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Predlog spremembe 1
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(A) ker ESPG ne sme ovirati držav članic 
pri izvajanju strukturnih politik za 
omogočanje preoblikovanja gospodarstev 
in delovnega trga, podjetij pa ne pri 
prilagoditvi svojih proizvodov, 
proizvodnih procesov in kadrovskih 
politik na povpraševanja trajnostnega 
gospodarstva; ker mora ESPG delovati 
ravno nasprotno, to mora spodbujati in k 
temu prispevati;

Or. en

Predlog spremembe 2
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(A) ker ESPG državam članicam ne 
določa aktivnih ukrepov na trgu dela, ki 
bi jih morale izvesti v okviru vloge za 
uporabo sredstev sklada, temveč da 
oblikujejo usklajen sveženj storitev, 
prilagojenih na posameznike, za ponovno 
vključitev delavcev na delovni trg v skladu 
s členom 3 uredbe ESPG[1] , ki v celoti 
ohranja prožnost držav članic glede 
prilagajanja ukrepov, namenjenih 
presežnim delavcem, na lokalne in 
posamezne potrebe vsake vloge,
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([1] Uredba (ES) št. 1927/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 
decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega 
sklada za prilagoditev globalizaciji, kakor 
je bila spremenjena z Uredbo (ES) 
št. 546/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. junija 2009.)

Or. en

Predlog spremembe 3
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da socialne politike in politike 
zaposlovanja spadajo v nacionalno 
pristojnost, ki je usklajena z odprto metodo 
usklajevanja in uporablja vse možne 
sinergije, da se zagotovi pozitiven razvoj 
Unije glede globalizacije in odgovori na 
izziv socialnega in poklicnega vključevanja 
v državah članicah; opozarja tudi, da je 
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji 
(ESPG) instrument, ki je bil vzpostavljen 
za podporo tega cilja in za pomoč 
delavcem v primeru masovnega 
odpuščanja;

1. opozarja, da socialne politike in politike 
zaposlovanja spadajo v nacionalno 
pristojnost, ki je usklajena z odprto metodo 
usklajevanja in uporablja vse možne 
sinergije, da se zagotovi pozitiven razvoj 
Unije glede globalizacije in odgovori na 
izziv socialnega in poklicnega vključevanja 
v državah članicah; obžaluje neravnovesje 
med socialnimi politikami in drugimi, bolj
integriranimi politikami pri doseganju 
ciljev na področju konkurence, in 
posledično poziva k okrepitvi 
instrumentov, ki so na voljo prvim;
opozarja tudi, da je Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji (ESPG) 
instrument, ki je bil vzpostavljen za 
podporo tega cilja in za pomoč delavcem v 
primeru masovnega odpuščanja;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 1 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da socialne politike in politike 
zaposlovanja spadajo v nacionalno 
pristojnost, ki je usklajena z odprto metodo 
usklajevanja in uporablja vse možne 
sinergije, da se zagotovi pozitiven razvoj 
Unije glede globalizacije in odgovori na 
izziv socialnega in poklicnega vključevanja 
v državah članicah; opozarja tudi, da je 
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji 
(ESPG) instrument, ki je bil vzpostavljen 
za podporo tega cilja in za pomoč 
delavcem v primeru masovnega 
odpuščanja;

1. opozarja, da socialne politike in politike 
zaposlovanja spadajo v nacionalno 
pristojnost, ki je usklajena z odprto metodo 
usklajevanja in uporablja vse možne 
sinergije, da se zagotovi pozitiven razvoj 
Unije glede globalizacije in odgovori na 
izziv socialnega in poklicnega vključevanja 
v državah članicah in med njimi; opozarja 
tudi, da je Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji (ESPG) instrument, ki je bil 
vzpostavljen za podporo tega cilja in za 
pomoč delavcem v primeru masovnega 
odpuščanja;

Or. nl

Predlog spremembe 5
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. zahteva dodelitev sredstev in plačil na 
proračunsko vrstico ESPG vsaj od 
naslednjega finančnega okvira naprej, da 
se poenostavi uporaba, zmanjšajo roki za 
obravnavo dosjejev, da se tako poveča 
učinkovitost za odpuščene delavce in se 
standardizirajo postopki;

2. zahteva, naj Evropska komisija 
predlaga spremembe uredbe ESPG za čim 
hitrejšo pospešitev postopka vlog na kratki 
rok, naj si prizadeva, da bi bila sredstva 
na razpolago v šestih mesecih po 
odpuščanju, med drugim z obravnavo 
možnosti za sprožitev postopka vloge 
takoj, ko so odpuščanja napovedana in ne 
že izvedena, ter s čim večjo poenostavitvijo 
odločanja Evropske komisije in 
standardizacijo postopkov; poleg tega 
poziva Evropsko komisijo, naj razvije 
zamisli za naslednji finančni okvir za 
uresničitev ciljev glede sodelovanja z 
državami članicami za omogočanje v 
prihodnost usmerjenih temeljnih 
sprememb za trajnostno gospodarstvo in 
delovni trg, ter glede omogočanja hitre in 
prožne pomoči za presežne delavce zaradi 
nepredvidenih pretresov v gospodarstvu;
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Or. en

