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Predlog spremembe 1
Danuta Jazłowiecka in Csaba Őry

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je povečanje brezposelnosti 
in dolga, ki ju je povzročila gospodarska 
kriza, v nasprotju s ciljem vzdržnosti 
javnih financ; upošteva potrebo držav 
članic, da izvajajo finančno konsolidacijo, 
a poudarja, da je treba prilagoditi čas in 
način ter poudarja, da bi nekritično 
zmanjševanje javnih naložb ter sredstev za
raziskave in izobraževanje imelo negativne 
posledice za možnosti za rast;

1. ugotavlja, da je povečanje brezposelnosti 
in dolga, ki ju je povzročila gospodarska 
kriza, v nasprotju s ciljem vzdržnosti 
javnih financ; upošteva potrebo držav 
članic, da izvajajo finančno konsolidacijo
in izboljšajo solventnost javnih finance, 
da bi znižale stroške dolga, a poudarja, da 
je treba prilagoditi čas in način; poudarja, 
da so prednostna naloga vlaganja v 
izobraževanje, raziskave in razvoj ter 
vlaganja, namenjena ustvarjanju 
možnosti za rast;

Or. en

Predlog spremembe 2
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je povečanje brezposelnosti 
in dolga, ki ju je povzročila gospodarska 
kriza, v nasprotju s ciljem vzdržnosti 
javnih financ; upošteva potrebo držav 
članic, da izvajajo finančno konsolidacijo, 
a poudarja, da je treba prilagoditi čas in 
način ter poudarja, da bi nekritično 
zmanjševanje javnih naložb ter sredstev za 
raziskave in izobraževanje imelo negativne 
posledice za možnosti za rast;

1. ugotavlja, da je povečanje brezposelnosti 
in dolga, ki ju je povzročila gospodarska 
kriza, v nasprotju s ciljem vzdržnosti 
javnih financ; upošteva potrebo držav 
članic, da izvajajo finančno konsolidacijo, 
a poudarja, da je treba prilagoditi čas in 
način, ter poudarja, da bi nekritično 
zmanjševanje javnih naložb ter sredstev za 
raziskave in izobraževanje imelo negativne 
posledice za možnosti za rast; zato je treba 
nadaljevati s spodbujanjem naložb, 
usmerjenih v prihodnost, na področju 
izobraževanja in raziskav ter jih, kjer je to 
potrebno, še dodatno povečati;
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Or. de

Predlog spremembe 3
Sylvana Rapti

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je povečanje brezposelnosti 
in dolga, ki ju je povzročila gospodarska 
kriza, v nasprotju s ciljem vzdržnosti 
javnih financ; upošteva potrebo držav 
članic, da izvajajo finančno konsolidacijo, 
a poudarja, da je treba prilagoditi čas in 
način ter poudarja, da bi nekritično 
zmanjševanje javnih naložb ter sredstev za 
raziskave in izobraževanje imelo negativne 
posledice za možnosti za rast;

1. ugotavlja, da je povečanje brezposelnosti 
in dolga, ki ju je povzročila gospodarska 
kriza, v nasprotju s ciljem vzdržnosti 
javnih financ; upošteva potrebo držav 
članic, da izvajajo finančno konsolidacijo, 
a poudarja, da je treba prilagoditi čas in 
način ter upoštevati posebne okoliščine v 
državah članicah, ter poudarja, da bi 
nekritično zmanjševanje javnih naložb ter 
sredstev za raziskave in izobraževanje 
imelo negativne posledice za možnosti za 
rast;

Or. el

Predlog spremembe 4
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je povečanje brezposelnosti 
in dolga, ki ju je povzročila gospodarska 
kriza, v nasprotju s ciljem vzdržnosti 
javnih financ; upošteva potrebo držav 
članic, da izvajajo finančno konsolidacijo, 
a poudarja, da je treba prilagoditi čas in 
način ter poudarja, da bi nekritično 
zmanjševanje javnih naložb ter sredstev za 
raziskave in izobraževanje imelo negativne 
posledice za možnosti za rast;

