demografsko ravnovesje, in
povečale trajne razlike med državami 
članicami, ki ponujajo zaposlitev, in 
tistimi, ki prispevajo poceni delovno silo;

Or. pt
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Predlog spremembe 99
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja, da bodo te ogromne razlike, če 
ne bodo odpravljene, zlasti v primeru 
mlajše generacije povzročile strukturno 
škodo na trgih dela v vseh štirih državah,
omejile njihovo sposobnost okrevanja,
vodile v množično prisilno migracijo z 
resnimi učinki bega možganov in povečale
trajne razlike med državami članicami, ki 
ponujajo zaposlitev, in tistimi, ki 
prispevajo poceni delovno silo;

7. opozarja, da lahko te ogromne razlike, 
če ne bodo odpravljene, zlasti v primeru 
mlajše generacije povzročijo strukturno 
škodo na trgih dela v vseh štirih državah,
omejijo njihovo sposobnost okrevanja,
vodijo v množično prisilno migracijo z 
resnimi učinki bega možganov in povečajo
trajne razlike med državami članicami, ki 
ponujajo zaposlitev, in tistimi, ki 
prispevajo poceni delovno silo;

Or. pt

Predlog spremembe 100
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja, da bodo te ogromne razlike, če 
ne bodo odpravljene, zlasti v primeru 
mlajše generacije povzročile strukturno 
škodo na trgih dela v vseh štirih državah, 
omejile njihovo sposobnost okrevanja, 
vodile v množično prisilno migracijo z 
resnimi učinki bega možganov in povečale 
trajne razlike med državami članicami, ki 
ponujajo zaposlitev, in tistimi, ki 
prispevajo poceni delovno silo;

7. opozarja, da bodo te ogromne razlike, če 
ne bodo odpravljene, zlasti v primeru 
mlajše generacije povzročile strukturno 
škodo na trgih dela v vseh štirih državah, 
omejile njihovo sposobnost okrevanja, 
vodile v obsežno migracijo in povečale 
trajne razlike med državami članicami;

Or. es

Predlog spremembe 101
Phil Bennion
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Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja, da bodo te ogromne razlike, če 
ne bodo odpravljene, zlasti v primeru 
mlajše generacije povzročile strukturno 
škodo na trgih dela v vseh štirih državah, 
omejile njihovo sposobnost okrevanja,
vodile v množično prisilno migracijo z 
resnimi učinki bega možganov in povečale 
trajne razlike med državami članicami, ki 
ponujajo zaposlitev, in tistimi, ki 
prispevajo poceni delovno silo;

7. opozarja, da bodo te ogromne razlike, če 
ne bodo odpravljene, zlasti v primeru 
mlajše generacije povzročile strukturno 
škodo na trgih dela v vseh štirih državah, 
omejile njihovo sposobnost okrevanja,
poslabšale učinke bega možganov in 
povečale trajne razlike med državami 
članicami, ki ponujajo zaposlitev, in 
tistimi, ki prispevajo poceni delovno silo;

Or. en

Predlog spremembe 102
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. opozarja, da bodo te ogromne razlike, če 
ne bodo odpravljene, zlasti v primeru 
mlajše generacije povzročile strukturno 
škodo na trgih dela v vseh štirih državah, 
omejile njihovo sposobnost okrevanja, 
vodile v množično prisilno migracijo z 
resnimi učinki bega možganov in povečale 
trajne razlike med državami članicami, ki 
ponujajo zaposlitev, in tistimi, ki 
prispevajo poceni delovno silo;

7. opozarja, da bodo te ogromne razlike, če 
ne bodo odpravljene, zlasti v primeru 
mlajše generacije dolgoročno povzročile 
strukturno škodo na trgih dela v vseh štirih 
državah, omejile njihovo sposobnost 
okrevanja, vodile v množično prisilno 
migracijo z resnimi učinki bega možganov 
in povečale trajne razlike med državami 
članicami, ki ponujajo zaposlitev, in 
tistimi, ki prispevajo poceni delovno silo;

Or. en

Predlog spremembe 103
Alejandro Cercas
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. je globoko zaskrbljen, ker poleg izgube 
delovnih mest vlada tudi izredno 
pomanjkanje kakovosti delovnih mest 
zaradi vedno večje negotovosti in 
slabšanja osnovnih delovnih standardov; 
ugotavlja, da narašča število pogodb za 
skrajšan delovni čas in določen čas, 
brezplačnih pripravništev in vajeništev, 
navideznega samozaposlovanja in 
dejavnosti v okviru sive ekonomije; poleg 
tega ugotavlja, da prihaja tudi do 
zaskrbljujočega slabšanja delovnih 
pogojev z ukrepi, kot sta podaljševanje 
delovnega časa ali zmanjševanje pogojev 
glede zdravja in varnosti na delovnem 
mestu;

Or. en

Predlog spremembe 104
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. obžaluje, da so bili v vseh štirih 
državah v programe prilagajanja 
vključeni neposredni posegi v gibanje 
plač, čeprav določanje ali usklajevanje 
minimalnih plač ne sodi med pristojnosti 
Evropske unije; ugotavlja, da je zlasti v 
Grčiji program prilagajanja določil 
zmanjšanje minimalne plače za 22 % in za 
32 % za delavce, mlajše od 25 let;

Or. en
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Predlog spremembe 105
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. opozarja, da se bodo kriza in 
varčevalne politike morda odrazile v begu 
možganov in izseljevanju visoko 
usposobljenih delavcev iz držav, kjer 
poteka prilagajanje1;
1Na Portugalskem se je leta 2012 število 
stalnih izseljencev v višje izobraženih 
starostnih skupinah 20–24, 25–29 in 30–
34 povečalo za skoraj trikrat na 28.769 
oseb.

Or. pt

Predlog spremembe 106
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 7 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7d. je zaskrbljen zaradi napovedi, da bo 
izseljevanje še naprej raslo; opozarja, da 
je pojav prisilnega izseljevanja vse 
resnejši, saj je v letih 2012 in 2013 samo 
na Portugalskem število izseljencev 
preseglo 250.000;

Or. pt

Predlog spremembe 107
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 8
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opozarja, da strategija Evropa 2020 
natančno določa, da je treba spremljati 
stopnjo zaposlenosti, ki izraža 
razpoložljivost človeških in finančnih virov 
za zagotavljanje vzdržnosti našega 
gospodarskega in socialnega modela;
obžaluje, da se upočasnitev rasti stopnje 
brezposelnosti zamenjuje s ponovnim 
pridobivanjem izgubljenih delovnih mest;
opozarja, da je bilo v zadnjih štirih letih v 
vseh štirih državah izgubljenih 2 milijona 
delovnih mest, kar je 15 % obstoječih 
delovnih mest;

8. opozarja, da strategija Evropa 2020 
natančno določa, da je treba spremljati 
stopnjo zaposlenosti, ki izraža
razpoložljivost človeških in finančnih virov 
za zagotavljanje vzdržnosti našega 
gospodarskega in socialnega modela;
obžaluje, da se upočasnitev rasti stopnje 
brezposelnosti zamenjuje s ponovnim 
pridobivanjem izgubljenih delovnih mest;
opozarja, da je bilo v zadnjih štirih letih v 
vseh štirih državah izgubljenih 2 milijona 
delovnih mest, kar je 15 % obstoječih 
delovnih mest; poudarja, da morajo biti 
nova delovna mesta kakovostna, kar 
pomeni delovna mesta z dobrimi plačami 
in pogoji ter vsemi sindikalnimi 
pravicami, tako da zaposlitev delavcem, 
zlasti mladim, zagotavlja dostojno 
življenje;

Or. en

Predlog spremembe 108
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opozarja, da strategija Evropa 2020 
natančno določa, da je treba spremljati 
stopnjo zaposlenosti, ki izraža 
razpoložljivost človeških in finančnih virov 
za zagotavljanje vzdržnosti našega 
gospodarskega in socialnega modela;
obžaluje, da se upočasnitev rasti stopnje 
brezposelnosti zamenjuje s ponovnim 
pridobivanjem izgubljenih delovnih mest;
opozarja, da je bilo v zadnjih štirih letih v 
vseh štirih državah izgubljenih 2 milijona 
delovnih mest, kar je 15 % obstoječih 
delovnih mest;

8. opozarja, da strategija Evropa 2020 
natančno določa, da je treba spremljati 
stopnjo zaposlenosti, ki izraža 
razpoložljivost človeških in finančnih virov 
za zagotavljanje vzdržnosti našega 
gospodarskega in socialnega modela;
obžaluje, da se upočasnitev rasti stopnje 
brezposelnosti zamenjuje s ponovnim 
pridobivanjem izgubljenih delovnih mest;
ugotavlja, da je padec števila zaposlenih v 
industriji predstavljal težavo že dolgo pred 
začetkom gospodarske krize, in opozarja, 
da je bilo v zadnjih štirih letih v vseh štirih 
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državah izgubljenih 2 milijona delovnih 
mest, kar je 15 % obstoječih delovnih 
mest;

Or. fi

Predlog spremembe 109
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opozarja, da strategija Evropa 2020 
natančno določa, da je treba spremljati 
stopnjo zaposlenosti, ki izraža 
razpoložljivost človeških in finančnih virov 
za zagotavljanje vzdržnosti našega 
gospodarskega in socialnega modela;
obžaluje, da se upočasnitev rasti stopnje 
brezposelnosti zamenjuje s ponovnim 
pridobivanjem izgubljenih delovnih mest;
opozarja, da je bilo v zadnjih štirih letih v 
vseh štirih državah izgubljenih 2 milijona 
delovnih mest, kar je 15 % obstoječih 
delovnih mest;

8. opozarja, da strategija Evropa 2020 
natančno določa, da je treba spremljati 
stopnjo zaposlenosti, ki izraža 
razpoložljivost človeških in finančnih virov 
za zagotavljanje vzdržnosti našega 
gospodarskega in socialnega modela;
poziva, naj se upočasnitev rasti stopnje 
brezposelnosti ne zamenjuje s ponovnim 
pridobivanjem izgubljenih delovnih mest;
opozarja, da je bilo v zadnjih štirih letih v 
vseh štirih državah izgubljenih 2 milijona 
delovnih mest, kar je 15 % obstoječih 
delovnih mest;

Or. es

Predlog spremembe 110
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opozarja, da strategija Evropa 2020 
natančno določa, da je treba spremljati 
stopnjo zaposlenosti, ki izraža 
razpoložljivost človeških in finančnih virov 
za zagotavljanje vzdržnosti našega 

8. opozarja, da strategija Evropa 2020 
natančno določa, da je ključni kazalnik 
stopnja zaposlenosti, ki izraža 
razpoložljivost človeških in finančnih virov 
za zagotavljanje vzdržnosti našega 
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gospodarskega in socialnega modela;
obžaluje, da se upočasnitev rasti stopnje 
brezposelnosti zamenjuje s ponovnim 
pridobivanjem izgubljenih delovnih mest;
opozarja, da je bilo v zadnjih štirih letih v 
vseh štirih državah izgubljenih 2 milijona 
delovnih mest, kar je 15 % obstoječih 
delovnih mest;

gospodarskega in socialnega modela;
obžaluje, da se upočasnitev rasti stopnje 
brezposelnosti zamenjuje s ponovnim 
pridobivanjem izgubljenih delovnih mest;
opozarja, da je bilo v zadnjih štirih letih v 
vseh štirih državah izgubljenih 2 milijona 
delovnih mest, kar je 15 % obstoječih 
delovnih mest; v zvezi s tem pozdravlja 
nedavne podatke z Irske, ki letos kažejo 
3,2-odstotno rast števila zaposlenih na 
Irskem v primerjavi s septembrom 2013;

Or. en

Predlog spremembe 111
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opozarja, da strategija Evropa 2020 
natančno določa, da je treba spremljati 
stopnjo zaposlenosti, ki izraža 
razpoložljivost človeških in finančnih virov 
za zagotavljanje vzdržnosti našega 
gospodarskega in socialnega modela;
obžaluje, da se upočasnitev rasti stopnje 
brezposelnosti zamenjuje s ponovnim 
pridobivanjem izgubljenih delovnih mest;
opozarja, da je bilo v zadnjih štirih letih v 
vseh štirih državah izgubljenih 2 milijona 
delovnih mest, kar je 15 % obstoječih 
delovnih mest;

8. opozarja, da strategija Evropa 2020 
natančno določa, da je treba spremljati 
stopnjo zaposlenosti, ki izraža 
razpoložljivost človeških in finančnih virov 
za zagotavljanje vzdržnosti našega 
gospodarskega in socialnega modela;
obžaluje, da se upočasnitev rasti stopnje 
brezposelnosti zamenjuje s ponovnim 
pridobivanjem izgubljenih delovnih mest
in da se ne priznava ustrezno, da je padec 
stopnje brezposelnosti predvsem posledica 
bistvene rasti izseljevanja in dejstva, da 
dolgotrajno brezposelni obupajo nad 
iskanjem zaposlitve; opozarja, da je bilo v 
zadnjih štirih letih v vseh štirih državah 
izgubljenih 2 milijona delovnih mest, kar je 
15 % obstoječih delovnih mest;

Or. pt

Predlog spremembe 112
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber
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Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da je za doseganje polne 
zaposlenosti potreben temeljit odmik od 
neoliberalnih politik; meni, da bi bilo 
treba uvesti povsem drugačne ukrepe, 
vključno s splošnim skrajšanjem 
delovnega časa brez zmanjšanja plače, 
znižanjem upokojitvene starosti in 
obširnim načrtom za javne naložbe v 
družbeno koristna, kakovostna delovna 
mesta; poudarja, da bi bilo treba te ukrepe 
izvajati na demokratično načrtovan način 
in financirati s sistemom progresivnega 
obdavčevanja, s pomočjo katerega bi 
najbogatejši in velika podjetja plačali za 
krizo, ki so jo povzročili;

Or. en

Predlog spremembe 113
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. opozarja na pomembno vlogo, ki jo 
morajo igrati strukturni skladi in zlasti 
ESS, ko gre za pomoč pri ustvarjanju 
delovnih mest;

Or. es

Predlog spremembe 114
Alejandro Cercas
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Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. obžaluje, da je bila zanemarjena 
pomembna vloga plač pri ustvarjanju ali 
stabilizaciji domačega povpraševanja; je 
globoko zaskrbljen zaradi učinka 
programov na minimalne plače v teh 
štirih državah, saj je bila Irska prisiljena v 
skoraj 12-odstotno zmanjšanje, čeprav se 
je to pozneje spremenilo, v Grčiji pa je 
bilo določeno izjemno visoko znižanje 
minimalnih plač za 22 %;