Predlog spremembe 6
Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. zahteva dodelitev sredstev in plačil na 
proračunsko vrstico ESPG vsaj od 
naslednjega finančnega okvira naprej, da se 
poenostavi uporaba, zmanjšajo roki za 
obravnavo dosjejev, da se tako poveča 
učinkovitost za odpuščene delavce in se 
standardizirajo postopki;

2. zahteva dodelitev sredstev in plačil na
proračunsko vrstico ESPG vsaj od 
naslednjega finančnega okvira naprej, da se 
poenostavi uporaba, zmanjšajo roki za 
obravnavo dosjejev, da se tako poveča 
učinkovitost za odpuščene delavce in se 
standardizirajo postopki; poudarja potrebo 
po zmanjšanju nacionalnega deleža 
sofinanciranja glede na težave, s katerimi 
se soočajo različne države članice, in po 
povečanju financiranja Skupnosti za 
ESPG za 90 % stroškov za ukrepe, ki jih 
je treba podpreti;

Or. pt

Predlog spremembe 7
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. zahteva dodelitev sredstev in plačil na 
proračunsko vrstico ESPG vsaj od 
naslednjega finančnega okvira naprej, da 
se poenostavi uporaba, zmanjšajo roki za 
obravnavo dosjejev, da se tako poveča 
učinkovitost za odpuščene delavce in se 
standardizirajo postopki;

2. zahteva dodelitev sredstev in plačil na 
proračunsko vrstico ESPG, da se 
poenostavi uporaba, zmanjšajo roki za 
obravnavo dosjejev, da se tako poveča 
učinkovitost za odpuščene delavce in se 
standardizirajo postopki;

Or. de
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Predlog spremembe 8
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. zahteva dodelitev sredstev in plačil na 
proračunsko vrstico ESPG vsaj od 
naslednjega finančnega okvira naprej, da se 
poenostavi uporaba, zmanjšajo roki za 
obravnavo dosjejev, da se tako poveča 
učinkovitost za odpuščene delavce in se 
standardizirajo postopki;

2. glede na trenutne gospodarske razmere 
zahteva dodelitev sredstev in plačil na 
proračunsko vrstico ESPG vsaj od 
naslednjega finančnega okvira naprej, da se 
poenostavi uporaba, zmanjšajo roki za 
obravnavo dosjejev, da se tako poveča 
učinkovitost za odpuščene delavce in se 
standardizirajo postopki;

Or. nl

Predlog spremembe 9
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. opominja države članice, da morajo ob 
predložitvi vloge za ESPG takoj sprejeti 
intervencijske ukrepe za delovni trg;

Or. en

Predlog spremembe 10
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Evropsko komisijo, naj 
spremeni najdaljše obdobje izvajanja s 24 
mesecev od datuma vloge na 36 mesecev 
od datuma odobritve, da bi omogočila 
popolno izvrševanje dodeljenih sredstev, s 
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čimer bi presežni delavci lahko končali 
svoj proces ponovnega vključevanja;

Or. en

Predlog spremembe 11
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, da sodelujejo s 
socialnimi partnerji vse od začetka priprave 
vlog;

3. opominja države članice, da je njihova 
obveznost, da sodelujejo s socialnimi 
partnerji vse od začetka priprave vlog v 
skladu s členom 5 uredbe ESPG, ter da 
upoštevajo člen 9 te uredbe, ki od držav 
članic zahteva, da standardizirajo 
postopke, zagotovijo informacije o 
financiranih dejavnostih in jih objavijo, 
nasloviti pa jih morajo tudi na zadevne 
delavce, lokalne in regionalne organe ter 
socialne partnerje;

Or. en

Predlog spremembe 12
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, da sodelujejo s 
socialnimi partnerji vse od začetka priprave 
vlog;

3. poziva države članice, da sodelujejo s 
socialnimi partnerji vse od začetka priprave 
vlog in zagotovijo prisotnost svetov 
delavcev pred začetkom vsakega 
programa, da se zagotovi resnično 
sodelovanje socialnih partnerjev pri 
oblikovanju programov preusposabljanja, 
ki odgovarjajo na potrebe delavcev in ne 
na potrebe podjetij;
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Or. fr

Predlog spremembe 13
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva države članice, da sodelujejo s 
socialnimi partnerji vse od začetka priprave 
vlog;

3. poziva države članice, da sodelujejo s 
socialnimi partnerji in spodbujajo socialni 
dialog z njimi in s podjetniki vse od 
začetka priprave vlog;