1. ugotavlja, da je povečanje brezposelnosti 
in dolga ter zmanjšanje rasti, ki jih je 
povzročila gospodarska kriza, v nasprotju s 
ciljem vzdržnosti javnih financ; upošteva 
potrebo držav članic, da izvajajo finančno 
konsolidacijo, a poudarja, da je treba 
prilagoditi čas in način, ter poudarja, da bi 
nekritično zmanjševanje javnih naložb ter 
sredstev za raziskave in izobraževanje 
imelo negativne posledice za možnosti za 
rast, zaposlovanje in socialno 
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vključevanje;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je trenutno okrevanje 
gospodarstva še vedno krhko in 
brezposelnost še vedno narašča v večini 
držav članic, še posebej pa so na udaru 
mladi; je trdno prepričan, da ni mogoče 
naznanjati konca gospodarske krize, 
dokler se brezposelnost bistveno in trajno 
ne zmanjša, ter poudarja dejstvo, da so 
evropske države blaginje pokazale svojo 
vrednost pri zagotavljanju stabilnosti in 
pomoči pri okrevanju;

Or. en

Predlog spremembe 6
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. vztraja, da je treba pakt za stabilnost 
in rast nadomestiti s paktom za 
zaposlovanje in rast, ki bo namenjen 
spodbujanju javnih naložb in povečanju 
učinkovitost ter ki bo opredelil posebna 
gospodarska, socialna in okoljska merila, 
prilagojena potrebam posamezne države 
članice, zlasti pa bo usmerjen na 
zmanjšanje brezposelnosti in revščine;
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Or. pt

Predlog spremembe 7
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. vztraja, da je treba prekiniti z 
monetarističnimi politikami ECB in tržno 
usmeritvijo lizbonske strategije ter dati 
prednost boju proti brezposelnosti in 
revščini, podpirati proizvodnjo in 
ustvarjanje delovnih mest z zagotovljenimi 
pravicami, zagotoviti gospodarsko in 
socialno kohezijo ter nuditi proračunsko 
pomoč državam z najresnejšimi težavami, 
zlasti z dajanjem predujmov, ne da bi se 
zahtevala dodatna izplačila iz državnih 
virov;

Or. pt

Predlog spremembe 8
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Podnaslov pred odstavkom 2 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Socialna in zaposlitvena razsežnost 
izhodne strategije

Or. it

Predlog spremembe 9
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je nujno ustrezno oceniti 
socialne in zaposlitvene posledice krize ter 
na evropski ravni opredeliti strategijo 
izhoda iz nje, ki bo temeljila na podpori 
zaposlovanju, usposabljanju in naložbam, 
ponovnem zagonu industrije in razvoju 
konkurenčnega, okolju prijaznega 
gospodarstva; meni, da morajo biti ti cilji v 
osrčju strategije EU 2020;

2. meni, da je nujno ustrezno oceniti 
socialne in zaposlitvene posledice krize ter 
na evropski ravni opredeliti strategijo, ki 
bo temeljila na podpori za delovna mesta z 
zagotovljenimi pravicami, uresničevanju 
potenciala delavcev, spodbujanju
usposabljanja in naložb, ponovnem 
zagonu industrije in drugih proizvodnih 
sektorjev ter razvoju kakovostnih javnih 
storitev, ki bodo dostopne za vse; meni, da 
morajo biti ti cilji v osrčju strategije EU 
2020;

Or. pt

Predlog spremembe 10
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je nujno ustrezno oceniti 
socialne in zaposlitvene posledice krize ter 
na evropski ravni opredeliti strategijo 
izhoda iz nje, ki bo temeljila na podpori 
zaposlovanju, usposabljanju in naložbam, 
ponovnem zagonu industrije in razvoju 
konkurenčnega, okolju prijaznega 
gospodarstva; meni, da morajo biti ti cilji v 
osrčju strategije EU 2020;