Or. en

Predlog spremembe 115
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. ugotavlja, da so programi 
gospodarskega prilagajanja vsem štirim 
državam naložili zmanjšanje ali 
zamrznitev plač v javnem sektorju in 
nepodaljšanje ponudb za zaposlitev v 
javnem sektorju, kar so utemeljili s 
potrebo po posodobitvi in izboljšanju 
učinkovitosti javnih uprav, v resnici pa so 
ukrepi povzročili nesprejemljivo visoke 
stopnje brezposelnosti; opozarja, da 
močne javne uprave ponujajo dober okvir 
za rast, konkurenčnost in socialno 
varstvo;

Or. en

Predlog spremembe 116
Edite Estrela
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Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. je zaskrbljen, ker na Portugalskem 
zaposlovanje v zasebnem sektorju pada, 
poleg tega pa je brezposelne delavce težko 
zaposliti v drugih sektorjih, vedno več 
ljudi obupuje in dolgotrajna brezposelnost 
raste;

Or. pt

Predlog spremembe 117
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. ugotavlja, da se zaradi pojavov 
izseljevanja, predčasnega opuščanja 
šolanja in bolj omejenega dostopa do 
socialne pomoči razpon revščine širi; 
opozarja, da v državah, kjer poteka 
prilagajanje, padec BDP, upad javnih in 
zasebnih naložb ter padec naložb v 
raziskave in razvoj prispevajo k 
zmanjševanju potencialnega BDP in 
neizogibno ustvarjajo dolgotrajno 
revščino;

Or. pt

Predlog spremembe 118
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. je zaskrbljen, ker programi med pogoje 9. je zaskrbljen, ker programi med pogoje 
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za finančno pomoč vključujejo tudi 
priporočila za posebne reze na temeljnih 
področjih boja proti revščini, kot so 
pokojnine, osnovne storitve, zdravstvo in 
farmacevtski izdelki za osnovno zaščito 
najbolj ranljivih skupin; opozarja, da imajo 
ti ukrepi največji učinek na boj proti 
revščini otrok;

za finančno pomoč vključujejo tudi 
priporočila za posebne reze na temeljnih 
področjih boja proti revščini, kot so 
pokojnine, osnovne storitve, zdravstvo in 
farmacevtski izdelki za osnovno zaščito 
najbolj ranljivih skupin; opozarja, da imajo 
ti ukrepi največji učinek na boj proti 
revščini otrok; opozarja, da se osnovne in 
srednje šole v Grčiji in na Cipru soočajo z 
resnimi in hudimi težavami, saj otrokom 
preti stradanje, državi pa zaradi 
varčevalnih ukrepov, ki jima jih je 
naložila trojka, ne moreta uvesti 
učinkovitih in uspešnih politik, zato se 
pojavljajo socialne in psihološke težave, ki 
ogrožajo normalen način življenja, 
strukturo družbe in kohezijo EU;

Or. en

Predlog spremembe 119
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. je zaskrbljen, ker programi med pogoje 
za finančno pomoč vključujejo tudi 
priporočila za posebne reze na temeljnih 
področjih boja proti revščini, kot so 
pokojnine, osnovne storitve, zdravstvo in 
farmacevtski izdelki za osnovno zaščito 
najbolj ranljivih skupin; opozarja, da imajo 
ti ukrepi največji učinek na boj proti 
revščini otrok;

9. je ogorčen, ker programi med pogoje za 
finančno pomoč vključujejo tudi 
priporočila za posebne reze na temeljnih 
področjih boja proti revščini, kot so 
pokojnine, osnovne storitve, zdravstvo in 
farmacevtski izdelki za osnovno zaščito 
najbolj ranljivih skupin; opozarja, da imajo 
ti ukrepi največji učinek na boj proti 
revščini otrok;

Or. en

Predlog spremembe 120
Sari Essayah
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Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. je zaskrbljen, ker programi med pogoje 
za finančno pomoč vključujejo tudi 
priporočila za posebne reze na temeljnih 
področjih boja proti revščini, kot so 
pokojnine, osnovne storitve, zdravstvo in 
farmacevtski izdelki za osnovno zaščito 
najbolj ranljivih skupin; opozarja, da imajo 
ti ukrepi največji učinek na boj proti 
revščini otrok;

9. je zaskrbljen, ker programi med pogoje 
za finančno pomoč vključujejo tudi 
priporočila za posebne reze na temeljnih 
področjih boja proti revščini, kot so 
pokojnine, osnovne storitve, zdravstvo in 
farmacevtski izdelki za osnovno zaščito 
najbolj ranljivih skupin; izraža bojazen, da
bo imela gospodarska kriza največji 
učinek na boj proti revščini otrok;

Or. fi

Predlog spremembe 121
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. je zaskrbljen, ker programi med pogoje 
za finančno pomoč vključujejo tudi 
priporočila za posebne reze na temeljnih 
področjih boja proti revščini, kot so 
pokojnine, osnovne storitve, zdravstvo in 
farmacevtski izdelki za osnovno zaščito 
najbolj ranljivih skupin; opozarja, da imajo
ti ukrepi največji učinek na boj proti 
revščini otrok;

9. je zaskrbljen, ker programi med pogoje 
za finančno pomoč vključujejo tudi 
priporočila za posebne reze na temeljnih 
področjih boja proti revščini, kot so 
pokojnine, osnovne storitve, zdravstvo in 
farmacevtski izdelki za osnovno zaščito 
najbolj ranljivih skupin; opozarja, da so ti 
ukrepi povzročili velik upad dejanske 
porabe sredstev za socialno varstvo, kar 
ima največji učinek na boj proti revščini
na splošno in zlasti na boj proti revščini
otrok;

Or. en

Predlog spremembe 122
Verónica Lope Fontagné
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Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. je zaskrbljen, ker programi med pogoje 
za finančno pomoč vključujejo tudi 
priporočila za posebne reze na temeljnih 
področjih boja proti revščini, kot so 
pokojnine, osnovne storitve, zdravstvo in 
farmacevtski izdelki za osnovno zaščito 
najbolj ranljivih skupin; opozarja, da 
imajo ti ukrepi največji učinek na boj 
proti revščini otrok;

9. je zaskrbljen, ker programi med pogoje 
za finančno pomoč vključujejo tudi 
priporočila za posebne reze na temeljnih 
področjih boja proti revščini, kot so 
pokojnine, osnovne storitve, zdravstvo in 
farmacevtski izdelki za osnovno zaščito 
najbolj ranljivih skupin;

Or. es

Predlog spremembe 123
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. je zaskrbljen, ker programi med pogoje 
za finančno pomoč vključujejo tudi 
priporočila za posebne reze na temeljnih 
področjih boja proti revščini, kot so 
pokojnine, osnovne storitve, zdravstvo in 
farmacevtski izdelki za osnovno zaščito 
najbolj ranljivih skupin; opozarja, da imajo 
ti ukrepi največji učinek na boj proti 
revščini otrok;

9. je zaskrbljen, ker programi med pogoje 
za finančno pomoč vključujejo tudi 
priporočila za posebne reze na temeljnih 
področjih boja proti revščini, kot so 
pokojnine, osnovne storitve, zdravstvo in 
farmacevtski izdelki za osnovno zaščito 
najbolj ranljivih skupin; opozarja, da imajo 
ti ukrepi največji učinek na boj proti 
revščini otrok in da jih je bilo težko 
uskladiti s strategijo socialnih naložb;

Or. en

Predlog spremembe 124
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 9
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. je zaskrbljen, ker programi med pogoje 
za finančno pomoč vključujejo tudi 
priporočila za posebne reze na temeljnih
področjih boja proti revščini, kot so 
pokojnine, osnovne storitve, zdravstvo in 
farmacevtski izdelki za osnovno zaščito 
najbolj ranljivih skupin; opozarja, da 
imajo ti ukrepi največji učinek na boj 
proti revščini otrok;

9. je zaskrbljen, ker programi med pogoje 
za finančno pomoč vključujejo tudi 
priporočila za posebne reze na določenih
področjih, namesto da bi nacionalnim 
vladam pustili nekaj prožnosti pri 
odločanju, kje bi bilo mogoče prihraniti;

Or. en

Predlog spremembe 125
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. je zaskrbljen, ker programi med pogoje 
za finančno pomoč vključujejo tudi 
priporočila za posebne reze na temeljnih 
področjih boja proti revščini, kot so 
pokojnine, osnovne storitve, zdravstvo in 
farmacevtski izdelki za osnovno zaščito 
najbolj ranljivih skupin; opozarja, da imajo 
ti ukrepi največji učinek na boj proti 
revščini otrok;

9. je zaskrbljen, ker programi med pogoje 
za finančno pomoč vključujejo tudi 
priporočila za posebne reze na temeljnih 
področjih boja proti revščini, kot so 
pokojnine, osnovne storitve, zdravstvo in 
farmacevtski izdelki za osnovno zaščito 
najbolj ranljivih skupin; opozarja, da imajo 
ti ukrepi največji učinek na boj proti 
revščini in revščini otrok;

Or. en

Predlog spremembe 126
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Naslov 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

– Revščina – Revščina in socialna izključenost

Or. en

Predlog spremembe 127
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. opozarja na tragično in hitro zvišanje 
stopenj samomorov, zlasti v Grčiji, kjer 
ocene kažejo, da se je število samomorov 
med letoma 2008 in 2011 povečalo za 43 
%; poudarja, da kriza in uničujoči učinki 
varčevalnih ukrepov po mnenju 
strokovnjakov sodijo med ključne 
dejavnike, ki so povzročili to zvišanje; 

Or. en

Predlog spremembe 128
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. je zaskrbljen, ker se je med 
pripravljanjem in izvajanjem načrtov 
gospodarskega prilagajanja premalo 
pozornosti posvečalo učinku gospodarske 
politike na zaposlovanje ali njenim 
socialnim posledicam in ker se je v 
primeru Grčije izkazalo, da delovna 
hipoteza temelji na napačni domnevi 
glede gospodarskega multiplikacijskega 
učinka, zaradi česar se ni pravočasno 
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ukrepalo, da bi najbolj ranljive skupine 
zaščitili pred revščino, revščino zaposlenih 
in socialno izključenostjo; poziva 
Komisijo, naj socialne kazalnike upošteva 
tudi pri ponovnih pogajanjih o programih 
gospodarskega prilagajanja in 
nadomeščanju ukrepov, priporočenih za 
vsako državo članico, da bi zagotovila 
potrebne pogoje za rast in polno skladnost 
z osnovnimi socialnimi načeli in 
vrednotami EU; 

Or. el

Predlog spremembe 129
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da so bile na Portugalskem 
zlasti ranljivim skupinam namenjene 
aktivne politike trga dela, da bi jim 
olajšali dostop do trga dela, oktobra 2011 
pa se je začel program za reševanje 
socialnih stisk, ki je pripravljen na nove 
ukrepe, rešitve ali celo prilagojene rešitve, 
da bi najbolj ranljive dele prebivalstva 
zaščitil pred učinki gospodarskega 
prilagajanja;

Or. en

Predlog spremembe 130
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. ponovno poudarja, da boj proti 
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revščini otrok ostaja cilj, ki ga morajo 
doseči države članice in ga politike 
fiskalne in proračunske konsolidacije ne 
smejo ogroziti;

Or. es

Predlog spremembe 131
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. ugotavlja, da je bil v Grčiji, na Irskem 
in na Portugalskem kljub temu, da
Evropska komisija v svojem četrtletnem 
pregledu zaposlovanja in socialnih razmer 
v EU iz oktobra 2013 poudarja pomen 
izdatkov za socialno varstvo, ki 
preprečujejo socialna tveganja, upad 
porabe za socialno varstvo največji po letu 
2010 v EU;

Or. en

Predlog spremembe 132
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj izpelje zaključke 
iz dejstva, da se reforme trga dela v 
programskih državah niso uspešno 
spopadle z dvojnostjo trgov dela, ampak so 
namesto tega povzročile še večji razkorak 
med zaposlenimi in zunanjimi sodelavci;

Or. en
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Predlog spremembe 133
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. ugotavlja, da ukrepi gospodinjstvom z 
nizkimi prihodki povzročajo hude težave, 
jih potiskajo pod prag revščine, višajo 
stopnje neenakosti in ogrožajo socialno 
kohezijo, zlasti ko gre za priporočila, naj 
se minimalne pokojnine in plače znižajo 
pod raven revščine, ter opominja, da je te 
ukrepe Svet Evrope obsodil kot kršitev 
Evropske socialne listine, Mednarodna 
organizacija dela pa je izrazila ostro 
kritiko, ker kršijo Konvencijo št. 102; 
poleg tega opozarja, da je Mednarodna 
organizacija dela izrazila resno 
zaskrbljenost zaradi kumulativnih 
učinkov varčevalnih ukrepov na ravni 
prihodkov delavcev, življenjske standarde 
in varstvo plač;

Or. en

Predlog spremembe 134
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. je zaskrbljen, da socialne in 
gospodarske razmere (na mikro in makro 
ravni) v teh državah povečujejo 
regionalne in teritorialne razlike ter s tem 
ogrožajo krepitev notranje regionalne 
kohezije, kar je eden od ciljev EU; 

Or. el
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Predlog spremembe 135
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. poudarja, da se pojavljajo nove oblike 
revščine, ki pretijo srednjemu in 
delavskemu razredu v vseh štirih državah, 
kjer težave pri odplačevanju hipotek in 
visoke cene energije povzročajo 
energetsko revščino ter vedno pogostejše 
deložacije in zasege premoženja pod 
hipoteko;

Or. en

Predlog spremembe 136
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9c. je globoko zaskrbljen zaradi znakov, 
da se stopnje brezdomstva in izključenosti 
s stanovanjskega trga v programskih 
državah zvišujejo; opozarja, da to 
predstavlja kršitev temeljnih pravic in ima 
velike negativne posledice za družbo in 
prizadete posameznike; poudarja, da se je 
po ocenah organizacij, ki delajo z 
brezdomci, stopnja brezdomstva zvišala v 
vseh štirih programskih državah, zlasti v 
Grčiji, kjer se je število brezdomcev od 
leta 2009 do leta 2011 zvišalo za 25 % in 
doseglo 20.000; poleg tega poudarja, da se 
je v vseh štirih državah močno povečalo 
število ljudi, ki jedo v ljudskih kuhinjah, 
in otrok, ki jedo v šoli, ker jim družine ne 
morejo zagotoviti zajtrka ali kosila; 
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Or. en