Or. en

Predlog spremembe 14
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. pozdravlja zaključke Sveta za "Nova 
znanja in spretnosti za nova delovna 
mesta" in poudarja, da ESPG državam 
članicam zagotavlja dodatno financiranje 
usposabljanja presežnih delavcev za v 
prihodnost usmerjena delovna mesta in 
povečano mobilnost;

Or. en

Predlog spremembe 15
Frédéric Daerden

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

3b. vztraja, da Komisija zagotovi pravilno 
izvajanje Direktive 2002/14/ES o 
obveščanju in posvetovanju z delavci ter 
Direktive 94/45/ES o ustanovitvi 
Evropskega sveta delavcev, da se 
socialnim partnerjem ponudi vse 
instrumente za analizo predvidenega 
programa odpuščanja ali 
prestrukturiranja, še pred napovedjo tega 
in tudi za celotno izpolnjevanje njihove 
vloge pri pripravi zahtev;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3c. poziva Evropsko komisijo, naj 
državam članicam naloži obvezo, da 
morajo med časom izvajanja uredbe 
ESPG podpreti udeležbo združenj 
delavcev; poziva Evropsko komisijo, naj 
organizira izmenjavo izkušenj in dobrih 
praks glede udeležbe delavcev pri 
izvajanju ESPG, da bodo delavci sedanjih 
in prihodnjih primerov lahko izkoristili 
izkušnje preteklih;

Or. en

Predlog spremembe 17
Thomas Händel

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

3d. poziva Komisijo, naj nemudoma 
pripravi predlog, ki bi poskrbel, da bodo 
podjetja, ki ukinjajo delovna mesta, v 
prejšnjih obdobjih poročanja pa so 
zabeležila dobiček, na ustrezen način 
udeležena pri družbenih posledicah 
preseljevanja obratov in ukinjanja 
delovnih mest, ter zagotovil refinanciranje 
Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji;

Or. de

Predlog spremembe 18
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 3 e (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3e. poziva Komisijo, naj srednjeročno 
nadomesti Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji s skladom za 
prestrukturiranje, ki se bo financiral z 
dajatvami za preseljevanje obratov po vsej 
EU ter podjetja primerno vključil v 
ustvarjanje trajnostnih nadomestnih 
delovnih mest;

Or. de

Predlog spremembe 19
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 3 f (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3f. poziva Komisijo, naj uvede merila, s 
katerimi bo odobritev podpore iz 
Evropskega sklada za prilagoditev 
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globalizaciji vezana predvsem na ukrepe 
prestrukturiranja, ki ohranjajo obstoječa 
delovna mesta in ustvarjajo nova, ter 
pogojena z ekološko trajnostnim in 
družbeno uravnoteženim razvojem v 
ustreznih regijah;

Or. de

Predlog spremembe 20
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 3 g (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3g. poziva Komisijo, naj merila za 
upravičenost do sredstev iz Evropskega 
sklada za prilagoditev globalizaciji pod 
zgoraj navedenimi pogoji razširi tudi na 
preselitev obratov znotraj Evrope ter 
bistveno poenostavi postopek prijave;

Or. de

Predlog spremembe 21
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. zahteva, da države članice ob 
posvetovanju z vsemi zainteresiranimi 
stranmi vzpostavijo komunikacijsko in 
upravno strukturo za ESPG na nacionalni 
ravni in izmenjajo najboljše prakse na 
evropski ravni, kar bo ESPG omogočilo 
hitro in učinkovito intervencijo v primeru 
masovnega odpuščanja;

4. zahteva, da države članice ob 
posvetovanju z vsemi zainteresiranimi 
stranmi, zlasti s socialnimi partnerji,
vzpostavijo komunikacijsko in upravno 
strukturo za ESPG na nacionalni ravni in 
izmenjajo najboljše prakse na evropski 
ravni, kar bo ESPG omogočilo hitro in 
učinkovito intervencijo v primeru 
masovnega odpuščanja;

Or. fr
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Predlog spremembe 22
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. zahteva, da države članice ob 
posvetovanju z vsemi zainteresiranimi 
stranmi vzpostavijo komunikacijsko in 
upravno strukturo za ESPG na nacionalni 
ravni in izmenjajo najboljše prakse na 
evropski ravni, kar bo ESPG omogočilo 
hitro in učinkovito intervencijo v primeru 
masovnega odpuščanja;

4. zahteva, da države članice ob 
posvetovanju z vsemi zainteresiranimi 
stranmi vzpostavijo komunikacijsko in 
upravno strukturo za ESPG na nacionalni 
ravni in izmenjajo najboljše prakse na 
evropski ravni, kar bo ESPG omogočilo 
hitro in učinkovito intervencijo v primeru 
grožnje masovnega odpuščanja;

Or. nl

Predlog spremembe 23
Elisabeth Morin-Chartier, Marije Cornelissen, Joe Higgins, 
Proinsias De Rossa