2. ; meni, da je nujno ustrezno oceniti 
socialne in zaposlitvene posledice krize ter 
na evropski ravni opredeliti strategijo 
izhoda iz nje, ki bo temeljila na podpori 
zaposlovanju, usposabljanju, R+R+i in 
proizvodnim naložbam, ponovnem zagonu 
industrije in okrepitvi konkurenčnosti in 
produktivnosti podjetij, zlasti MSP, ter 
razvoju konkurenčnega, okolju prijaznega 
gospodarstva; meni, da morajo biti ti cilji v 
osrčju strategije EU 2020;

Or. es

Predlog spremembe 11
Danuta Jazłowiecka in Csaba Őry

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je nujno ustrezno oceniti 
socialne in zaposlitvene posledice krize ter 
na evropski ravni opredeliti strategijo 
izhoda iz nje, ki bo temeljila na podpori 
zaposlovanju, usposabljanju in naložbam, 
ponovnem zagonu industrije in razvoju
konkurenčnega, okolju prijaznega
gospodarstva; meni, da morajo biti ti cilji v 
osrčju strategije EU 2020; 

2. meni, da je nujno ustrezno oceniti 
socialne in zaposlitvene posledice krize ter 
na evropski ravni opredeliti strategijo 
izhoda iz nje, ki bo temeljila na podpori 
zaposlovanju, usposabljanju in naložbam, 
ki bodo privedle do visoke stopnje 
gospodarske aktivnosti v prihodnosti in do 
razvoja konkurenčnega gospodarstva; 
meni, da morajo biti ti cilji v osrčju 
strategije EU 2020;

Or. en

Predlog spremembe 12
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je nujno ustrezno oceniti 
socialne in zaposlitvene posledice krize ter 
na evropski ravni opredeliti strategijo 
izhoda iz nje, ki bo temeljila na podpori 
zaposlovanju, usposabljanju in naložbam, 
ponovnem zagonu industrije in razvoju 
konkurenčnega, okolju prijaznega 
gospodarstva; meni, da morajo biti ti cilji v 
osrčju strategije EU 2020;

2. meni, da je nujno ustrezno oceniti 
socialne in zaposlitvene posledice krize ter 
na evropski ravni opredeliti strategijo 
izhoda iz nje, ki bo temeljila na podpori 
zaposlovanju, usposabljanju in naložbam, 
industrijski tranziciji in razvoju 
konkurenčnega, okolju prijaznega 
gospodarstva; meni, da morajo biti ti cilji v 
osrčju strategije EU 2020;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da strategija oživitve gospodarstva 
nikakor ne sme ponovno povzročiti novih
strukturnih neravnovesij in velike 
neenakosti prihodkov; meni, da morajo
finančni in davčni ukrepi držav članic 
ohraniti plače, pokojnine in kupno moč 
družin;

3. meni, da mora strategija oživitve 
gospodarstva uvesti reforme, ki so 
potrebne za rešitev strukturnih 
neravnovesij, ki ovirajo produktivnost in 
konkurenčnost v gospodarstvu; meni, da 
finančni in davčni ukrepi držav članic ne bi 
smeli ogroziti vzdržnosti javnih financ ali 
sposobnosti držav članic za zagotavljanje 
osnovnih javnih storitev v prihodnosti;
poudarja, da se je treba čim prej vrniti k 
proračunski disciplini, značilni za pakt za 
stabilnost in rast, da se zagotovi 
trajnostna rast in ustvarjanje novih 
delovnih mest; poziva k ukrepanju, da se 
izpolnijo obveznosti, ki so jih države 
članice sprejele s programi za stabilnost 
in konvergenco; 

Or. es

Predlog spremembe 14
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da strategija oživitve gospodarstva 
nikakor ne sme ponovno povzročiti novih 
strukturnih neravnovesij in velike 
neenakosti prihodkov; meni, da morajo 
finančni in davčni ukrepi držav članic 
ohraniti plače, pokojnine in kupno moč 
družin;

3. meni, da strategija oživitve gospodarstva 
nikakor ne sme ponovno povzročiti novih 
strukturnih neravnovesij in velike 
neenakosti prihodkov; meni, da morajo 
finančni in davčni ukrepi držav članic 
ohraniti plače, pokojnine, nadomestila za 
brezposelnost in kupno moč družin;