Predlog spremembe 137
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 9 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9d. ugotavlja, da so mednarodne in 
socialne organizacije posvarile pred 
učinkom nove plačilne lestvice, 
razvrščanja in sistema odpuščanja v 
javnem sektorju na razliko v plačilu med 
spoloma; opozarja, da je Mednarodna 
organizacija dela izrazila zaskrbljenost 
zaradi nesorazmernega učinka novih, 
prožnih oblik zaposlovanja na plače 
žensk; poleg tega opozarja, da je 
Mednarodna organizacija dela prosila 
vlade, naj spremljajo učinek varčevalnih 
ukrepov na plačila moških in žensk v 
zasebnem sektorju; poudarja mnenje 
Sveta Evrope, da prenizka stopnja 
porodniških nadomestil na Irskem ni bila 
v skladu z revidirano Listino;

Or. en

Predlog spremembe 138
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. ugotavlja, da podatki Komisije in 
različne študije kažejo, da se je med letoma 
2008 in 2012 neenakost porazdelitve 
dohodka v vseh štirih državah povečala ter 
da zmanjšanja socialnih dajatev in dajatev 
za brezposelnost, ki so posledica 

10. ugotavlja, da podatki Eurostata in
Komisije in različne študije kažejo, da se je 
med letoma 2008 in 2012 neenakost 
porazdelitve dohodka v Grčiji, na Irskem 
in na Cipru povečala, na Portugalskem pa 
zmanjšala, ter da zmanjšanja socialnih 
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varčevalnih ukrepov, in nižanje plač zaradi 
strukturnih reform povzročajo višje stopnje 
revščine; poleg tega opozarja, da so bile v 
poročilu Komisije ugotovljene relativno 
visoke stopnje revščine zaposlenih, kar je 
posledica zmanjševanja ali zamrzovanja 
nizkih minimalnih plač zaradi varčevalnih 
ukrepov;

dajatev in dajatev za brezposelnost, ki so 
posledica varčevalnih ukrepov, in nižanje 
plač zaradi strukturnih reform povzročajo 
višje stopnje revščine; ugotavlja, da se je 
na Portugalskem število ljudi, ki jim grozi 
revščina ali socialna izključenost, v istem 
obdobju zmanjšalo; poleg tega opozarja, 
da so bile v poročilu Komisije ugotovljene 
relativno visoke stopnje revščine 
zaposlenih, kar je posledica zmanjševanja 
ali zamrzovanja nizkih minimalnih plač 
zaradi varčevalnih ukrepov;

Or. pt

Predlog spremembe 139
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. ugotavlja, da podatki Komisije in 
različne študije kažejo, da se je med letoma 
2008 in 2012 neenakost porazdelitve 
dohodka v vseh štirih državah povečala ter 
da zmanjšanja socialnih dajatev in dajatev 
za brezposelnost, ki so posledica 
varčevalnih ukrepov, in nižanje plač
zaradi strukturnih reform povzročajo višje 
stopnje revščine; poleg tega opozarja, da so 
bile v poročilu Komisije ugotovljene 
relativno visoke stopnje revščine 
zaposlenih, kar je posledica zmanjševanja 
ali zamrzovanja nizkih minimalnih plač
zaradi varčevalnih ukrepov;

10. ugotavlja, da podatki Komisije in 
različne študije kažejo, da se je med letoma 
2008 in 2012 neenakost porazdelitve 
dohodka v vseh štirih državah povečala ter 
da zmanjšanja socialnih dajatev in dajatev 
za brezposelnost in nižanje plač povzročajo 
višje stopnje revščine; poleg tega opozarja, 
da so bile v poročilu Komisije ugotovljene 
relativno visoke stopnje revščine 
zaposlenih, kar je posledica zmanjševanja 
ali zamrzovanja nizkih minimalnih plač;

Or. es

Predlog spremembe 140
Sergio Gutiérrez Prieto
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Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. ugotavlja, da podatki Komisije in 
različne študije kažejo, da se je med letoma 
2008 in 2012 neenakost porazdelitve 
dohodka v vseh štirih državah povečala ter 
da zmanjšanja socialnih dajatev in dajatev 
za brezposelnost, ki so posledica 
varčevalnih ukrepov, in nižanje plač zaradi 
strukturnih reform povzročajo višje stopnje 
revščine; poleg tega opozarja, da so bile v 
poročilu Komisije ugotovljene relativno 
visoke stopnje revščine zaposlenih, kar je 
posledica zmanjševanja ali zamrzovanja 
nizkih minimalnih plač zaradi varčevalnih 
ukrepov;

10. ugotavlja, da podatki Komisije in 
različne študije kažejo, da se je med letoma 
2008 in 2012 neenakost porazdelitve 
dohodka v vseh štirih državah povečala ter 
da zmanjšanja socialnih dajatev in dajatev 
za brezposelnost, ki so posledica 
varčevalnih ukrepov, in nižanje plač zaradi 
strukturnih reform povzročajo višje stopnje 
revščine; poleg tega opozarja, da so bile v 
poročilu Komisije ugotovljene relativno 
visoke stopnje revščine zaposlenih, kar je 
posledica zmanjševanja ali zamrzovanja 
nizkih minimalnih plač zaradi varčevalnih 
ukrepov; opozarja, da si lahko zaradi 
zmanjšanja dohodkov zasebne zdravstvene 
storitve privošči manj ljudi, kar povzroča 
večjo uporabo javnih zdravstvenih 
storitev, medtem ko vladne politike 
predvidevajo premik od javnih k zasebnim 
zdravstvenim storitvam;

Or. en

Predlog spremembe 141
Phil Bennion, Philippe De Backer

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. ugotavlja, da podatki Komisije in 
različne študije kažejo, da se je med letoma 
2008 in 2012 neenakost porazdelitve 
dohodka v vseh štirih državah povečala ter 
da zmanjšanja socialnih dajatev in dajatev 
za brezposelnost, ki so posledica
varčevalnih ukrepov, in nižanje plač zaradi 
strukturnih reform povzročajo višje stopnje 
revščine; poleg tega opozarja, da so bile v 
poročilu Komisije ugotovljene relativno 

10. ugotavlja, da podatki Komisije in 
različne študije kažejo, da se je med letoma 
2008 in 2012 neenakost porazdelitve 
dohodka v vseh štirih državah povečala ter 
da zmanjšanja socialnih dajatev in dajatev 
za brezposelnost, ki so posledica ukrepov
za zmanjšanje primanjkljaja, in nižanje 
plač zaradi strukturnih reform povzročajo 
višje stopnje revščine; poleg tega opozarja, 
da so bile v poročilu Komisije ugotovljene 
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visoke stopnje revščine zaposlenih, kar je 
posledica zmanjševanja ali zamrzovanja 
nizkih minimalnih plač zaradi varčevalnih 
ukrepov;

relativno visoke stopnje revščine 
zaposlenih, kar je posledica zmanjševanja 
ali zamrzovanja nizkih minimalnih plač 
zaradi varčevalnih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 142
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. ugotavlja, da ljudje, ki prejemajo 
starostne in druge pokojnine, 
predstavljajo eno izmed družbenih skupin, 
ki jih najpogosteje prizadene revščina; 
ugotavlja, da na Portugalskem 75,9 % 
ljudi, ki živi od pokojnin, prejema 
pokojnine, ki so nižje od 419,22 EUR, in 
da so se njihove življenjske razmere z 
ukinjanjem javnih storitev in rastočimi 
stroški zdravljenja še poslabšale, med 
drugim pa se soočajo tudi z zvišanjem 
stroškov prevoza, elektrike in najemnin; 
opozarja, da morajo ti isti ljudje vedno 
pogosteje podpirati tudi svoje otroke, ki se 
spopadajo z brezposelnostjo, negotovimi 
zaposlitvami in nizkimi plačami; 

Or. pt

Predlog spremembe 143
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. obžaluje, da se je število ljudi, ki jim 
grozi revščina ali socialna izključenost, v 

11. obžaluje, da se je število ljudi, ki jim 
grozi revščina ali socialna izključenost, v 
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vseh štirih državah povečalo; opozarja, da 
podatki kažejo, da se je delež ljudi, ki jim 
grozi revščina ali socialna izključenost, 
samo v zadnjih treh letih povečal na 26 %
na Portugalskem in na 15 % na Irskem;
poleg tega opozarja, da se za statistiko 
skriva veliko resnejše dejansko stanje, saj 
se hkrati s padcem BDP na prebivalca 
zniža tudi prag revščine, kar pomeni, da 
ljudi, ki so še pred kratkim živeli v 
revščini, zdaj obravnavamo kot rešene 
revščine;

vseh štirih državah povečalo; opozarja, da 
podatki kažejo, da se je delež ljudi, ki jim 
grozi revščina ali socialna izključenost, 
samo v zadnjih treh letih povečal na 26 % v 
Grčiji in na 15 % na Irskem; poleg tega 
opozarja, da se za statistiko skriva veliko 
resnejše dejansko stanje, saj se hkrati s 
padcem BDP na prebivalca zniža tudi prag 
revščine, kar pomeni, da ljudi, ki so še pred 
kratkim živeli v revščini, zdaj 
obravnavamo kot rešene revščine;

Or. en

Predlog spremembe 144
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. obžaluje, da se je število ljudi, ki jim 
grozi revščina ali socialna izključenost, v
vseh štirih državah povečalo; opozarja, da 
podatki kažejo, da se je delež ljudi, ki jim 
grozi revščina ali socialna izključenost, 
samo v zadnjih treh letih povečal na 26 % 
na Portugalskem in na 15 % na Irskem;
poleg tega opozarja, da se za statistiko 
skriva veliko resnejše dejansko stanje, saj 
se hkrati s padcem BDP na prebivalca 
zniža tudi prag revščine, kar pomeni, da 
ljudi, ki so še pred kratkim živeli v 
revščini, zdaj obravnavamo kot rešene 
revščine;

11. obžaluje, da se je število ljudi, ki jim 
grozi revščina ali socialna izključenost,
povečalo v Grčiji, na Irskem in na Cipru;
opozarja, da podatki kažejo, da se je delež 
ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna 
izključenost, samo v zadnjih treh letih 
povečal na 15 % na Irskem, medtem ko se 
je po podatkih Eurostata na Portugalskem 
med letoma 2008 in 2012 zmanjšal s 26 % 
na 25,3 %; poleg tega opozarja, da se za 
statistiko skriva veliko resnejše dejansko 
stanje, saj se hkrati s padcem BDP na 
prebivalca zniža tudi prag revščine, kar 
pomeni, da ljudi, ki so še pred kratkim 
živeli v revščini, zdaj obravnavamo kot 
rešene revščine;

Or. pt

Predlog spremembe 145
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber
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Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poudarja, da se večanje revščine, 
izključenosti in negotovosti med veliko 
večino prebivalcev programskih držav na 
drugi strani kaže kot velika rast bogastva 
majhne manjšine – na Irskem, na primer, 
je od leta 2007 dobiček zrasel za 21 %, 
podatki irskega davčnega urada pa 
kažejo, da je število ljudi, ki zaslužijo več 
kot 500.000 EUR na leto, leta 2012 zraslo 
na 3.443 ljudi s skupnim dohodkom v 
višini 1,8 milijard EUR, medtem ko od 
2,16 milijonov davkoplačevalcev več kot 1 
milijon zasluži manj kot 30.000 EUR,
podobno pa je tudi na Portugalskem, kjer 
75 % upokojencev prejema pokojnine, ki 
so nižje od 419,22 EUR, medtem kot je 
870 portugalskih milijonarjev od leta 2012 
svoje premoženje povečalo za 7,5 milijard 
EUR;

Or. en

Predlog spremembe 146
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. z zaskrbljenostjo opaža, da se je 
število primerov lakote in podhranjenosti 
povečalo, da so številnim družinam 
odklopili vodo, elektriko in plin, da so 
ljudje izgubili svoje domove (zaradi 
zaplemb s strani bank ali deložacij), da 
vedno večje število družin nima več dovolj 
denarja za plačevanje jasli, vrtcev in 
domov za ostarele, da tisoči otrok živijo od 
enega obroka na dan, ki ga dobijo v šoli, 
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in da se je zelo povečalo število prošenj za 
pomoč, naslovljenih na socialne 
institucije, ki ne zmorejo izpolnjevati 
vedno večjega števila prijav, javna 
sredstva za podporo skupinam, ki jim 
grozi revščina, pa so vedno manjša;

Or. pt

Predlog spremembe 147
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. pozdravlja dejstvo, da je Komisija v teh 
študijah ugotovila, da bo mogoče cilje v 
okviru strategije Evropa 2020 doseči le s 
pomočjo velike spremembe sedanjih 
trendov;

12. pozdravlja dejstvo, da je Komisija v teh 
študijah ugotovila, da bo mogoče cilje v 
okviru strategije Evropa 2020 doseči le s 
pomočjo velike spremembe sedanjih 
trendov; vendar meni, da ti cilji niso 
zadostni, in predlaga, da bi moral biti cilj 
popolna odprava revščine;

Or. en

Predlog spremembe 148
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. pozdravlja dejstvo, da je Komisija v teh 
študijah ugotovila, da bo mogoče cilje v 
okviru strategije Evropa 2020 doseči le s 
pomočjo velike spremembe sedanjih 
trendov;

12. pozdravlja dejstvo, da je Komisija v teh 
študijah ugotovila, da bo mogoče cilje v 
okviru strategije Evropa 2020 v celotni EU
doseči le s pomočjo velike spremembe 
sedanjih trendov;

Or. en
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Predlog spremembe 149
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. obžaluje, da so najmanj za Grčijo, 
Irsko in Portugalsko programi vsebovali 
številne natančne predpise za reforme 
zdravstvenega sistema in zmanjševanje 
izdatkov, čeprav člen 168(7) PDEU take 
posege prepoveduje;

13. obžaluje, da so vsaj za Grčijo, Irsko in 
Portugalsko programi vsebovali številne 
natančne predpise za reforme 
zdravstvenega sistema in zmanjševanje 
izdatkov, čeprav člen 168(7) PDEU take 
posege prepoveduje; opozarja na primer 
Irske, kjer bodo leta 2014 sredstva za 
nacionalno zdravstveno službo Health 
Service Executive zmanjšali še za 618 
milijonov EUR; poudarja, da to ogroža 
zdravje in varnost bolnikov, saj so 
bolnišnice od leta 2009 izgubile že 20 % 
svojega proračuna;

Or. en

Predlog spremembe 150
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. obžaluje, da so najmanj za Grčijo, 
Irsko in Portugalsko programi vsebovali 
številne natančne predpise za reforme 
zdravstvenega sistema in zmanjševanje 
izdatkov, čeprav člen 168(7) PDEU take 
posege prepoveduje;