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj predloži predlog, 
kako bi spremenili uredbo ESPG, da bi 
omogočili vključitev vseh delavcev, ki so 
bili odpuščeni na podlagi enega dogodka, 
v vseh sektorjih in regijah;

Or. en

Predlog spremembe 24
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva Evropsko komisijo, naj preuči 
možne rešitve za premostitev ločevanja 
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med presežnimi delavci, ki so upravičeni 
do ukrepov iz vloge ESPG, in drugih 
presežnih delavcev iz istega območja;

Or. en

Predlog spremembe 25
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice, da sprejmejo 
prilagojen pristop pomoči za odpuščene 
delavce, zlasti v primeru množičnih 
odpuščanj, da se izboljšajo možnosti 
delavcev na trgu dela, ki je v popolni 
rekonstrukciji; priporoča državam 
članicam, da v ta namen okrepijo 
izmenjave najboljših praks, in pri tem 
izkoristijo zlasti program Progress;

6. poziva države članice, da sprejmejo 
prilagojen pristop pomoči za odpuščene 
delavce, zlasti v primeru množičnih 
odpuščanj, da se izboljšajo možnosti 
delavcev na trgu dela, ki je v popolni 
rekonstrukciji; poziva države članice in 
lokalne organe, da si prizadevajo za 
oživljanje preseljenih mest, da ohranijo 
gospodarsko dejavnost na ozemlju vedoč, 
da ESPG obravnava izključno delavce;
priporoča državam članicam, da v ta namen 
okrepijo izmenjave najboljših praks, in pri 
tem izkoristijo zlasti program Progress;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice, da sprejmejo 
prilagojen pristop pomoči za odpuščene 
delavce, zlasti v primeru množičnih 
odpuščanj, da se izboljšajo možnosti 
delavcev na trgu dela, ki je v popolni 
rekonstrukciji; priporoča državam 
članicam, da v ta namen okrepijo 
izmenjave najboljših praks, in pri tem 

6. poziva države članice, da sprejmejo 
prilagojen pristop pomoči za odpuščene 
delavce, zlasti v primeru množičnih 
odpuščanj, da se izboljšajo možnosti 
delavcev na trgu dela, ki je v popolni 
rekonstrukciji; naj poskrbijo, da predpisi 
za nacionalno izvajanje ne povzročijo bolj 
omejene uporabe sklada; priporoča 
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izkoristijo zlasti program Progress; državam članicam, da v ta namen okrepijo 
izmenjave najboljših praks, in pri tem 
izkoristijo zlasti program Progress;

Or. en

Predlog spremembe 27
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice, da sprejmejo 
prilagojen pristop pomoči za odpuščene 
delavce, zlasti v primeru množičnih 
odpuščanj, da se izboljšajo možnosti 
delavcev na trgu dela, ki je v popolni 
rekonstrukciji; priporoča državam 
članicam, da v ta namen okrepijo 
izmenjave najboljših praks, in pri tem 
izkoristijo zlasti program Progress;

6. poziva države članice, da sprejmejo 
prilagojen pristop pomoči za odpuščene 
delavce, zlasti v primeru množičnih 
odpuščanj, da se izboljšajo možnosti 
delavcev na trgu dela, ki je v popolni 
rekonstrukciji; priporoča državam 
članicam, da v ta namen okrepijo 
izmenjave najboljših praks, in pri tem 
izkoristijo zlasti program Progress, in 
predvsem novi mikrofinančni instrument;

Or. fr

Predlog spremembe 28
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa, 

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice, da sprejmejo 
prilagojen pristop pomoči za odpuščene 
delavce, zlasti v primeru množičnih 
odpuščanj, da se izboljšajo možnosti 
delavcev na trgu dela, ki je v popolni 
rekonstrukciji; priporoča državam 
članicam, da v ta namen okrepijo
izmenjave najboljših praks, in pri tem 
izkoristijo zlasti program Progress;

6. poziva države članice, ki prejemajo 
sredstva ESPG, naj bodo zelo učinkovite 
in sprejmejo prilagojen pristop pomoči za 
odpuščene delavce, zlasti v primeru 
množičnih odpuščanj, da se izboljšajo 
možnosti delavcev na trgu dela, ki je v 
popolni rekonstrukciji; priporoča državam 
članicam, da v ta namen okrepijo 
izmenjave najboljših praks, in pri tem 
izkoristijo zlasti program Progress;
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Predlog spremembe 29
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice, da sprejmejo 
prilagojen pristop pomoči za odpuščene 
delavce, zlasti v primeru množičnih 
odpuščanj, da se izboljšajo možnosti 
delavcev na trgu dela, ki je v popolni 
rekonstrukciji; priporoča državam 
članicam, da v ta namen okrepijo 
izmenjave najboljših praks, in pri tem 
izkoristijo zlasti program Progress;