Or. pt
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Predlog spremembe 15
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. meni, da strategija oživitve gospodarstva 
nikakor ne sme ponovno povzročiti novih 
strukturnih neravnovesij in velike 
neenakosti prihodkov; meni, da morajo 
finančni in davčni ukrepi držav članic 
ohraniti plače, pokojnine in kupno moč 
družin;

3. meni, da strategija oživitve gospodarstva 
nikakor ne sme ponovno povzročiti novih 
strukturnih neravnovesij in velike 
neenakosti prihodkov; meni, da morajo 
finančni in davčni ukrepi držav članic 
ohraniti plače, pokojnine in kupno moč 
gospodinjstev;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Danuta Jazłowiecka in Csaba Őry

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da bo napovedano staranje 
prebivalstva v prihodnjih desetletjih 
predstavljalo izziv brez primere za države 
EU; protikrizni ukrepi tako načeloma ne 
bi smeli povzročati dolgoročnih posledic 
za javne finance in preobremeniti 
prihodnjih generacij z odplačevanjem 
sedanjih dolgov;

Or. en

Predlog spremembe 17
Danuta Jazłowiecka in Csaba Őry

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako pomembno je povezati 
oživitev gospodarstva s politikami, 
usmerjenimi zoper strukturno 
brezposelnost, zlasti mladih in žensk, in 
katerih cilj je povečanje kakovostnih 
zaposlitev, s tem pa produktivnosti dela in 
donosnosti naložb;

4. poudarja, kako pomembno je povezati 
oživitev gospodarstva s politikami, 
usmerjenimi zoper strukturno 
brezposelnost, zlasti mladih in žensk, in 
katerih cilj je povečanje kakovostnih 
zaposlitev, s tem pa produktivnosti dela in 
donosnosti naložb; v zvezi s tem meni, da 
so politike za izboljšanje kakovosti 
človeškega kapitala, kot so politika 
izobraževanja ali zdravstvenega varstva, 
katerih cilj je razvijanje produktivnejše 
delovne sile, ki bi delala dlje, ter tiste, 
namenjene podaljšanju delovne dobe, 
pomembne;

Or. en

Predlog spremembe 18
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako pomembno je povezati 
oživitev gospodarstva s politikami, 
usmerjenimi zoper strukturno 
brezposelnost, zlasti mladih in žensk, in 
katerih cilj je povečanje kakovostnih 
zaposlitev, s tem pa produktivnosti dela in 
donosnosti naložb;

4. poudarja, kako pomembno je povezati 
oživitev gospodarstva s politikami, 
usmerjenimi zoper strukturno 
brezposelnost, zlasti mladih in žensk, in 
katerih cilj je povečanje kakovostnih 
zaposlitev, s tem pa produktivnosti dela in 
donosnosti naložb; poziva države članice 
in Komisijo, naj okrepijo svoje politike in 
ukrepe za zaposlovanje in trg dela ter jih 
umestijo v jedro strategije EU 2020;

Or. it
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Predlog spremembe 19
Elizabeth Lynne

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako pomembno je povezati 
oživitev gospodarstva s politikami, 
usmerjenimi zoper strukturno 
brezposelnost, zlasti mladih in žensk, in 
katerih cilj je povečanje kakovostnih 
zaposlitev, s tem pa produktivnosti dela in 
donosnosti naložb;

4. poudarja, kako pomembno je povezati 
oživitev gospodarstva s politikami, 
usmerjenimi zoper strukturno 
brezposelnost, zlasti med mladimi, 
starejšimi, invalidi in ženskami, in katerih 
cilj je povečanje kakovostnih zaposlitev, s 
tem pa produktivnosti dela in donosnosti 
naložb;

Or. en

Predlog spremembe 20
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, kako pomembno je povezati 
oživitev gospodarstva s politikami, 
usmerjenimi zoper strukturno 
brezposelnost, zlasti mladih in žensk, in 
katerih cilj je povečanje kakovostnih 
zaposlitev, s tem pa produktivnosti dela in 
donosnosti naložb;