13. obžaluje, da so vsaj za Grčijo, Irsko in 
Portugalsko programi vsebovali številne 
natančne predpise za reforme 
zdravstvenega sistema in zmanjševanje 
izdatkov, ki so bistveno vplivali na 
kakovost in splošen dostop do socialnih 
storitev, zlasti na področju zdravstva in 
socialnega varstva, čeprav člen 168(7) 
PDEU take posege prepoveduje;

Or. en
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Predlog spremembe 151
Marije Cornelissen, Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. obžaluje, da so najmanj za Grčijo, 
Irsko in Portugalsko programi vsebovali 
številne natančne predpise za reforme 
zdravstvenega sistema in zmanjševanje 
izdatkov, čeprav člen 168(7) PDEU take 
posege prepoveduje;

13. obžaluje, da so vsaj za Grčijo, Irsko in 
Portugalsko programi vsebovali številne 
natančne predpise za reforme 
zdravstvenega sistema in zmanjševanje 
izdatkov, kar je pripeljalo do 
zaskrbljujočega števila ljudi, ki nimajo 
zdravstvenega zavarovanja ali dostopa do 
socialnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. obžaluje odsotnost pristopa, 
usmerjenega v iskanje neučinkovitosti v 
zdravstvenih sistemih, in odločitev za 
splošno zmanjšanje proračunov za 
zdravstvo; opozarja, da bi uvedba 
participacije lahko povzročila odlaganje 
iskanja zdravstvene pomoči in prelaganje 
finančnega bremena na gospodinjstva; 
opozarja, da bi zmanjševanje plač 
zdravstvenih delavcev lahko imelo 
negativen učinek na varnost bolnikov in 
povzročilo migracije zdravstvenih 
delavcev;

Or. en
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Predlog spremembe 153
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. je globoko zaskrbljen zaradi rezov v 
prispevke javnih sistemov za zdravstveno 
varstvo in zdravila, ki so v nekaterih 
državah bistveno spremenili splošno 
naravo sistemov v korist drugih, bolj 
zavarovalniških ali komercialnih metod; 
poleg tega poudarja, da številne študije in 
raziskave kažejo, da diskriminatorne 
participacije, včasih tudi za osnovne 
storitve, kot so nujni zdravstveni primeri 
ali dostop do zdravil za ljudi s kroničnimi 
boleznimi, številnim državljanom 
dejansko preprečujejo izpolnjevanje 
osnovnih socialnih in zdravstvenih
potreb; ugotavlja, da so ukrepi globoko 
prizadeli tudi zaposlene v negovalnih 
poklicih in da so ljudje torej prikrajšani za 
osnovne človekove pravice zaradi 
gospodarskih ovir;

Or. en

Predlog spremembe 154
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. obžaluje, da imajo zmanjševanja 
sredstev za izobraževalne storitve za 
otroke s posebnimi potrebami močan 
škodljiv učinek na njihove življenjske 
priložnosti in da takih negativnih vplivov 
v otroških letih pozneje ni mogoče 
popolnoma izničiti;
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Or. en

Predlog spremembe 155
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 13 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13b. znova poudarja, da Mednarodni pakt 
o ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah v členu 12 določa pravico vseh 
ljudi do najvišjega možnega standarda 
fizičnega in psihičnega zdravja; ugotavlja, 
da so pakt podpisale vse štiri države in so 
torej priznale pravico vseh ljudi do 
zdravja; opozarja, da je pravica do zdravja 
zapisana v ustavi Grčije in Portugalske; je 
zaskrbljen, ker podatki raziskave EU-
SILC kažejo, da je v obdobju od 2008 do 
2011 število neizpolnjenih potreb po 
zdravljenju v vseh štirih državah naraslo; 
obžaluje odločitev Portugalske in Irske, 
da zmanjšata obseg zakonsko določenih 
paketov prejemkov in storitev;

Or. en

Predlog spremembe 156
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 14 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

14a. obsoja zmanjševanje sredstev za 
samostojno življenje invalidov;

Or. en
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Predlog spremembe 157
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15a. poudarja, da vedno večja socialna 
revščina v vseh štirih državah povzroča 
tudi rast solidarnosti med najbolj 
ranljivimi skupinami zahvaljujoč 
zasebnim prizadevanjem, družinskim 
mrežam in organizacijam za pomoč; 
poudarja, da tovrstno posredovanje ne bi 
smelo postati strukturna rešitev vprašanja, 
čeprav lajša položaj najbolj prikrajšanih 
in kaže dobre plati evropskega 
državljanstva;

Or. en

Predlog spremembe 158
Marije Cornelissen, Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 15 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15a. obžaluje, da je trojka izvedla velik 
pritisk na nacionalne organe, da bi 
dosegla konec moratorija na deložacije 
prebivalcev, medtem ko so te resno 
prizadeli kriza in varčevalni ukrepi ter 
zato niso mogli kriti stroškov svojih 
hipotekarnih kreditov; priporoča državam 
članicam in njihovim lokalnim organom, 
naj vzpostavijo nevtralne stanovanjske 
politike s poudarkom na socialnih in 
cenovno dostopnih stanovanjih, naj se 
spopadejo z vprašanjem praznih stanovanj 
in naj izvajajo učinkovite preprečevalne 
politike, da bi zmanjšali število deložacij;
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Or. en

Predlog spremembe 159
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 15 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

15c. z zaskrbljenostjo opaža stalno rast 
Ginijevega količnika1 v Grčiji, Španiji, na 
Irskem in Portugalskem v primerjavi s 
splošnim trendom padanja v 
euroobmočju, kar pomeni, da se je 
neenakomernost porazdelitve bogastva v 
državah, kjer poteka prilagajanje, 
bistveno povečala;
1 Po podatkih Eurostata Ginijev količnik 
na Portugalskem stalno raste, in sicer s 
33,7 leta 2009 na 34,2 leta 2011 in 34,5 
leta 2012.

Or. pt

Predlog spremembe 160
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. pozdravlja dejstvo, da število 
posameznikov, ki zgodaj opustijo šolanje, 
v vseh štirih državah pada; vendar pa 
opozarja, da je to delno mogoče razložiti z 
dejstvom, da mladi težko najdejo 
zaposlitev;

16. pozdravlja dejstvo, da število 
posameznikov, ki zgodaj opustijo šolanje, 
v vseh štirih državah pada; vendar pa 
opozarja, da je to morda delno mogoče 
razložiti z dejstvom, da mladi težko najdejo 
zaposlitev;

Or. pt
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Predlog spremembe 161
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 16

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16. pozdravlja dejstvo, da število 
posameznikov, ki zgodaj opustijo šolanje, 
v vseh štirih državah pada; vendar pa 
opozarja, da je to delno mogoče razložiti z 
dejstvom, da mladi težko najdejo 
zaposlitev;

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

Or. en

Predlog spremembe 162
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 16 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

16a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je 
obseg zmanjševanja javnih sredstev za 
osnovno in srednje izobraževanje bistveno 
povečal – vključno z odpuščanjem več 
deset tisoč učiteljev v vsaki državi – in da 
ima to praktične posledice za kakovost 
izobraževanja ter materialne in človeške 
vire, ki so na voljo v šolah; ugotavlja, da ti 
ukrepi povzročajo vedno večje razrede, 
preoblikovanje učnih načrtov, 
združevanje in povečano koncentracijo šol 
ter zapiranje šol v najbolj oddaljenih in 
podeželskih območjih, kar pomeni, da 
mnogi mladi nimajo več dostopa do 
javnega izobraževanja; poudarja, da se 
namesto javnega izobraževanja posledično 
v vedno večjem obsegu pojavlja zasebno 
izobraževanje, ki si ga lahko privoščijo le 
nekateri, to pa še povečuje socialne 
neenakosti med učenci;
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Or. pt

Predlog spremembe 163
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. pozdravlja dejstvo, da delež terciarne 
izobrazbe v vseh štirih državah raste;
vendar pa opozarja, da je to delno mogoče 
razložiti z dejstvom, da so mladi prisiljeni 
izboljšati svoje možnosti na trgu dela v 
prihodnosti;

17. pozdravlja dejstvo, da delež terciarne 
izobrazbe v vseh štirih državah raste;
vendar pa opozarja, da je to morda delno 
mogoče razložiti z dejstvom, da so mladi 
prisiljeni izboljšati svoje možnosti na trgu 
dela v prihodnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 164
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. pozdravlja dejstvo, da delež terciarne 
izobrazbe v vseh štirih državah raste;
vendar pa opozarja, da je to delno mogoče 
razložiti z dejstvom, da so mladi prisiljeni 
izboljšati svoje možnosti na trgu dela v 
prihodnosti;

17. pozdravlja dejstvo, da delež terciarne 
izobrazbe v nekaterih državah, ki so 
potrebovale finančno pomoč, raste; vendar 
pa opozarja, da je to delno mogoče 
razložiti z dejstvom, da so mladi prisiljeni 
izboljšati svoje možnosti na trgu dela v 
prihodnosti; opozarja, da je na 
Portugalskem število študentov, ki se 
vpisujejo na visokošolske ustanove, padlo 
že peto leto po vrsti, ta padec pa je 
neločljivo povezan z rastjo šolnin in 
drugih stroškov ter dejstvom, da je dostop 
do socialnih ukrepov na področju 
izobraževanja zelo omejen;

Or. pt
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Predlog spremembe 165
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 17

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17. pozdravlja dejstvo, da delež terciarne 
izobrazbe v vseh štirih državah raste;
vendar pa opozarja, da je to delno mogoče 
razložiti z dejstvom, da so mladi prisiljeni 
izboljšati svoje možnosti na trgu dela v 
prihodnosti;

17. pozdravlja dejstvo, da delež terciarne 
izobrazbe v vseh štirih državah raste;
opozarja, da je to delno mogoče razložiti z 
dejstvom, da so mladi prisiljeni izboljšati 
svoje možnosti na trgu dela v prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 166
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 17 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. obžaluje, da kakovost izobraževalnih 
sistemov ne sledi tej pozitivni poti, saj so 
vse štiri programske države pod 
povprečjem EU, ko gre za kakovost 
njihovih sistemov; opozarja, da je nujno 
treba obnoviti kakovostne sisteme 
poklicnega usposabljanja z visoko stopnjo 
socialne legitimnosti, saj je to eden od 
najboljših načinov za izboljšanje 
zaposljivosti mladih;

Or. en

Predlog spremembe 167
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber



PE526.372v01-00 86/126 AM\1015492SL.doc

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 17 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. poudarja, da bi moralo biti 
izobraževanje javno, demokratično 
vodeno in brezplačno na točki uporabe, če 
naj bo vsem dostopno;

Or. en

Predlog spremembe 168
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 17 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. vendar je zelo zaskrbljen, da bi lahko 
nadaljnje poslabševanje socialnih in 
gospodarskih razmer še bolj zaostrilo 
položaj tistih, ki niso zaposleni in se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, ter 
povzročilo vedno večje neenakosti v 
izobraževanju;

Or. el

Predlog spremembe 169
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 17 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. obžaluje negativne učinke ter zlasti 
socialne in gospodarske posledice 
množičnega izseljevanja mladih;

Or. en
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Predlog spremembe 170
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 17 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

17a. z zaskrbljenostjo opaža upadanje 
števila učencev in študentov, vpisanih v 
izobraževalni sistem od začetka krize, in 
dejstvo, da ima na primer Portugalska 
enega od najvišjih deležev mladih, ki 
želijo nadaljevati študij, vendar si tega ne 
morejo privoščiti (38 %)1;
1 „Education to Employment: Getting 
Europe's Youth into Work“ (Od 
izobraževanja do zaposlitve: zaposlovanje 
mladih v Evropi), Mc Kinsey Center for 
Government, 2013.

Or. pt

Predlog spremembe 171
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. obžaluje, da programi, ki so bili 
naloženi vsem štirim državam, podjetjem 
omogočajo, da zavrnejo kolektivne 
pogodbe in spremenijo sektorske 
sporazume o plačah, kar neposredno 
vpliva na strukturo in vrednote 
kolektivnih pogodb, zapisane v 
posameznih državnih ustavah; opozarja, 
da je to pripeljalo do zahteve strokovnega 
odbora Mednarodne organizacije dela, naj 
se v primeru Grčije ponovno vzpostavi 
socialni dialog in naj v primeru 
Portugalske ustavno sodišče razveljavi 

18. priznava, da programi, ki so bili 
naloženi vsem štirim državam, podjetjem 
omogočajo, da zavrnejo kolektivne 
pogodbe in spremenijo sektorske 
sporazume o plačah; opozarja, da je to 
pripeljalo do zahteve strokovnega odbora 
Mednarodne organizacije dela, naj se v 
primeru Grčije ponovno vzpostavi socialni 
dialog in naj v primeru Portugalske 
ustavno sodišče razveljavi določene 
zakonodajne ukrepe; poudarja, da bi 
moralo biti to stanje le začasno odstopanje 
ter da bi bilo treba obnoviti kolektivna 
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določene zakonodajne ukrepe; poudarja, da
je to obupno stanje posledica omejenih 
strukturnih reform, ki obsegajo le 
deregulacijo delovnih razmerij in 
zmanjševanje plač za vsako ceno, kar je 
očitno v nasprotju s splošnimi cilji EU in 
politikami strategije Evropa 2020;

pogajanja in socialni dialog v skladu z 
nacionalnimi zakoni in praksami;

Or. en

Predlog spremembe 172
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. obžaluje, da programi, ki so bili 
naloženi vsem štirim državam, podjetjem 
omogočajo, da zavrnejo kolektivne 
pogodbe in spremenijo sektorske 
sporazume o plačah, kar neposredno vpliva 
na strukturo in vrednote kolektivnih 
pogodb, zapisane v posameznih državnih 
ustavah; opozarja, da je to pripeljalo do 
zahteve strokovnega odbora Mednarodne 
organizacije dela, naj se v primeru Grčije 
ponovno vzpostavi socialni dialog in naj v 
primeru Portugalske ustavno sodišče 
razveljavi določene zakonodajne ukrepe;
poudarja, da je to obupno stanje posledica 
omejenih strukturnih reform, ki obsegajo le 
deregulacijo delovnih razmerij in 
zmanjševanje plač za vsako ceno, kar je 
očitno v nasprotju s splošnimi cilji EU in 
politikami strategije Evropa 2020;