6. poziva države članice, da sprejmejo 
prilagojen pristop pomoči za odpuščene 
delavce in za dodatno spodbujanje 
usposabljanja ali prekvalifikacije, zlasti v 
primeru množičnih odpuščanj, da se 
izboljšajo možnosti delavcev na trgu dela, 
ki je v popolni rekonstrukciji; priporoča 
državam članicam, da v ta namen okrepijo 
izmenjave najboljših praks, in pri tem 
izkoristijo zlasti program Progress;

Or. nl

Predlog spremembe 30
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice, da sprejmejo 
prilagojen pristop pomoči za odpuščene 
delavce, zlasti v primeru množičnih 
odpuščanj, da se izboljšajo možnosti 
delavcev na trgu dela, ki je v popolni 
rekonstrukciji; priporoča državam 
članicam, da v ta namen okrepijo
izmenjave najboljših praks, in pri tem 
izkoristijo zlasti program Progress;

6. poziva države članice, da sprejmejo 
prilagojen in socialen pristop pomoči za 
odpuščene delavce, zlasti v primeru 
množičnih odpuščanj, da se izboljšajo 
možnosti delavcev na trgu dela, ki je v 
popolni rekonstrukciji; priporoča državam 
članicam, da v ta namen okrepijo 
izmenjave najboljših praks, in pri tem 
izkoristijo zlasti program Progress;

Or. de
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Predlog spremembe 31
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. spodbuja države članice, da uporabijo 
ESPG za doseganje evropskih ciljev, za 
razvijanje novega strokovnega znanja za 
nova delovna mesta in za dajanje prednosti 
vseživljenjskemu učenju, da se tako 
delavcem omogoči razvoj osebne kariere in 
prispeva k izboljšanju konkurenčnosti 
Evropske unije v okviru globalizacije;

7. spodbuja države članice, da uporabijo 
ESPG za doseganje evropskih ciljev, za 
razvijanje novega strokovnega znanja za 
preoblikovanje sedanjih delovnih mest v 
okolju prijazna in za nova okolju prijazna 
delovna mesta in za dajanje prednosti 
vseživljenjskemu učenju, da se tako 
delavcem omogoči razvoj osebne kariere in 
prispeva k izboljšanju konkurenčnosti 
Evropske unije v okviru globalizacije; 
poziva države članice, naj še naprej 
spodbujajo zlasti mlade, ženske po 45 letu 
starosti ter prikrajšane ali starejše 
delavce, da ostanejo ali se vrnejo na 
delovni trg;

Or. en

Predlog spremembe 32
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. spodbuja države članice, da uporabijo 
ESPG za doseganje evropskih ciljev, za 
razvijanje novega strokovnega znanja za 
nova delovna mesta in za dajanje prednosti 
vseživljenjskemu učenju, da se tako 
delavcem omogoči razvoj osebne kariere in 
prispeva k izboljšanju konkurenčnosti 
Evropske unije v okviru globalizacije;

7. spodbuja države članice, da uporabijo 
ESPG za doseganje evropskih ciljev, za 
razvijanje novega strokovnega znanja za 
nova delovna mesta v danem 
zaposlitvenem območju in za dajanje 
prednosti vseživljenjskemu učenju, da se 
tako delavcem omogoči razvoj osebne 
kariere in prispeva k izboljšanju 
konkurenčnosti Evropske unije v okviru 
globalizacije;

Or. fr
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Predlog spremembe 33
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. spodbuja države članice, da uporabijo 
ESPG za doseganje evropskih ciljev, za 
razvijanje novega strokovnega znanja za 
nova delovna mesta in za dajanje prednosti 
vseživljenjskemu učenju, da se tako 
delavcem omogoči razvoj osebne kariere in 
prispeva k izboljšanju konkurenčnosti 
Evropske unije v okviru globalizacije;

7. spodbuja države članice, da uporabijo 
ESPG za doseganje evropskih ciljev, za 
razvijanje novega strokovnega znanja zlasti 
za nova, trajnostna in v prihodnost 
usmerjena delovna mesta in za dajanje 
prednosti vseživljenjskemu učenju, da se 
tako delavcem omogoči razvoj osebne 
kariere in prispeva k izboljšanju 
konkurenčnosti Evropske unije v okviru 
globalizacije;

Or. de

Predlog spremembe 34
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. spodbuja države članice, da uporabijo 
ESPG za doseganje evropskih ciljev, za 
razvijanje novega strokovnega znanja za 
nova delovna mesta in za dajanje prednosti 
vseživljenjskemu učenju, da se tako 
delavcem omogoči razvoj osebne kariere in 
prispeva k izboljšanju konkurenčnosti 
Evropske unije v okviru globalizacije;