4. poudarja, kako pomembno je povezati 
oživitev gospodarstva s politikami, 
usmerjenimi zoper strukturno 
brezposelnost, zlasti mladih, žensk in 
starejših, in katerih cilj je povečanje 
kakovostnih zaposlitev, s tem pa 
produktivnosti dela in donosnosti naložb;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Sergio Gaetano Cofferati

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

4a. poudarja, da je treba politiko 
zaposlovanja podpreti z enotnim 
pristopom k plačni politiki, zlasti v 
euroobmočju, da bi zagotovila povečanje 
plač v skladu z dejansko stopnjo inflacije 
in produktivnosti ter izkoristila, na 
evropski ravni, možnosti fiskalnih in 
plačnih politik v okviru naraščanja 
povpraševanja, gospodarske rasti in 
ustreznega delovanja notranjega trga;

Or. it

Predlog spremembe 22
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Podnaslov pred odstavkom 5 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Posledice demografskih sprememb in 
strategija zaposlovanja

Or. it

Predlog spremembe 23
Danuta Jazłowiecka in Csaba Őry

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je vzdržnost javnih financ v 
veliki meri odvisna od sposobnosti, da se 
poveča stopnja zaposlenosti in začnejo 
izvajati ustrezne politike priseljevanja, ki 
predvidevajo vključitev na trg dela in 
polno državljanstvo ter se bodo lahko 
odzivale na demografske in proračunske 

5. meni, da je vzdržnost javnih financ v 
veliki meri odvisna od sposobnosti, da se 
poveča stopnja zaposlenosti, da bi se tako 
lahko odzvali na demografske in 
proračunske izzive, zlasti kar zadeva 
vzdržnost pokojninskih sistemov; meni, da 
je obstoječi evropski človeški kapital 
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izzive, zlasti kar zadeva vzdržnost 
pokojninskih sistemov;

srednjeročno mogoče podpreti z 
ustreznimi migracijskimi politikami, ki 
vodijo v vključevanje priseljencev na trg 
dela in pridobivanje državljanstva;

Or. en

Predlog spremembe 24
Birgit Sippel

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da je vzdržnost javnih financ v 
veliki meri odvisna od sposobnosti, da se 
poveča stopnja zaposlenosti in začnejo 
izvajati ustrezne politike priseljevanja, ki 
predvidevajo vključitev na trg dela in 
polno državljanstvo ter se bodo lahko 
odzivale na demografske in proračunske 
izzive, zlasti kar zadeva vzdržnost 
pokojninskih sistemov;

5. meni, da je vzdržnost javnih financ v 
veliki meri odvisna od sposobnosti, da se 
poveča stopnja zaposlenosti ob 
izplačevanju poštenih in ustreznih plač in 
začnejo izvajati ustrezne politike 
priseljevanja, ki predvidevajo vključitev na 
trg dela in polno državljanstvo ter se bodo 
lahko odzivale na demografske in 
proračunske izzive, zlasti kar zadeva 
vzdržnost pokojninskih sistemov;

Or. de

Predlog spremembe 25
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. izpostavlja, da je povečana raven 
zaposlenosti ključnega pomena za EU pri 
obvladovanju staranja prebivalstva, in 
poudarja, da je visoka udeležba na trgu 
dela predpogoj za gospodarsko rast, 
družbeno vključenost ter trajnostno in 
konkurenčno tržno gospodarstvo; 

Or. en
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Predlog spremembe 26
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da se mora strategija 2020 
udejanjiti v „paktu za gospodarsko, 
zaposlitveno in socialno politiko“, ki bo 
temeljil na smernicah, kazalnikih in 
merilih uspešnosti, izmerljivih na 
nacionalni in evropski ravni, ki jih bodo 
spremljali mehanizmi nagrajevanja za 
tiste, ki cilje izpolnjujejo, in popravni 
mehanizmi za tiste, ki jih ne, ter bo 
temeljil tudi na načelih prožne varnosti in 
metodi socialnega dialoga;