18. obžaluje, da programi, ki so bili 
naloženi vsem štirim državam, podjetjem 
omogočajo, da zavrnejo kolektivne 
pogodbe in spremenijo sektorske 
sporazume o plačah, kar neposredno vpliva 
na strukturo in vrednote kolektivnih 
pogodb, zapisane v posameznih državnih 
ustavah; opozarja, da je to pripeljalo do 
zahteve strokovnega odbora Mednarodne 
organizacije dela, naj se v primeru Grčije 
ponovno vzpostavi socialni dialog in naj v 
primeru Portugalske ustavno sodišče 
razveljavi določene zakonodajne ukrepe;
poudarja, da je to obupno stanje posledica 
omejenih strukturnih reform, ki obsegajo le 
deregulacijo delovnih razmerij in 
zmanjševanje plač, kar je v času 
običajnega gospodarskega razvoja očitno 
v nasprotju s splošnimi cilji EU in 
politikami strategije Evropa 2020;

Or. fi

Predlog spremembe 173
Jutta Steinruck
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Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. obžaluje, da programi, ki so bili 
naloženi vsem štirim državam, podjetjem 
omogočajo, da zavrnejo kolektivne 
pogodbe in spremenijo sektorske 
sporazume o plačah, kar neposredno vpliva 
na strukturo in vrednote kolektivnih 
pogodb, zapisane v posameznih državnih 
ustavah; opozarja, da je to pripeljalo do 
zahteve strokovnega odbora Mednarodne 
organizacije dela, naj se v primeru Grčije 
ponovno vzpostavi socialni dialog in naj v 
primeru Portugalske ustavno sodišče 
razveljavi določene zakonodajne ukrepe;
poudarja, da je to obupno stanje posledica
omejenih strukturnih reform, ki obsegajo 
le deregulacijo delovnih razmerij in 
zmanjševanje plač za vsako ceno, kar je 
očitno v nasprotju s splošnimi cilji EU in 
politikami strategije Evropa 2020;

18. obžaluje, da programi, ki so bili 
naloženi vsem štirim državam, podjetjem 
omogočajo, da zavrnejo kolektivne 
pogodbe in spremenijo sektorske 
sporazume o plačah, kar neposredno vpliva 
na strukturo in vrednote kolektivnih 
pogodb, zapisane v posameznih državnih 
ustavah; opozarja, da je to pripeljalo do 
zahteve strokovnega odbora Mednarodne 
organizacije dela, naj se v primeru Grčije 
ponovno vzpostavi socialni dialog in naj v 
primeru Portugalske ustavno sodišče 
razveljavi določene zakonodajne ukrepe;
obsoja ogrožanje načela kolektivnega 
zastopanja s širjenjem pravice do 
sklepanja pogodb na ravni podjetja z manj 
ugodnimi pogoji na dvomljiva in 
nezastopniška „združenja oseb“, odpravo 
samodejnega podaljševanja kolektivnih 
pogodb in/ali določanjem veliko strožjih
meril za pravno podaljšanje kolektivnih 
pogodb, zaradi česar se je število veljavnih 
kolektivnih pogodb v Grčiji in na 
Portugalskem bistveno zmanjšalo, 
dinamika plač pa se je podrla; obsoja 
znižanje minimalnih plač v Grčiji in 
zamrznitev nominalnih minimalnih plač 
na Portugalskem; poudarja, da je to 
obupno stanje posledica predaje moči 
odločanja izključno gospodarskim in 
finančnim akterjem, ki jih evropski in 
mednarodni socialni pravni red v ničemer 
ne omejujeta, kar je pripeljalo do politik, 
ki so očitno v nasprotju s splošnimi cilji 
EU in politikami strategije Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 174
Regina Bastos
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Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. obžaluje, da programi, ki so bili 
naloženi vsem štirim državam, podjetjem 
omogočajo, da zavrnejo kolektivne 
pogodbe in spremenijo sektorske 
sporazume o plačah, kar neposredno vpliva 
na strukturo in vrednote kolektivnih 
pogodb, zapisane v posameznih državnih 
ustavah; opozarja, da je to pripeljalo do 
zahteve strokovnega odbora Mednarodne 
organizacije dela, naj se v primeru Grčije 
ponovno vzpostavi socialni dialog in naj v 
primeru Portugalske ustavno sodišče 
razveljavi določene zakonodajne ukrepe;
poudarja, da je to obupno stanje posledica 
omejenih strukturnih reform, ki obsegajo le 
deregulacijo delovnih razmerij in 
zmanjševanje plač za vsako ceno, kar je
očitno v nasprotju s splošnimi cilji EU in 
politikami strategije Evropa 2020;

18. obžaluje, da programi, ki so bili 
naloženi vsem štirim državam, podjetjem 
omogočajo, da zavrnejo kolektivne 
pogodbe in spremenijo sektorske 
sporazume o plačah, kar neposredno vpliva 
na strukturo in vrednote kolektivnih 
pogodb, zapisane v posameznih državnih 
ustavah; opozarja, da je to pripeljalo do 
zahteve strokovnega odbora Mednarodne 
organizacije dela, naj se v primeru Grčije 
ponovno vzpostavi socialni dialog;
poudarja, da je to stanje posledica 
omejenih strukturnih reform, ki obsegajo le 
deregulacijo delovnih razmerij in 
zmanjševanje plač, kar je v nasprotju s 
splošnimi cilji EU in politikami strategije 
Evropa 2020;

Or. pt

Predlog spremembe 175
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 18

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18. obžaluje, da programi, ki so bili 
naloženi vsem štirim državam, podjetjem 
omogočajo, da zavrnejo kolektivne 
pogodbe in spremenijo sektorske 
sporazume o plačah, kar neposredno vpliva 
na strukturo in vrednote kolektivnih 
pogodb, zapisane v posameznih državnih 
ustavah; opozarja, da je to pripeljalo do 
zahteve strokovnega odbora Mednarodne 
organizacije dela, naj se v primeru Grčije 
ponovno vzpostavi socialni dialog in naj v 

18. obžaluje, da socialni partnerji na 
nacionalni ravni niso bili vključeni v 
prvotno oblikovanje programov in da se 
nihče ni posvetoval z njimi ter da trojka ni 
bila pripravljena na kakršen koli 
pomemben način sodelovati z 
nacionalnimi socialnimi partnerji; 
obžaluje, da programi, ki so bili naloženi 
vsem štirim državam, podjetjem 
omogočajo, da zavrnejo kolektivne 
pogodbe in spremenijo sektorske 
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primeru Portugalske ustavno sodišče 
razveljavi določene zakonodajne ukrepe;
poudarja, da je to obupno stanje posledica 
omejenih strukturnih reform, ki obsegajo le 
deregulacijo delovnih razmerij in 
zmanjševanje plač za vsako ceno, kar je 
očitno v nasprotju s splošnimi cilji EU in 
politikami strategije Evropa 2020;

sporazume o plačah, kar neposredno vpliva 
na strukturo in vrednote kolektivnih 
pogodb, zapisane v posameznih državnih 
ustavah; opozarja, da je to pripeljalo do 
zahteve strokovnega odbora Mednarodne 
organizacije dela, naj se v primeru Grčije 
ponovno vzpostavi socialni dialog in naj v 
primeru Portugalske ustavno sodišče 
razveljavi določene zakonodajne ukrepe;
poudarja, da je to obupno stanje posledica 
omejenih strukturnih reform, ki obsegajo le 
deregulacijo delovnih razmerij in 
zmanjševanje plač za vsako ceno, kar je 
očitno v nasprotju s splošnimi cilji EU in 
politikami strategije Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 176
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 18 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18a. obsoja, da je trojka popolnoma 
prezrla člen 153(5) PDEU, ki izključuje 
vsakršno posredovanje EU pri vprašanjih, 
kot so plača, pravica združevanja, pravica 
do stavke in pravica do izprtja, ter člen 
152 PDEU, ki določa, da „Unija priznava 
in spodbuja vlogo socialnih partnerjev na 
ravni Unije ob upoštevanju različnosti 
nacionalnih sistemov“ in „[p]ospešuje 
dialog med socialnimi partnerji ob 
upoštevanju njihove avtonomije,“ in 
poudarja, da je v nasprotju s tem trojka 
vztrajala pri uvedbi ključnih sprememb v 
nacionalnih sistemih določanja plač, da bi 
dosegla bistveno decentralizacijo 
kolektivnih pogajanj in ostro omejitev 
meril za podaljšanje kolektivnih pogodb;

Or. en
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Predlog spremembe 177
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 18 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18a. poudarja, da ponoven zagon 
kolektivnih pogajanj predstavlja temeljno 
zagotovilo za uravnotežene delovne 
odnose in podpira delovanje same 
demokracije;

Or. pt

Predlog spremembe 178
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 18 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18a. podpira sindikate, ki nočejo biti 
soodgovorni za izvajanje varčevalnih 
ukrepov in zato zavračajo „pravičnejša 
zmanjšanja“ ter vztrajajo pri svoji vlogi 
neodvisnega zagovornika interesov 
delavcev, ko gre za zavračanje 
neoliberalizma in varčevalnih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 179
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 18 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

18a. ugotavlja, da prenovitev odnosov med 
delodajalci in delojemalci, ki jo je 
narekovala logika notranje devalvacije v 
skladu s programi gospodarskega 
prilagajanja, ni prinesla pričakovanih 
rezultatov, saj so se za najbolj uspešne 
izkazale tiste reforme trga, ki so bile 
pripravljene in izvedene po posvetovanju s 
socialnimi partnerji, zlasti v obliki 
socialnega dialoga in dosledno v skladu z 
nacionalnimi tradicijami, saj je to edini 
način, da se prepreči drobitev trga dela in 
doseže tako želeni cilj uravnoteženih 
odnosov med delodajalci in delojemalci; 
kot povsem legitimno sprejema zahtevo po 
reformah trga dela in krčenjih, glede na 
to, da se socialne in gospodarske razmere 
stalno spreminjajo, pri tem pa poudarja, 
da je nesporno treba zaščititi temeljne
delavske pravice, ki so bile dosežene na 
nacionalni in evropski ravni, da bi 
povečali zaposlovanje, preprečili izgube 
delovnih mest in zagotovili polno 
skladnost s temeljnimi načeli, ki urejajo 
dostojne delovne pogoje; 

Or. el

Predlog spremembe 180
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 18 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18a. ugotavlja, da je bila s pogoji finančne 
pomoči vsiljena odprava veljavnih pogodb 
za določanje plač, in sicer z ukinjanjem 
institucij medsektorskega določanja plač, 
npr. na Irskem, ali pa s stalnim 
spodkopavanjem obstoječih sistemov 
sektorskih kolektivnih pogajanj; 
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poudarja, da ti ukrepi vključujejo: 
odpravo ali prekinitev nacionalnih 
kolektivnih pogodb, omogočanje 
ločevanja pogodb na ravni podjetja od 
sektorskih pogodb ali zakonodajnih 
določb, na primer z uvodnimi izjavami ali 
klavzulami o finančnih težavah, ali pa 
splošno dajanje prednosti pogodbam na 
ravni podjetja pred (med)sektorskimi 
pogodbami, začasno neizvajanje načela 
ugodnejših pogojev, uvedbo bolj 
omejevalnih meril za podaljšanje 
kolektivnih pogodb, zmanjšanje učinkov 
poteka kolektivnih pogodb in razširitev 
možnosti, da nesindikalni predstavniki 
delavcev sklepajo kolektivne pogodbe na 
ravni podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 181
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 18 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18a. ugotavlja, da so sporazum o 
socialnem dogovarjanju z naslovom 
„Commitment for growth, competitiveness 
and employment“ (Zaveza za rast, 
konkurenčnost in zaposlovanje) januarja 
2012 na Portugalskem podpisali vsi glavni 
socialni partnerji in vlada;

Or. en

Predlog spremembe 182
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 18 a (novo)



AM\1015492SL.doc 95/126 PE526.372v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18a. opozarja, da ne obstaja ena sama 
rešitev, ki bi jo bilo mogoče uporabiti v 
vseh državah članicah;

Or. pt

Predlog spremembe 183
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 18 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18b. je globoko zaskrbljen zaradi oslabitve 
socialnega dialoga, ki se kaže kot 
množično zmanjšanje števila delavcev, 
vključenih v kolektivne pogodbe – v 
nekaterih državah to zmanjšanje znaša 
več kot 70 % –, v primerjavi s podatki pred 
priporočili trojke;

Or. en

Predlog spremembe 184
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 18 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18b. opozarja, da so v zdravstvu 
varčevalni ukrepi, ki jih je določila trojka 
in so jih izvedle vlade, povzročili ukinitev 
bolnišničnih storitev in zaprtje objektov, 
ukinitev ali zmanjšanje zagotavljanja 
zdravstvenega varstva na lokalni ravni ter 
posledično zmanjšanje preventivne nege 
in dostopnosti diagnoz, ukinitev podpore 
za prevoz bolnikov – zaradi česar ti niso 
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deležni ključne obravnave in zdravljenja –
ter izjemen porast cen storitev javnega 
zdravstva, posledica teh ukrepov pa je 
omejevanje dostopa do zdravstvenih 
storitev;

Or. pt

Predlog spremembe 185
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 18 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18b. meni, da ukrepi, ki jih je predlagala 
trojka za omejitev kolektivnih pogajanj in 
zmanjšanje plač, niso učinkovit način za 
spopadanje z neenakostmi ali spodbujanje 
gospodarske rasti; meni, da je pristop, ki 
temelji na zmanjšanju plač s ciljem 
povečanja izvoza, povzročil padec domače 
potrošnje in vplival tudi na gospodarsko 
rast;

Or. pt

Predlog spremembe 186
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 18 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18c. povzema, da so cilji strategije Evropa 
2020 glede zaposlovanja ter boja proti 
revščini in socialni izključenosti bolj 
oddaljeni kot kdajkoli prej, in sicer ne le 
zaradi gospodarskega položaja, temveč 
tudi zaradi velikih rezov, ki jih nalagajo 
programi trojke; poudarja, da je 
Mednarodni denarni sklad nedavno 
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ocenil, da so bile varčevalne politike 
morda pretirane (ker so očitno zavrle 
gospodarsko rast in pospešile rast 
brezposelnosti), ter da predsednik Odbora 
ZN za gospodarske, socialne in kulturne 
pravice meni, da varčevalni ukrepi ovirajo 
gospodarsko rast in s tem omejujejo 
uveljavljanje gospodarskih in socialnih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 187
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 18 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

18c. poudarja, da brezposelnost, 
zmanjšanja socialne pomoči, revščina in 
negotovi obeti za prihodnost sodijo k 
dejavnikom, ki lahko povzročijo ali 
poslabšajo primere depresije, kar lahko 
vodi v poskuse samomora; ugotavlja, da 
vedno slabši delovni pogoji in vedno bolj 
negotove razmere na področju 
zaposlovanja povzročajo rast 
psihosocialnih dejavnikov in depresije 
med delavci;