7. spodbuja države članice, da uporabijo 
ESPG za doseganje evropskih ciljev, za 
razvijanje novega strokovnega znanja za 
nova trajnostna in kakovostna delovna 
mesta in za dajanje prednosti 
vseživljenjskemu učenju, da se tako 
delavcem omogoči razvoj osebne kariere in 
prispeva k izboljšanju konkurenčnosti 
Evropske unije v okviru globalizacije;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 7 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. spodbuja države članice, da uporabijo 
ESPG za doseganje evropskih ciljev, za 
razvijanje novega strokovnega znanja za 
nova delovna mesta in za dajanje prednosti 
vseživljenjskemu učenju, da se tako 
delavcem omogoči razvoj osebne kariere in 
prispeva k izboljšanju konkurenčnosti 
Evropske unije v okviru globalizacije;

7. spodbuja države članice, da uporabijo 
ESPG za doseganje evropskih ciljev, za 
razvijanje novega strokovnega znanja za 
nova in "dobra" delovna mesta in za 
dajanje prednosti vseživljenjskemu učenju, 
da se tako delavcem omogoči razvoj 
osebne kariere in prispeva k izboljšanju 
konkurenčnosti Evropske unije v okviru 
globalizacije;

Or. de

Predlog spremembe 36
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. spodbuja države članice, da uporabijo 
ESPG za doseganje evropskih ciljev, za 
razvijanje novega strokovnega znanja za 
nova delovna mesta in za dajanje prednosti 
vseživljenjskemu učenju, da se tako 
delavcem omogoči razvoj osebne kariere in 
prispeva k izboljšanju konkurenčnosti 
Evropske unije v okviru globalizacije;

7. spodbuja države članice, da uporabijo 
ESPG za doseganje evropskih ciljev, za 
razvijanje novega strokovnega znanja za 
nova delovna mesta, za spodbujanje 
podjetništva in za dajanje prednosti 
vseživljenjskemu učenju, da se tako 
delavcem omogoči razvoj osebne kariere in 
prispeva k izboljšanju konkurenčnosti 
Evropske unije v okviru globalizacije;

Or. en

Predlog spremembe 37
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. od držav članic, ki uporabljajo 
Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji, zahteva, da vzpostavijo 
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sinergije med Evropskim skladom za 
prilagoditev globalizaciji, Evropskim 
socialno skladom in mikrofinanciranjem, 
da bi poiskali najustreznejši in 
posameznemu primeru prilagojen ukrep;

Or. de

Predlog spremembe 38
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. države članice spodbuja, da sprejmejo 
ukrepe v skladu z uredbo ESPG, ki 
spodbujajo mobilnost delavcev, če 
možnosti zaposlitve v regiji niso dobre;

Or. en

Predlog spremembe 39
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. opozarja, da bo mogoče spričo 
globalizacije konkurenčnost Evropske 
unije zagotoviti le, če bodo prizadevanja 
usmerjena v dosego kolikor mogoče 
visoke ravni usposobljenosti delavcev v 
območju EU; v tem smislu mora tudi 
Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji pomagati pri tem, da se 
obdobja brezposelnosti konstruktivno 
prebrodijo z intenzivnimi ukrepi 
dodatnega usposabljanja in 
prekvalifikacij;

Or. de
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Predlog spremembe 40
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 7 d (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7d. prav tako opozarja na dejstvo, da tudi 
znotraj Unije pogosto obstajajo ogromne 
razlike (raven plač, socialne ugodnosti) 
na trgih dela v različnih državah članicah, 
zlasti med Zahodno in Vzhodno Evropo.
zaradi teh razlik prihaja v tistih državah 
članicah, kjer na trgu dela vladajo za 
podjetja manj ugodni pogoji, do 
množičnih odpuščanj; Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji bi moral med 
primere, ki so upravičeni do pomoči, zajeti 
tudi takšne primere odpuščanj zaradi 
globalizacije;

Or. de

Predlog spremembe 41
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. podjetja opozarja, da so odgovorna 
narediti vse, kar je v njihovi moči, da že od 
vsega začetka brezposelnosti delavcem 
zagotovijo potrditev pridobljenih izkušenj, 
da bo tako njihova ponovna vključitev čim 
bolj natančna in hitra, da lahko najdejo 
stalno delo, polno obetov za prihodnost;

8. podjetja opozarja, da so odgovorna 
narediti vse, kar je v njihovi moči, da že od 
vsega začetka brezposelnosti delavcem 
zagotovijo potrditev pridobljenih izkušenj, 
da bo tako njihova ponovna vključitev čim 
bolj natančna in hitra, da lahko najdejo 
stalno delo, polno obetov za prihodnost; 
države članice spodbuja, da oblikujejo 
politike, ki bodo podjetja obvezovale, da 
premestijo ali zaustavijo svoje dejavnosti v 
določeni regiji za podporo delavcem pri 
izpopolnjevanju in iskanju nove zaposlitve 
ter da jim zagotovijo pomoč med 
prehodnim obdobjem; 
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Predlog spremembe 42
Franz Obermayr