6. meni, da bi morala strategija 2020 
zasledovati cilj izboljšati življenjske pogoje 
delavcev in navadnih ljudi, zagotoviti 
pravično porazdelitev sredstev, spodbujati 
gospodarsko aktivnost, ustvarjati delovna 
mesta z zagotovljenimi pravicami, okrepiti 
vlogo države v gospodarstvu, spodbuditi 
ponudbo, povečati pomoč za mikro, mala 
in srednja podjetja ter okrepiti javne 
naložbe, ob upoštevanju potreb in 
značilnosti posameznih držav članic;

Or. pt

Predlog spremembe 27
Danuta Jazłowiecka in Csaba Őry

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da se mora strategija 2020 
udejanjiti v „paktu za gospodarsko, 
zaposlitveno in socialno politiko“, ki bo 
temeljil na smernicah, kazalnikih in merilih 
uspešnosti, izmerljivih na nacionalni in 
evropski ravni, ki jih bodo spremljali 
mehanizmi nagrajevanja za tiste, ki cilje 
izpolnjujejo, in popravni mehanizmi za 
tiste, ki jih ne, ter bo temeljil tudi na 
načelih prožne varnosti in metodi
socialnega dialoga;

6. meni, da se mora strategija 2020 
udejanjiti v „paktu za gospodarsko, 
zaposlitveno in socialno politiko“, ki bo
namenjen vzdrževanju konkurenčnosti 
evropskega gospodarstva in bo 
osredotočen na vključevanje vseh na trg 
dela, saj to najbolje varuje državljane pred 
socialno izključenostjo; poudarja, da se 
morajo vse politike medsebojno podpirati, 
da bi dosegli sinergijske učinke; strategija 
mora temeljiti na smernicah in, kjer je 
mogoče, na kazalnikih in merilih 
uspešnosti, izmerljivih in primerljivih na 
nacionalni in evropski ravni, ki jih bodo 
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spremljali mehanizmi nagrajevanja za tiste, 
ki cilje izpolnjujejo, in popravni 
mehanizmi za tiste, ki jih ne, ob 
upoštevanju načel prožne varnosti in 
metode socialnega dialoga;

Or. en

Predlog spremembe 28
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da se mora strategija 2020 
udejanjiti v „paktu za gospodarsko, 
zaposlitveno in socialno politiko“, ki bo 
temeljil na smernicah, kazalnikih in merilih 
uspešnosti, izmerljivih na nacionalni in 
evropski ravni, ki jih bodo spremljali 
mehanizmi nagrajevanja za tiste, ki cilje 
izpolnjujejo, in popravni mehanizmi za 
tiste, ki jih ne, ter bo temeljil tudi na 
načelih prožne varnosti in metodi
socialnega dialoga;

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

Or. fr

Predlog spremembe 29
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Podnaslov pred odstavkom 7 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Vzdržnost blaginje

Or. it
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Predlog spremembe 30
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da pomenijo javne finance, ki so 
usklajene na evropski ravni in usmerjene v 
trajnostno rast, kakovostno zaposlitev, 
ohranjanje vključujočega socialnega 
sistema in prerazporeditve virov, potreben 
odgovor na posledice finančne, 
gospodarske in družbene krize ter na izzive 
demografskih sprememb in globalizacije; 

7. meni, da pomenijo javne finance, ki so 
usklajene na evropski ravni in usmerjene v 
trajnostno rast, kakovostno zaposlitev in 
prilagajanje potrebnih reform tako, da se 
zagotovi izvedljivost sistemov socialnega 
varstva, potreben odgovor na posledice 
finančne, gospodarske in družbene krize ter 
na izzive demografskih sprememb in 
globalizacije; 

Or. es

Predlog spremembe 31
Danuta Jazłowiecka in Csaba Őry

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da pomenijo javne finance, ki so 
usklajene na evropski ravni in usmerjene v 
trajnostno rast, kakovostno zaposlitev, 
ohranjanje vključujočega socialnega 
sistema in prerazporeditve virov, potreben 
odgovor na posledice finančne,
gospodarske in družbene krize ter na izzive 
demografskih sprememb in globalizacije;