Or. pt

Predlog spremembe 188
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 19

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj opravi podrobno 
študijo socialnih in gospodarskih posledic 

19. poziva Komisijo, naj opravi podrobno 
študijo socialnih in gospodarskih posledic
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programov prilagajanja v vseh štirih 
državah, da bi omogočila natančno 
razumevanje tako kratkoročne kot 
dolgoročne škode za sisteme socialnega 
varstva s posebnim poudarkom na boju 
proti revščini, vzdrževanju dobrega 
socialnega dialoga ter ravnotežju med 
prožnostjo in varnostjo v delovnih 
razmerjih; poziva Komisijo, naj pri 
sestavljanju študije uporabi tako svoje 
posvetovalne organe kot tudi Odbor za 
zaposlovanje in Odbor za socialno zaščito;
predlaga, naj se EESO zaprosi za 
oblikovanje posebnega poročila;

gospodarske krize in programov 
prilagajanja, sprejetih v odziv nanjo v vseh 
štirih državah, da bi omogočila natančno 
razumevanje tako kratkoročne kot 
dolgoročne škode za sisteme socialnega 
varstva s posebnim poudarkom na boju 
proti revščini, vzdrževanju dobrega 
socialnega dialoga ter ravnotežju med 
prožnostjo in varnostjo v delovnih 
razmerjih; poziva Komisijo, naj pri 
sestavljanju študije uporabi tako svoje 
posvetovalne organe kot tudi Odbor za 
zaposlovanje in Odbor za socialno zaščito;
predlaga, naj se EESO zaprosi za 
oblikovanje posebnega poročila;

Or. fi

Predlog spremembe 189
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 19

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj opravi podrobno 
študijo socialnih in gospodarskih posledic 
programov prilagajanja v vseh štirih 
državah, da bi omogočila natančno 
razumevanje tako kratkoročne kot 
dolgoročne škode za sisteme socialnega 
varstva s posebnim poudarkom na boju 
proti revščini, vzdrževanju dobrega 
socialnega dialoga ter ravnotežju med 
prožnostjo in varnostjo v delovnih 
razmerjih; poziva Komisijo, naj pri 
sestavljanju študije uporabi tako svoje 
posvetovalne organe kot tudi Odbor za 
zaposlovanje in Odbor za socialno zaščito;
predlaga, naj se EESO zaprosi za 
oblikovanje posebnega poročila;

19. poziva Komisijo, naj opravi podrobno 
študijo socialnih in gospodarskih posledic 
programov prilagajanja v vseh štirih 
državah, da bi omogočila natančno 
razumevanje tako kratkoročne kot 
dolgoročne škode za zaposlovanje in
sisteme socialnega varstva s posebnim 
poudarkom na boju proti revščini, 
vzdrževanju dobrega socialnega dialoga ter 
ravnotežju med prožnostjo in varnostjo v 
delovnih razmerjih; poziva Komisijo, naj 
pri sestavljanju študije uporabi tako svoje 
posvetovalne organe kot tudi Odbor za 
zaposlovanje in Odbor za socialno zaščito;
predlaga, naj se EESO zaprosi za 
oblikovanje posebnega poročila;

Or. pt
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Predlog spremembe 190
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 19

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj opravi podrobno 
študijo socialnih in gospodarskih posledic 
programov prilagajanja v vseh štirih 
državah, da bi omogočila natančno 
razumevanje tako kratkoročne kot 
dolgoročne škode za sisteme socialnega 
varstva s posebnim poudarkom na boju 
proti revščini, vzdrževanju dobrega 
socialnega dialoga ter ravnotežju med 
prožnostjo in varnostjo v delovnih 
razmerjih; poziva Komisijo, naj pri 
sestavljanju študije uporabi tako svoje 
posvetovalne organe kot tudi Odbor za 
zaposlovanje in Odbor za socialno zaščito;
predlaga, naj se EESO zaprosi za 
oblikovanje posebnega poročila;

19. poziva Komisijo, naj opravi podrobno 
študijo socialnih in gospodarskih posledic 
programov prilagajanja v vseh štirih 
državah, da bi omogočila tako kratkoročno 
kot dolgoročno natančno razumevanje
sistemov socialnega varstva s posebnim 
poudarkom na boju proti revščini, 
vzdrževanju dobrega socialnega dialoga ter 
ravnotežju med prožnostjo in varnostjo v 
delovnih razmerjih; poziva Komisijo, naj 
pri sestavljanju študije uporabi tako svoje 
posvetovalne organe kot tudi Odbor za 
zaposlovanje in Odbor za socialno zaščito;
predlaga, naj se EESO zaprosi za 
oblikovanje posebnega poročila;

Or. es

Predlog spremembe 191
Phil Bennion, Philippe De Backer

Osnutek mnenja
Odstavek 19

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19. poziva Komisijo, naj opravi podrobno 
študijo socialnih in gospodarskih posledic 
programov prilagajanja v vseh štirih 
državah, da bi omogočila natančno 
razumevanje tako kratkoročne kot 
dolgoročne škode za sisteme socialnega 
varstva s posebnim poudarkom na boju 
proti revščini, vzdrževanju dobrega
socialnega dialoga ter ravnotežju med 
prožnostjo in varnostjo v delovnih 
razmerjih; poziva Komisijo, naj pri 

19. poziva Komisijo, naj opravi podrobno 
študijo socialnih in gospodarskih posledic 
programov prilagajanja v vseh štirih 
državah, da bi omogočila natančno 
razumevanje tako kratkoročnih kot 
dolgoročnih učinkov na sisteme 
socialnega varstva s posebnim poudarkom 
na boju proti revščini, vzdrževanju dobrega 
socialnega dialoga ter ravnotežju med 
prožnostjo in varnostjo v delovnih 
razmerjih; poziva Komisijo, naj pri 
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sestavljanju študije uporabi tako svoje 
posvetovalne organe kot tudi Odbor za 
zaposlovanje in Odbor za socialno zaščito;
predlaga, naj se EESO zaprosi za 
oblikovanje posebnega poročila;

sestavljanju študije uporabi tako svoje 
posvetovalne organe kot tudi Odbor za 
zaposlovanje in Odbor za socialno zaščito;
predlaga, naj se EESO zaprosi za 
oblikovanje posebnega poročila;

Or. en

Predlog spremembe 192
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 19 – točka 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) poziva Evropsko komisijo, naj sestavi 
podrobno poročilo o kršitvah duha in 
načel evropskega socialnega pravnega 
reda v programskih državah z namenom 
predlaganja ukrepov, ki bodo socialni 
pravni red obnovili; vztraja, da morajo pri 
tem s pomočjo evropskega socialnega 
dialoga tesno sodelovati nacionalni in 
evropski socialni partnerji;

Or. en

Predlog spremembe 193
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 19 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19a. poziva države članice, zlasti tiste, ki 
so podpisale Memorandum o soglasju, naj 
zvišajo plače in socialno pomoč ter vrnejo 
odvzete plače, dohodke in socialne pravice 
na prejšnjo raven, da bi rešile resne 
socialne težave, povečale domače 
povpraševanje, oživile gospodarsko 
dejavnost in ustvarile več kakovostnejših 



AM\1015492SL.doc 101/126 PE526.372v01-00

SL

delovnih mest; poziva države članice, naj 
izvajajo politiko varovanja in obnove 
javnih storitev, zlasti ko gre za socialno 
delovanje države, ter povečajo njihove 
človeške in materialne vire v skladu s 
ključno vlogo, ki jo imajo te storitve pri 
omogočanju državljanom, da uveljavljajo 
svoje pravice;

Or. pt

Predlog spremembe 194
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 19 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19a. poudarja, da je Grčija naredila 
izredno veliko, kar vključuje žrtve brez 
primere s strani grških državljanov; 
poziva EU, naj pomaga zagotoviti, da 
bodo prvi gospodarski dosežki ustrezno 
koristili družbi in realnemu gospodarstvu 
v Grčiji;

Or. el

Predlog spremembe 195
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 19 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19b. poudarja, da je pomembno, da države 
članice preučijo načine za preoblikovanje 
javnih dolgov – rokov odplačila, obresti in 
zneskov, ki jih je treba plačati –, kar bi 
državam lahko olajšalo breme 
odplačevanja dolgov in omogočilo 
preusmeritev virov v spodbujanje 
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produktivnih naložb in ustvarjanje 
delovnih mest;

Or. pt

Predlog spremembe 196
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 19 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19c. poudarja pomen političnega 
zbliževanja držav s podobnimi težavami, 
da bi ustavili rastoče špekulacije;

Or. pt

Predlog spremembe 197
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 19 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

19d. poudarja, da je pomembno izvajati 
proračunske politike, zasnovane za 
preprečevanje pretirane porabe, na 
podlagi fiskalnega elementa, ki vključuje 
višje davke na dividende in dobiček ter 
manjšo obremenitev delavcev in MSP, ter 
s tem zagotoviti proračunska sredstva, ki 
jih države potrebujejo za učinkovito 
delovanje;

Or. pt

Predlog spremembe 198
Sari Essayah
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Osnutek mnenja
Odstavek 20

Osnutek mnenja Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj prosi Mednarodno 
organizacijo dela in Svet Evrope, da 
pripravita poročili o možnih korektivnih 
ukrepih in spodbudah za zagotavljanje 
popolne skladnosti z Evropsko socialno 
listino in protokolom k Listini ter s 
temeljnimi konvencijami Mednarodne 
organizacije dela, saj so na obveznosti, ki 
izhajajo iz njih, vplivali ukrepi prilagajanja 
proračunov in strukturne reforme, ki jih je 
zahtevala trojka;

20. poziva Komisijo, naj prosi Mednarodno 
organizacijo dela in Svet Evrope, da 
pripravita poročili o možnih korektivnih 
ukrepih in spodbudah, njihovem 
financiranju in vzdržnosti javnih financ
za zagotavljanje popolne skladnosti z 
Evropsko socialno listino in protokolom k 
Listini ter s temeljnimi konvencijami 
Mednarodne organizacije dela, saj so na 
obveznosti, ki izhajajo iz njih, vplivali
gospodarska kriza ter ukrepi prilagajanja 
proračunov in strukturne reforme, ki jih je
za njeno odpravo zahtevala trojka;

Or. fi

Predlog spremembe 199
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 20

Osnutek mnenja Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj prosi Mednarodno 
organizacijo dela in Svet Evrope, da 
pripravita poročili o možnih korektivnih 
ukrepih in spodbudah za zagotavljanje 
popolne skladnosti z Evropsko socialno 
listino in protokolom k Listini ter s 
temeljnimi konvencijami Mednarodne 
organizacije dela, saj so na obveznosti, ki 
izhajajo iz njih, vplivali ukrepi 
prilagajanja proračunov in strukturne 
reforme, ki jih je zahtevala trojka;

20. poziva Komisijo, naj prosi Mednarodno 
organizacijo dela in Svet Evrope, da 
pripravita poročili o možnih korektivnih 
ukrepih in spodbudah za zagotavljanje 
popolne skladnosti z Evropsko socialno 
listino in protokolom k Listini ter s 
temeljnimi konvencijami Mednarodne
organizacije dela;

Or. es
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Predlog spremembe 200
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 20

Osnutek mnenja Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj prosi Mednarodno 
organizacijo dela in Svet Evrope, da 
pripravita poročili o možnih korektivnih 
ukrepih in spodbudah za zagotavljanje 
popolne skladnosti z Evropsko socialno 
listino in protokolom k Listini ter s 
temeljnimi konvencijami Mednarodne 
organizacije dela, saj so na obveznosti, ki 
izhajajo iz njih, vplivali ukrepi prilagajanja 
proračunov in strukturne reforme, ki jih je 
zahtevala trojka;

20. poziva Komisijo, naj prosi Mednarodno 
organizacijo dela in Svet Evrope, da 
pripravita poročili o možnih korektivnih 
ukrepih in potrebnih spodbudah za 
zagotavljanje popolne skladnosti z 
Evropsko socialno listino in protokolom k 
Listini ter s temeljnimi konvencijami 
Mednarodne organizacije dela, saj so na 
obveznosti, ki izhajajo iz njih, vplivali 
ukrepi prilagajanja proračunov in 
strukturne reforme, ki jih je zahtevala 
trojka;

Or. en

Predlog spremembe 201
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 20

Osnutek mnenja Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj prosi Mednarodno 
organizacijo dela in Svet Evrope, da 
pripravita poročili o možnih korektivnih 
ukrepih in spodbudah za zagotavljanje 
popolne skladnosti z Evropsko socialno 
listino in protokolom k Listini ter s 
temeljnimi konvencijami Mednarodne 
organizacije dela, saj so na obveznosti, ki 
izhajajo iz njih, vplivali ukrepi prilagajanja 
proračunov in strukturne reforme, ki jih je 
zahtevala trojka;

20. poziva Komisijo, naj prosi Mednarodno 
organizacijo dela in Svet Evrope, da 
pripravita poročili o možnih korektivnih 
ukrepih in spodbudah za zagotavljanje 
popolne skladnosti z Evropsko socialno 
listino in protokolom k Listini ter s 
temeljnimi konvencijami Mednarodne 
organizacije dela, vključno s Konvencijo 
Mednarodne organizacije dela št. 87 o 
sindikalni svobodi, Konvencijo št. 94 o 
določbah o delu v javnih pogodbah ali 
Konvencijo št. 98 o uporabi načel o 
pravicah organiziranja, saj so na 
obveznosti, ki izhajajo iz njih, vplivali 
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ukrepi prilagajanja proračunov in 
strukturne reforme, ki jih je zahtevala 
trojka;

Or. en

Predlog spremembe 202
Phil Bennion, Philippe De Backer

Osnutek mnenja
Odstavek 20

Osnutek mnenja Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj prosi
Mednarodno organizacijo dela in Svet 
Evrope, da pripravita poročili o možnih
korektivnih ukrepih in spodbudah za
zagotavljanje popolne skladnosti z 
Evropsko socialno listino in protokolom k 
Listini ter s temeljnimi konvencijami
Mednarodne organizacije dela, saj so na 
obveznosti, ki izhajajo iz njih, vplivali 
ukrepi prilagajanja proračunov in 
strukturne reforme, ki jih je zahtevala 
trojka;

20. poziva Mednarodno organizacijo dela 
in Svet Evrope, da pripravita poročili o 
možnih ukrepih in spodbudah za
izboljšanje socialnih razmer v teh državah 
ob upoštevanju Evropske socialne listine 
in protokolov k Listini ter temeljnih 
konvencij Mednarodne organizacije dela, 
saj so na obveznosti, ki izhajajo iz njih, 
vplivali ukrepi prilagajanja proračunov in 
strukturne reforme, ki jih je zahtevala 
trojka;