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. podjetja opozarja, da so odgovorna 
narediti vse, kar je v njihovi moči, da že od 
vsega začetka brezposelnosti delavcem 
zagotovijo potrditev pridobljenih izkušenj, 
da bo tako njihova ponovna vključitev čim 
bolj natančna in hitra, da lahko najdejo 
stalno delo, polno obetov za prihodnost;

8. podjetja opozarja, da so odgovorna 
narediti vse, kar je v njihovi moči, da že od 
vsega začetka brezposelnosti delavcem 
zagotovijo potrditev pridobljenih izkušenj 
in izobrazbe, da bo tako njihova ponovna 
vključitev čim bolj natančna in hitra, da 
lahko najdejo stalno delo, polno obetov za 
prihodnost;

Or. de

Predlog spremembe 43
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. podjetja opozarja, da so odgovorna 
narediti vse, kar je v njihovi moči, da že od 
vsega začetka brezposelnosti delavcem 
zagotovijo potrditev pridobljenih izkušenj, 
da bo tako njihova ponovna vključitev čim 
bolj natančna in hitra, da lahko najdejo 
stalno delo, polno obetov za prihodnost;

8. podjetja opozarja, da so odgovorna 
narediti vse, kar je v njihovi moči, da že od 
vsega začetka brezposelnosti delavcem 
zagotovijo potrditev pridobljenih izkušenj, 
da bo tako njihova ponovna vključitev čim 
bolj natančna in hitra, da lahko najdejo 
"dobro" in stalno delo, polno obetov za 
prihodnost;

Or. de

Predlog spremembe 44
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 8 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. podjetja opozarja, da so odgovorna 
narediti vse, kar je v njihovi moči, da že od 
vsega začetka brezposelnosti delavcem 
zagotovijo potrditev pridobljenih izkušenj, 
da bo tako njihova ponovna vključitev čim 
bolj natančna in hitra, da lahko najdejo 
stalno delo, polno obetov za prihodnost;

8. podjetja opozarja, da so odgovorna 
narediti vse, kar je v njihovi moči, da že
pred začetkom brezposelnosti delavcem 
zagotovijo potrditev pridobljenih izkušenj, 
da bo tako njihova ponovna vključitev čim 
bolj natančna in hitra, da lahko najdejo 
stalno delo v trajnem sektorju, polno 
obetov za prihodnost;

Or. fr

Predlog spremembe 45
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa, 

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. podjetja opozarja, da so odgovorna 
narediti vse, kar je v njihovi moči, da že od 
vsega začetka brezposelnosti delavcem 
zagotovijo potrditev pridobljenih izkušenj,
da bo tako njihova ponovna vključitev čim 
bolj natančna in hitra, da lahko najdejo 
stalno delo, polno obetov za prihodnost;

8. podjetja opozarja, da so družbeno
odgovorna narediti vse, kar je v njihovi 
moči, da že od vsega začetka 
brezposelnosti delavcem zagotovijo 
potrditev pridobljenih izkušenj, da bo tako 
njihova ponovna vključitev čim bolj 
natančna in hitra, da lahko najdejo stalno 
delo, polno obetov za prihodnost;

Or. en

Predlog spremembe 46
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. opaža veliko neenakost med dosjeji 
zaradi različnih razmer v vsaki državi 
članici; zato poziva Komisijo, da oblikuje
predlog, namenjen večji prilagodljivosti 

9. opaža veliko neenakost med dosjeji 
zaradi različnih razmer v vsaki državi 
članici; zato poziva Komisijo, da oblikuje 
predlog, namenjen večji prilagodljivosti 
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meril za pomoč državam članicam, da se 
jih lahko bolje prilagodi posebnim 
nacionalnim gospodarskim razmeram, ter 
oceni možnost za podaljšanje referenčnega 
obdobja in razširitev kroga ustanov;

meril za pomoč državam članicam, da se 
jih lahko bolje prilagodi posebnim 
nacionalnim gospodarskim razmeram, ter 
oceni možnost za podaljšanje referenčnega 
obdobja in razširitev kroga ustanov, ob 
istočasnem izogibanju neenakosti pri 
dostopu držav članic do tega instrumenta;

Or. fr

Predlog spremembe 47
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo, naj državam 
članicam ponudi niz smernic za 
oblikovanje in izvajanje vlog za uporabo 
sredstev ESPG, da bo zagotovila hiter 
postopek vlog in široko soglasje interesnih 
skupin glede strategije, ki naj se uporabi, 
in ukrepov, ki naj se jih sprejme, za 
učinkovito ponovno vključitev delavcev na 
delovni trg;