7. meni, da pomenijo javne finance, ki so 
usklajene na evropski ravni in usmerjene v 
trajnostno rast, kakovostno zaposlitev, 
ohranjanje vključujočega socialnega 
sistema in solidarnost vseh generacij, 
potreben odgovor na posledice finančne, 
gospodarske in družbene krize ter na izzive 
demografskih sprememb in globalizacije; 

Or. en

Predlog spremembe 32
Elizabeth Lynne

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da pomenijo javne finance, ki so 
usklajene na evropski ravni in usmerjene 
v trajnostno rast, kakovostno zaposlitev, 
ohranjanje vključujočega socialnega 
sistema in prerazporeditve virov, potreben 
odgovor na posledice finančne,
gospodarske in družbene krize ter na izzive 
demografskih sprememb in globalizacije;

7. meni, da bi boljše usklajevanje politik
javnih finance držav članic, ki so 
usmerjene v trajnostno rast, kakovostno 
zaposlitev, ohranjanje vključujočega 
socialnega sistema in prerazporeditve 
virov, lahko bile del potrebnega odgovora
na posledice finančne, gospodarske in 
družbene krize ter na izzive demografskih 
sprememb in globalizacije;

Or. en

Predlog spremembe 33
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da pomenijo javne finance, ki so 
usklajene na evropski ravni in usmerjene v 
trajnostno rast, kakovostno zaposlitev, 
ohranjanje vključujočega socialnega 
sistema in prerazporeditve virov, potreben 
odgovor na posledice finančne,
gospodarske in družbene krize ter na izzive 
demografskih sprememb in globalizacije;

7. meni, da pomenijo javne finance, ki so 
usklajene na evropski ravni in usmerjene v 
trajnostno rast, kakovostno zaposlitev, 
ohranjanje vključujočega socialnega 
sistema in prerazporeditve virov, eden od 
potrebnih odgovorov na posledice 
finančne, gospodarske in družbene krize ter 
na izzive demografskih sprememb in 
globalizacije;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. opozarja, da dolgoročna 
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uravnoteženost sistemov pokojninskega 
zavarovanja ni odvisna samo od 
demografskih sprememb, temveč tudi od 
produktivnosti zaposlenih, ki vplivajo na 
potencialno stopnjo rasti, kot tudi na delež 
BDP, namenjen financiranju teh 
sistemov;

Or. it

Predlog spremembe 35
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, kako pomembna je 
skorajšnja zelena knjiga o pokojninski 
reformi, ter meni, da je nujno razviti 
zanesljiv in vzdržen sistem socialne 
varnosti, ki bo temeljil na dvojnem, 
javnem in dopolnilnem stebru, ki ga je 
treba spodbujati tako pogodbeno kot 
davčno;

8. poziva države članice, naj pregledajo in 
znižajo upokojitveno starost z namenom, 
da se spodbudi zaposlovanje, zlasti 
mladih, ter zmanjša brezposelnost;

Or. pt

Predlog spremembe 36
Danuta Jazłowiecka in Csaba Őry

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, kako pomembna je skorajšnja 
zelena knjiga o pokojninski reformi, ter 
meni, da je nujno razviti zanesljiv in 
vzdržen sistem socialne varnosti, ki bo 
temeljil na dvojnem, javnem in
dopolnilnem stebru, ki ga je treba 
spodbujati tako pogodbeno kot davčno;

8. poudarja, kako pomembna je skorajšnja 
zelena knjiga o pokojninski reformi, ter 
meni, da je nujno razviti vzdržne, 
zanesljive, raznovrstne sisteme socialne 
varnosti z različnimi viri financiranja na 
podlagi trga dela, finančnih trgov in shem 
za podjetja, ki bodo temeljili na javnem,
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dopolnilnem delodajalskem ter 
individualnem stebru, ki jih je treba 
spodbujati tako pogodbeno kot davčno; 
zato poudarja pomembnost ozaveščenosti 
državljanov EU glede upokojevanja;