Or. en

Predlog spremembe 203
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 20 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

20a. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
nacionalnimi organi poskrbi za dodatno 
pomoč državam, ki izvajajo programe 
gospodarskega prilagajanja, in tako 
zagotovi, da države kar najbolje izkoristijo 
priložnosti, ki jih ponujajo strukturni 
skladi EU, za izboljšanje javne uprave in 
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izobraževanja, spodbujanje zaposlovanja 
ter preprečevanje revščine, brezposelnosti 
in socialne izključenosti za javno dobro;

Or. el

Predlog spremembe 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 20 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

20a. opozarja, da poročilo Mednarodne 
organizacije dela iz novembra 2013 z 
naslovom „Tackling the job crisis in 
Portugal“ (Spopadanje s krizo delovnih 
mest na Portugalskem) zagovarja 
strategijo, ki temelji na ustvarjanju 
delovnih mest, produktivnih naložbah, 
ohranjanju delovnih mest, podpiranju 
brezposelnih in ranljivih skupin, 
kakovostnejših delovnih mestih, 
socialnem varstvu, višjih plačah ter 
obnovitvi in razširitvi kolektivnih pogajanj 
in socialnega dialoga;

Or. pt

Predlog spremembe 205
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 20 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

20a. poziva ustrezne institucije EU, naj 
vztrajajo pri tem, da se izobraževalnim 
storitvam namenijo zadostni finančni viri, 
zlasti ko gre za storitve, namenjene 
otrokom s posebnimi potrebami in 
invalidom, ter naj poleg tega vztrajajo pri 
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tem, da se ponovno vzpostavijo viri, 
potrebni za samostojno življenje; 

Or. en

Predlog spremembe 206
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 20 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

20b. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, 
kot je olajšanje dostopa do financiranja, 
da bi podprla MSP, ki predstavljajo temelj 
evropskega gospodarstva ter imajo 
osrednjo gospodarsko vlogo na nacionalni 
ravni v zadevnih državah; poziva 
Komisijo, naj v zvezi s tem preuči možnost 
uvedbe klavzule o rasti v programih 
gospodarskega prilagajanja, glede na to, 
da so nelikvidnost, visoko obdavčevanje in 
dolgotrajna recesija v državah, ki izvajajo 
programe gospodarskega prilagajanja, 
resno ogrozili podjetništvo, zlasti v 
primeru majhnih in srednjih podjetij, 
zaradi česar se podjetja zapirajo ali selijo, 
kar povzroča velike izgube delovnih mest;

Or. el

Predlog spremembe 207
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Osnutek mnenja
Odstavek 21

Osnutek mnenja Predlog spremembe

21. poziva EU, naj po opravljeni oceni 
ponudi pomoč, tudi v obliki finančnih 
virov, kjer je to potrebno, za obnovitev 
standardov socialne zaščite in boja proti 
revščini ter ponovno vzpostavitev 
socialnega dialoga z načrtom za socialno 

21. poziva EU, naj po opravljeni oceni 
ponudi pomoč, tudi v obliki finančnih 
virov, kjer je to potrebno, za obnovitev 
standardov socialne zaščite in boja proti 
revščini ter ponovno vzpostavitev 
socialnega dialoga z načrtom za socialno 
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obnovo; poziva Komisijo, Evropsko 
centralno banko in Evroskupino, naj 
postopoma odpravijo izredne ukrepe, ki so 
bili uvedeni;

obnovo; poziva Komisijo, naj predlaga 
ukrepe in obravnava hude težave, s 
katerimi se soočajo otroci v Grčiji, na 
Cipru in tudi v drugih državah, da bi 
preprečila slabšanje trenutnega stanja ter 
spodbujala in zaščitila socialno kohezijo 
ter pravice otrok in študentov; poziva 
Komisijo, Evropsko centralno banko in 
Evroskupino, naj postopoma odpravijo 
izredne ukrepe, ki so bili uvedeni;

Or. en

Predlog spremembe 208
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 21

Osnutek mnenja Predlog spremembe

21. poziva EU, naj po opravljeni oceni
ponudi pomoč, tudi v obliki finančnih 
virov, kjer je to potrebno, za obnovitev 
standardov socialne zaščite in boja proti 
revščini ter ponovno vzpostavitev 
socialnega dialoga z načrtom za socialno 
obnovo; poziva Komisijo, Evropsko 
centralno banko in Evroskupino, naj
postopoma odpravijo izredne ukrepe, ki so 
bili uvedeni;

21. poziva EU, naj ponudi pomoč za 
obnovitev in ponovno vzpostavitev
standardov socialne zaščite in boja proti 
revščini ter ponovno vzpostavitev 
socialnega dialoga z načrtom za socialno 
obnovo, ki se osredotoča na zaščito večje 
domače proizvodnje v teh državah, tudi v 
obliki finančne podpore; poziva Komisijo, 
Evropsko centralno banko in Evroskupino, 
naj ukinejo trojke in politične ukrepe,
katerih vsebina je temeljila na pristopu 
proračunske konsolidacije (evropski 
semester, dvojni sveženj, gospodarsko 
upravljanje, fiskalni pakt);

Or. pt

Predlog spremembe 209
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 21
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

21. poziva EU, naj po opravljeni oceni 
ponudi pomoč, tudi v obliki finančnih 
virov, kjer je to potrebno, za obnovitev 
standardov socialne zaščite in boja proti 
revščini ter ponovno vzpostavitev 
socialnega dialoga z načrtom za socialno 
obnovo; poziva Komisijo, Evropsko 
centralno banko in Evroskupino, naj 
postopoma odpravijo izredne ukrepe, ki so 
bili uvedeni;

21. poziva EU, naj po opravljeni oceni 
ponudi pomoč, da bi gospodarstva 
zadevnih držav obnovili do take mere, da 
bi lahko sama financirala obnovitev 
standardov socialne zaščite in boja proti 
revščini ter ponovno vzpostavitev 
socialnega dialoga z načrtom za socialno 
obnovo; poziva Komisijo, Evropsko 
centralno banko in Evroskupino, naj 
postopoma odpravijo izredne ukrepe, ki so 
bili uvedeni, potem ko bo gospodarstvo 
programske države stalo na trdnih 
temeljih;

Or. fi

Predlog spremembe 210
Emer Costello

Osnutek mnenja
Odstavek 21

Osnutek mnenja Predlog spremembe

21. poziva EU, naj po opravljeni oceni 
ponudi pomoč, tudi v obliki finančnih 
virov, kjer je to potrebno, za obnovitev 
standardov socialne zaščite in boja proti 
revščini ter ponovno vzpostavitev 
socialnega dialoga z načrtom za socialno 
obnovo; poziva Komisijo, Evropsko 
centralno banko in Evroskupino, naj
postopoma odpravijo izredne ukrepe, ki so 
bili uvedeni;

21. poziva EU, naj po opravljeni oceni 
ponudi pomoč, tudi v obliki finančnih 
virov, kjer je to potrebno, za obnovitev 
standardov socialne zaščite in boja proti 
revščini ter ponovno vzpostavitev 
socialnega dialoga z načrtom za socialno 
obnovo, namenjenim zagotavljanju praga 
za dostojno življenje, ko gre za socialno
pomoč, pokojnine in plače, ter 
pozitivnemu socialnemu zbliževanju in 
socialnemu napredku; poziva Komisijo, 
Evropsko centralno banko in Evroskupino, 
naj si prizadevajo za ta cilj s postopno 
odpravo izrednih ukrepov, ki so bili 
uvedeni;

Or. en
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Predlog spremembe 211
Phil Bennion, Philippe De Backer

Osnutek mnenja
Odstavek 21

Osnutek mnenja Predlog spremembe

21. poziva EU, naj po opravljeni oceni 
ponudi pomoč, tudi v obliki finančnih 
virov, kjer je to potrebno, za obnovitev 
standardov socialne zaščite in boja proti 
revščini ter ponovno vzpostavitev 
socialnega dialoga z načrtom za socialno 
obnovo; poziva Komisijo, Evropsko 
centralno banko in Evroskupino, naj 
postopoma odpravijo izredne ukrepe, ki so 
bili uvedeni;

21. poziva EU, naj po opravljeni oceni 
ponudi pomoč, tudi v obliki finančnih 
virov, kjer je to potrebno, za boj proti 
revščini; poziva Komisijo, Evropsko 
centralno banko in Evroskupino, naj 
postopoma odpravijo izredne ukrepe, ki so 
bili uvedeni, in sicer takoj, ko bo to 
primerno;

Or. en

Predlog spremembe 212
Marije Cornelissen, Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 21

Osnutek mnenja Predlog spremembe

21. poziva EU, naj po opravljeni oceni 
ponudi pomoč, tudi v obliki finančnih 
virov, kjer je to potrebno, za obnovitev 
standardov socialne zaščite in boja proti 
revščini ter ponovno vzpostavitev 
socialnega dialoga z načrtom za socialno 
obnovo; poziva Komisijo, Evropsko 
centralno banko in Evroskupino, naj
postopoma odpravijo izredne ukrepe, ki so 
bili uvedeni;

21. poziva EU, naj po opravljeni oceni 
ponudi pomoč, tudi v obliki zadostnih
finančnih virov, ki presegajo večletni 
finančni okvir, za obnovitev standardov 
socialne zaščite in boja proti revščini ter 
ponovno vzpostavitev socialnega dialoga z 
načrtom za socialno obnovo; poziva 
Komisijo, Evropsko centralno banko in 
Evroskupino, naj pregledajo in, kjer je 
potrebno, revidirajo ukrepe, ki so bili 
uvedeni;

Or. en
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Predlog spremembe 213
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 21 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

21a. poziva Komisijo in države članice, 
naj si potem, ko bo vzdržnost javnih 
financ zagotovljena, začnejo prizadevati 
za ustvarjanje delovnih mest in se posebej 
osredotočijo na mlade in dolgotrajno 
brezposelne;

Or. es

Predlog spremembe 214
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 22

Osnutek mnenja Predlog spremembe

22. poziva k spoštovanju zgoraj omenjenih 
pravnih obveznosti, ki so določene v 
Pogodbah in Listini o temeljnih pravicah, 
saj predstavlja neupoštevanje teh 
obveznosti kršitev primarnega prava EU;

22. poziva k spoštovanju zgoraj omenjenih 
pravnih obveznosti, ki so določene v 
Pogodbah in Listini o temeljnih pravicah, 
saj predstavlja neupoštevanje teh 
obveznosti kršitev primarnega prava EU;
poziva Agencijo za temeljne pravice, naj 
natančno oceni učinek ukrepov na 
človekove pravice in pripravi priporočila v 
primeru kršitev Listine;

Or. en

Predlog spremembe 215
Silvana Rapti (Sylvana Rapti)

Osnutek mnenja
Odstavek 22 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

22a. poziva Evropsko centralno banko, 
Evropsko komisijo in Evroskupino, naj 
cilje strategije Evropa 2020 obravnavajo 
kot enakovredne ciljem fiskalnega in 
gospodarskega prilagajanja, ko gre za 
ocenjevanje programov;

Or. en

Predlog spremembe 216
Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 23

Osnutek mnenja Predlog spremembe

23. poziva EU, naj v prihodnosti ne 
uporablja več takih institucionalnih in 
finančnih rešitev ter naj vzpostavi 
mehanizme, ki bodo institucijam EU 
omogočali doseganje socialnih ciljev in 
politik, zapisanih v Pogodbah, zlasti tistih 
v zvezi z individualnimi in kolektivnimi 
pravicami posameznikov, ki jim najbolj 
grozi socialna izključenost;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 217
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Osnutek mnenja
Odstavek 23

Osnutek mnenja Predlog spremembe

23. poziva EU, naj v prihodnosti ne 
uporablja več takih institucionalnih in 
finančnih rešitev ter naj vzpostavi 
mehanizme, ki bodo institucijam EU 

23. poziva EU, naj čim prej preneha 
uporabljati take institucionalne in 
finančne rešitve ter naj vzpostavi 
mehanizme kriznega upravljanja, ki bodo 
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omogočali doseganje socialnih ciljev in 
politik, zapisanih v Pogodbah, zlasti tistih 
v zvezi z individualnimi in kolektivnimi 
pravicami posameznikov, ki jim najbolj 
grozi socialna izključenost;

institucijam EU omogočali doseganje 
socialnih ciljev in politik, zapisanih v 
Pogodbah, zlasti tistih v zvezi z 
individualnimi in kolektivnimi pravicami 
posameznikov, ki jim najbolj grozi 
socialna izključenost;

Or. en

Predlog spremembe 218
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 23

Osnutek mnenja Predlog spremembe

23. poziva EU, naj v prihodnosti ne 
uporablja več takih institucionalnih in 
finančnih rešitev ter naj vzpostavi 
mehanizme, ki bodo institucijam EU 
omogočali doseganje socialnih ciljev in 
politik, zapisanih v Pogodbah, zlasti tistih 
v zvezi z individualnimi in kolektivnimi 
pravicami posameznikov, ki jim najbolj 
grozi socialna izključenost;

23. poziva EU, naj v prihodnosti ne 
uporablja več varčevalnih ukrepov ter naj 
vzpostavi mehanizme, ki bodo institucijam 
EU omogočali doseganje socialnih ciljev in 
politik, zapisanih v Pogodbah, zlasti tistih 
v zvezi z individualnimi in kolektivnimi 
pravicami posameznikov, ki jim najbolj 
grozi socialna izključenost;

Or. en

Predlog spremembe 219
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 23

Osnutek mnenja Predlog spremembe

23. poziva EU, naj v prihodnosti ne 
uporablja več takih institucionalnih in 
finančnih rešitev ter naj vzpostavi 
mehanizme, ki bodo institucijam EU 
omogočali doseganje socialnih ciljev in 
politik, zapisanih v Pogodbah, zlasti tistih 
v zvezi z individualnimi in kolektivnimi 

23. poziva EU, naj prevzame odgovornost 
za izvajanje ukrepov, ki bodo državam 
članicam EU omogočili doseganje 
socialnih ciljev in politik, zapisanih v 
Pogodbah, zlasti tistih v zvezi z 
individualnimi in kolektivnimi pravicami 
posameznikov, ki jim najbolj grozi 
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pravicami posameznikov, ki jim najbolj 
grozi socialna izključenost;

socialna izključenost;