Or. en

Predlog spremembe 48
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. pri izvajanju ESPG morajo države 
članice sprejeti ukrepe za zagotovitev, da 
imajo med upravičenci za financiranje 
tudi nedržavljani priložnost izkoristiti ta 
sredstva, tudi če prebivajo v drugi državi, 
zlasti če gre za drugo državo članico EU;



AM\819648SL.doc 25/28 PE442.967v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 49
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 9 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9c. poziva Komisijo, naj zagotovi pomoč 
tudi državam članicam, socialnim 
partnerjem in združenjem delavcev med 
procesom izvajanja ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 50
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. zlasti morajo Evropska komisija in 
države članice tesno sodelovati za 
učinkovito spremljanje podpore 
multinacionalnim podjetjem in vzpostaviti 
stalne naložbe v ustvarjanje delovnih mest 
s pravicami, da bi odvrnile od socialnega 
dumpinga;

Or. en

Predlog spremembe 51
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 10 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10b. poziva Komisijo, da zagotovi 
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skladnost svojih politik in instrumentov, 
da se izogne temu, da bi bili cilji rasti in 
konkurence v nasprotju s cilji, ki zadevajo 
zaposlovanje, kohezijo in socialno 
vključevanje;

Or. fr

Predlog spremembe 52
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 10 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10c. poziva Evropsko komisijo, naj preuči 
razloge, zakaj nekatere države, v katerih 
se soočajo z množičnimi odpuščanji, ki bi 
bila upravičena do financiranja iz uredbe 
ESPG, ne uporabljajo te možnosti, in 
glede na to predlaga rešitve;

Or. en

Predlog spremembe 53
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, da v svojem letnem 
poročilu predstavi statistične podatke o 
učinkovitosti ESPG in strategije 
usposabljanja na področju vračanja na 
trg dela;

11. poziva Komisijo, naj nemudoma 
predloži poročilo o dosedanji uporabi 
sklada za prilagoditev globalizaciji, iz 
katerega bo zlasti razvidno, kako so bila 
porabljena posamezna sredstva in kakšno 
je bilo razmerje med porabljenimi sredstvi 
ter dodatnimi nacionalnimi in 
tovarniškimi podpornimi ukrepi; od 
Komisije zahteva, da iz tega poročila 
povleče prve zaključke in hitro predloži 
predloge za izboljšanje skladov;

Or. de
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Predlog spremembe 54
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. poziva Komisijo, da v svojem letnem 
poročilu predstavi statistične podatke o 
učinkovitosti ESPG in strategije 
usposabljanja na področju vračanja na trg 
dela;

11. poziva Komisijo, da v svojem letnem 
poročilu predstavi statistične podatke o 
učinkovitosti ESPG in strategije 
usposabljanja na področju vračanja na trg 
dela, ter analizira vpliv strukture trga dela 
na to učinkovitost;

Or. fr

Predlog spremembe 55
Thomas Händel

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. poziva Komisijo, naj z ozirom na 
sedanjo gospodarsko in finančno krizo ter 
obsežnejše naloge bistveno zviša finančni 
okvir Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji ter naj mu v proračunu 
odobri lasten naslov.

Or. de

Predlog spremembe 56
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 11 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11b. v obdobju omejenih finančnih 
sredstev poudarja, da mora Komisija v 
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sodelovanju z državami članicami oceniti 
učinkovitost in trajnost ukrepov, ki se 
financirajo iz Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji; v ta namen 
bodo razvita standardizirana merila za 
preverjanje, na primer uresničitev 
usposabljanja, uspešnost pri zaposlitvi ter 
trajanje novega delovnega razmerja;

Or. de

Predlog spremembe 57
Frédéric Daerden

Osnutek mnenja
Odstavek 12 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, da objavi podatke o 
učinkoviti rabi ESPG v skrbi za dobro 
evropsko proračunsko upravljanje, da tako 
Parlamentu omogoči izvajanje naknadnega 
nadzora;

12. poziva Komisijo, da objavi podatke o 
učinkoviti rabi ESPG v skrbi za dobro 
evropsko proračunsko upravljanje, zlasti 
stopnjo vračanja dodeljenih sredstev in 
njihovo razlago, da tako Parlamentu 
omogoči izvajanje naknadnega nadzora kot 
tudi razmislek o izboljšavah za delovanje 
sklada;

Or. fr

Predlog spremembe 58
Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 12 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. poziva Komisijo, da objavi podatke o 
učinkoviti rabi ESPG v skrbi za dobro 
evropsko proračunsko upravljanje, da tako 
Parlamentu omogoči izvajanje naknadnega 
nadzora.

12. poziva Komisijo, da objavi podatke o 
učinkoviti rabi ESPG in uspešnosti 
ukrepov po daljšem obdobju (≥ eno leto) v 
skrbi za dobro evropsko proračunsko 
upravljanje, da tako Parlamentu omogoči 
izvajanje naknadnega nadzora.

Or. en