Or. en

Predlog spremembe 37
Danuta Jazłowiecka in Csaba Őry

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da predstavljajo implicitne 
pokojninske obveznosti na dolgi rok 
največji del vsega javnega dolga in da 
morajo države članice redno objavljati 
podatke o svojih implicitnih pokojninskih 
obveznostih na podlagi skupno 
dogovorjene metodologije;

Or. en

Predlog spremembe 38
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. meni, da je treba zaradi hkratne potrebe 
po vzdržnih javnih financah in ustreznih 
sistemih socialne varnosti ter vključenosti 
povečati kakovost in učinkovitost javne 
uprave ter javne porabe, ter bolj 
enakomerno porazdeliti davčno breme 
tako, da se postopno in ostro zmanjša
davčni pritisk na delo, s tem pa revščina,
in zagotovi socialna kohezija, ki je osrednji 
dejavnik konkurenčnosti in vzdržnosti 

9. meni, da je treba zaradi hkratne potrebe 
po vzdržnih javnih financah in ustreznih 
sistemih socialne varnosti ter vključenosti 
povečati kakovost in učinkovitost javne 
uprave ter javne porabe ter bolj 
enakomerno porazdeliti davčno breme, 
zlasti z davkom na transakcije v 
finančnem sektorju in odpravo davčnih 
oaz, da se zmanjša revščina in zagotovi 
socialna kohezija.
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evropskega gospodarskega in socialnega 
modela.

Or. pt

Predlog spremembe 39
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. meni, da je treba zaradi hkratne potrebe 
po vzdržnih javnih financah in ustreznih 
sistemih socialne varnosti ter vključenosti 
povečati kakovost in učinkovitost javne 
uprave ter javne porabe, ter bolj 
enakomerno porazdeliti davčno breme 
tako, da se postopno in ostro zmanjša 
davčni pritisk na delo, s tem pa revščina, in 
zagotovi socialna kohezija, ki je osrednji
dejavnik konkurenčnosti in vzdržnosti 
evropskega gospodarskega in socialnega 
modela.

9. meni, da je treba zaradi hkratne potrebe 
po vzdržnih javnih financah in ustreznih 
sistemih socialne varnosti ter vključenosti 
povečati kakovost in učinkovitost javne 
uprave ter javne porabe ter bolj 
enakomerno porazdeliti davčno breme 
tako, da se postopno in ostro zmanjša 
davčni pritisk na delo in na MSP, s tem pa 
revščina, in zagotovi socialna kohezija ter 
okrepi gospodarska rast in produktivnost, 
ki je osrednji dejavnik konkurenčnosti in 
vzdržnosti evropskega gospodarskega in 
socialnega modela.

Or. es

Predlog spremembe 40
Elizabeth Lynne

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. meni, da je treba zaradi hkratne potrebe 
po vzdržnih javnih financah in ustreznih 
sistemih socialne varnosti ter vključenosti 
povečati kakovost in učinkovitost javne 
uprave ter javne porabe, ter bolj 
enakomerno porazdeliti davčno breme
tako, da se postopno in ostro zmanjša 
davčni pritisk na delo, s tem pa revščina,

9. meni, da je treba zaradi hkratne potrebe 
po vzdržnih javnih financah in ustreznih 
sistemih socialne varnosti ter vključenosti 
povečati kakovost in učinkovitost javne 
uprave ter javne porabe ter države članice 
spodbuditi, da razmislijo o ukrepih, s 
katerimi bi zagotovili bolj enakomerno 
porazdelitev davčnega bremena tako, da se 
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in zagotovi socialna kohezija, ki je osrednji 
dejavnik konkurenčnosti in vzdržnosti 
evropskega gospodarskega in socialnega 
modela.

postopno in ostro zmanjša davčni pritisk na 
delo; to bi lahko prispevalo k zmanjšanju
revščine in doseganju socialne kohezije, ki 
je osrednji dejavnik konkurenčnosti in 
vzdržnosti evropskega gospodarskega in 
socialnega modela.

Or. en