Or. fi

Predlog spremembe 220
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 23

Osnutek mnenja Predlog spremembe

23. poziva EU, naj v prihodnosti ne 
uporablja več takih institucionalnih in 
finančnih rešitev ter naj vzpostavi 
mehanizme, ki bodo institucijam EU 
omogočali doseganje socialnih ciljev in 
politik, zapisanih v Pogodbah, zlasti tistih 
v zvezi z individualnimi in kolektivnimi 
pravicami posameznikov, ki jim najbolj 
grozi socialna izključenost;

23. poziva EU, naj v prihodnosti ne 
uporablja več takih institucionalnih in 
finančnih konstrukcij ter naj vzpostavi 
mehanizme, ki bodo institucije EU prisilili 
k spoštovanju in jamčenju evropskega 
socialnega pravnega reda, kot je zapisan v 
Pogodbah, Listini o temeljnih pravicah, 
socialnih direktivah EU, sporazumih 
socialnih partnerjev na evropski ravni in 
drugih zavezujočih listinah na 
mednarodni ravni (konvencije 
Mednarodne organizacije dela, Evropska 
socialna listina in Evropska konvencija o 
človekovih pravicah); v ta namen 
predlaga, naj se med drugim v okviru 
Sodišča Evropske unije ustanovi poseben 
senat za socialna vprašanja, ki bo 
obravnaval postopke za vlaganje sodnih 
pritožb;

Or. en

Predlog spremembe 221
Verónica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 23

Osnutek mnenja Predlog spremembe

23. poziva EU, naj v prihodnosti ne 23. poziva EU, naj vzpostavi mehanizme, 
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uporablja več takih institucionalnih in 
finančnih rešitev ter naj vzpostavi 
mehanizme, ki bodo institucijam EU 
omogočali doseganje socialnih ciljev in 
politik, zapisanih v Pogodbah, zlasti tistih 
v zvezi z individualnimi in kolektivnimi 
pravicami posameznikov, ki jim najbolj 
grozi socialna izključenost;

ki bodo institucijam EU omogočali 
doseganje socialnih ciljev in politik, 
zapisanih v Pogodbah, zlasti tistih v zvezi z 
individualnimi in kolektivnimi pravicami 
posameznikov, ki jim najbolj grozi 
socialna izključenost;

Or. es

Predlog spremembe 222
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 24

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24. poziva Komisijo in Svet, naj enako 
mero pozornosti kot makroekonomskim 
neravnotežjem posvetita socialnim 
neravnotežjem in njihovemu odpravljanju 
ter naj v ta namen Svet za zaposlovanje, 
socialno politiko, zdravje in varstvo 
potrošnikov ter njegove prednostne naloge 
postavita na isto raven kot Ekonomsko-
finančni svet in Evroskupino;

24. poziva Komisijo in Svet, naj glavno 
pozornost posvetita socialnim 
neravnotežjem in jih odpravita;

Or. en

Predlog spremembe 223
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 24

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24. poziva Komisijo in Svet, naj enako 
mero pozornosti kot makroekonomskim 
neravnotežjem posvetita socialnim 
neravnotežjem in njihovemu odpravljanju 
ter naj v ta namen Svet za zaposlovanje, 
socialno politiko, zdravje in varstvo 
potrošnikov ter njegove prednostne naloge 

24. poziva Komisijo in Svet, naj enako 
mero pozornosti kot makroekonomskim 
neravnotežjem posvetita socialnim 
neravnotežjem in njihovemu odpravljanju 
ter naj v ta namen Svet za zaposlovanje, 
socialno politiko, zdravje in varstvo 
potrošnikov ter njegove prednostne naloge 
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postavita na isto raven kot Ekonomsko-
finančni svet in Evroskupino;

postavita na isto raven kot Ekonomsko-
finančni svet in Evroskupino, da bi javne 
finance držav članic postavili na vzdržne 
temelje in končali njihovo odvisnost od 
posojil;

Or. fi

Predlog spremembe 224
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 24

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24. poziva Komisijo in Svet, naj enako 
mero pozornosti kot makroekonomskim 
neravnotežjem posvetita socialnim 
neravnotežjem in njihovemu odpravljanju 
ter naj v ta namen Svet za zaposlovanje, 
socialno politiko, zdravje in varstvo 
potrošnikov ter njegove prednostne naloge 
postavita na isto raven kot Ekonomsko-
finančni svet in Evroskupino;

24. poziva Komisijo in Svet, naj enako 
mero pozornosti kot makroekonomskim 
neravnotežjem posvetita socialnim 
neravnotežjem in njihovemu odpravljanju 
ter naj v ta namen Svet za zaposlovanje, 
socialno politiko, zdravje in varstvo 
potrošnikov ter njegove prednostne naloge 
postavita na isto raven kot prednostne 
naloge Ekonomsko-finančnega sveta in 
Evroskupine, obenem pa zagotovita 
popolno skladnost z njimi;

Or. en

Predlog spremembe 225
Phil Bennion, Philippe De Backer

Osnutek mnenja
Odstavek 24

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24. poziva Komisijo in Svet, naj enako 
mero pozornosti kot makroekonomskim 
neravnotežjem posvetita socialnim 
neravnotežjem in njihovemu odpravljanju
ter naj v ta namen Svet za zaposlovanje, 
socialno politiko, zdravje in varstvo 
potrošnikov ter njegove prednostne naloge 

24. poziva Komisijo in Svet, naj posvetita
pozornost socialnim neravnotežjem in 
njihovemu odpravljanju;
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postavita na isto raven kot Ekonomsko-
finančni svet in Evroskupino;

Or. en

Predlog spremembe 226
Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

Osnutek mnenja
Odstavek 24 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24a. poziva Komisijo in Evropski svet, naj 
nehata zmanjševati vlogo Evropskega 
parlamenta ter naj predložita politične in 
tudi institucionalne postopke in reforme, 
tako da v prihodnosti o takih vprašanjih 
in krizah ne bo mogoče sprejemati 
odločitev, če pri tem ne bosta upoštevana 
mnenje in stališče Evropskega 
parlamenta;

Or. en

Predlog spremembe 227
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 24 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24a. poziva k takojšnji odpravi 
varčevalnih politik;

Or. en

Predlog spremembe 228
Alejandro Cercas
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Osnutek mnenja
Odstavek 24 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24a. priporoča Komisiji in državam 
članicam, naj na sredstva za javno 
zdravstvo in izobraževanje ne gledajo kot 
na sredstva, ki jih je mogoče zmanjševati, 
ampak kot na javno naložbo v prihodnost 
države, ki jo je treba spoštovati in 
povečevati, da bi izboljšali gospodarsko in 
socialno okrevanje;

Or. en

Predlog spremembe 229
Regina Bastos

Osnutek mnenja
Odstavek 24 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24a. v tem okviru poudarja, da je treba 
izvajati učinkovite varčevalne ukrepe, ki 
temeljijo na vrednotah Evropske unije in 
katerih namen je, da zagotovijo socialno 
pravičnost ter omogočijo vzpostavitev 
ravnotežja med gospodarsko rastjo in 
zaposlovanjem ter izvajanjem strukturnih 
reform in proračunsko konsolidacijo v 
državah članicah, ki so prejele finančno 
pomoč;

Or. pt

Predlog spremembe 230
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 24 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

24a. poziva institucije EU, naj dajo 
prednost ustvarjanju delovnih mest in 
spodbujanju podjetništva;

Or. en

Predlog spremembe 231
Marije Cornelissen, Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 24 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24a. meni, da bi morale politični postopek 
oblikovanja in izvajanja programov 
prilagajanja za države v resnih finančnih 
težavah voditi le resnično demokratično 
odgovorne institucije; meni, da bi torej 
nalogo političnega usmerjanja morala 
imeti Komisija; poziva, naj se vlogi 
Evropske centralne banke in 
Mednarodnega denarnega sklada omejita 
na tehnično pomoč, in nadalje poziva, naj 
Mednarodna organizacija dela sodeluje v 
svetovalni vlogi; poziva k večji 
preglednosti ter politični in družbeni 
zavezanosti oblikovanju in izvajanju 
programov prilagajanja;

Or. en

Predlog spremembe 232
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 24 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

24b. priporoča, naj potem, ko bo najtežji 
del finančne krize minil, institucije EU v 
sodelovanju z državami članicami 
vzpostavijo načrt za obnovitev delovnih 
mest, ki bi ga bilo treba uvesti že pred leti, 
saj je to edini način za utrditev 
makroekonomskega prilagajanja ter 
odpravo neravnotežij v javnem sektorju, 
kot sta dolg in primanjkljaj; meni, da je 
treba, da bi to dosegli, uvesti strategijo 
zaposlovanja, ki bo upoštevala, da so 
potrebni hitro okrevanje kreditnega 
sistema, zlasti za MSP, realna politika 
zaposlovanja z aktivnimi politikami trga 
dela, kakovostni in evropski javni zavodi 
za zaposlovanje, politika rasti plač, 
evropsko jamstvo za zaposlovanje mladih, 
program za brezposelna gospodinjstva in 
previdnejše javnofinančno poslovodenje;

Or. en

Predlog spremembe 233
Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 24 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24b. meni, da je zelo pomembno, da se 
izvajajo povsem drugačne, socialistične 
politike, da bi rešili socialno katastrofo, ki 
sta jo povzročila kapitalizem in kriza; zato 
poudarja, da bi bilo treba uvesti resnično 
napreden sistem obdavčevanja ter da bi 
moral bančni sektor preiti v demokratično 
javno last, da bi ga upravljali na 
demokratično načrtovan način in bi 
pomagal pri financiranju obširnega 
načrta naložb v javna dela in storitve za 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in 
storitev za vse;
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Or. en

Predlog spremembe 234
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 24 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24b. poziva Komisijo in Svet, naj enako 
mero pozornosti kot makroekonomskim 
neravnotežjem posvetita socialnim 
neravnotežjem in njihovemu odpravljanju 
ter naj v ta namen Svet za zaposlovanje, 
socialno politiko, zdravje in varstvo 
potrošnikov ter njegove prednostne naloge 
postavita na isto raven kot prednostne 
naloge Ekonomsko-finančnega sveta in 
Evroskupine, obenem pa zagotovita 
popolno skladnost z njimi;

Or. en

Predlog spremembe 235
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 24 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24c. poziva Komisijo, naj predstavi
poročilo o napredku strategije Evropa 
2020 s posebnim poudarkom na 
pomanjkljivem napredku v programskih 
državah in naj pripravi predloge, ki bodo 
te države usmerili na verodostojno pot do 
vseh ciljev strategije Evropa 2020;

Or. en
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Predlog spremembe 236
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 24 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24c. priporoča, naj prihodnje reforme 
dela ne bodo usmerjene le v večjo 
prožnost trga dela, temveč tudi v njegovo 
večjo varnost, doseženo prek povečane 
konkurenčnosti podjetij ob upoštevanju 
drugih dejavnikov, kot so stroški za 
energijo, nelojalna konkurenca, socialni 
damping, pravičen in učinkovit finančni 
sistem, fiskalne politike, ki dajejo prednost 
rasti in zaposlovanju, ter na splošno vsi 
dejavniki, ki prispevajo k razvoju realnega 
gospodarstva in podjetništva;

Or. en

Predlog spremembe 237
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 24 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24d. poziva k nujnim ukrepom za 
preprečevanje zviševanja stopnje 
brezdomstva v programskih državah in 
poziva Evropsko komisijo, naj take ukrepe 
podpira z analizo politike in spodbujanjem 
dobrih praks;

Or. en

Predlog spremembe 238
Marije Cornelissen
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v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 24 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24d. poziva Komisijo, naj pred 
nalaganjem večjih reform programskim 
državam izvede ocene socialnega vpliva in 
naj upošteva učinke prelivanja takih 
ukrepov, na primer učinek na revščino, 
socialno izključenost, stopnjo kriminala in 
ksenofobijo;

Or. en

Predlog spremembe 239
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 24 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24d. poziva Svet, naj preuči možnost 
oblikovanja strukture, podobne 
Evroskupini, v kateri bi lahko države 
euroobmočja usklajevale skupne politike 
na socialnem področju z namenom 
iskanja praktičnih odgovorov na socialne 
težave; meni, da bi oblikovanje tovrstne 
„socialne Evroskupine“ lahko pomagalo 
povečati vidnost socialnih vprašanj in 
spodbujati pravičnejše gospodarstvo, ki v 
večji meri temelji na solidarnosti in 
vključenosti;

Or. pt

Predlog spremembe 240
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 24 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24e. meni, da bi morale breme 
prilagajanja nositi ne le programske 
države, ki so države članice s 
primanjkljajem na tekočem računu, 
ampak bi morale k ponovni vzpostavitvi 
ravnotežja v gospodarstvu euroobmočja 
prispevati tudi države članice s presežki 
na tekočem računu; poziva Komisijo, naj 
za neprogramske države pripravi 
priporočila o makroekonomskih politikah 
s tem ciljem;

Or. en

Predlog spremembe 241
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 24 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24e. poziva EU, naj oblikuje program za 
boj proti brezposelnosti mladih, ki se bo 
financiral s prihodki od davkov na 
finančne transakcije in s 40 % sredstev 
Skupnosti, ki se ne porabijo v trenutnem 
okviru Skupnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 242
Alejandro Cercas

Osnutek mnenja
Odstavek 24 e (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

24e. poziva Komisijo in države članice, 
naj se glede prihodnjih ukrepov v zvezi z 
zdravstvom v programih prilagajanja 
posvetujejo s civilno družbo, 
organizacijami bolnikov in strokovnimi
organi ter naj sodelujejo z Odborom za 
socialno zaščito, da bi zagotovili, da bodo 
reforme povečale učinkovitost sistemov in 
virov, ne da bi pri tem ogrozile najbolj 
ranljive skupine in najpomembnejšo 
socialno zaščito, vključno s pridobivanjem 
in uporabo zdravil, najosnovnejšimi 
potrebami in upoštevanjem zdravstvenih 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 243
Edite Estrela

Osnutek mnenja
Odstavek 24 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

24f. poziva EU, naj določi omejitev 
stopnje brezposelnosti na 11 % do leta 
2020 in to omejitev vključi v fiskalni pakt, 
hkrati pa naj ustvari potrebne razmere za 
združevanje mehanizmov za socialno 
podporo in plačevanje nadomestil za 
brezposelnost v državah članicah, ki 
omejitev presegajo;

Or. pt

Predlog spremembe 244
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 24 f (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

24f. ugotavlja, da bo Komisija v skladu s 
členom 19 Uredbe (EU) št. 472/2013 pred 
1. januarjem 2014 pripravila poročilo za 
Parlament o uporabi navedene uredbe; 
poziva Komisijo, naj poročilo predstavi 
brez odlašanja in vanj vključi tudi 
posledice te uredbe za tekoče programe 
gospodarskega prilagajanja;

Or. en


