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Predlog spremembe 1
Elizabeth Lynne

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba notranji trg popraviti, 
da bi zagotovili storitve splošnega 
gospodarskega pomena v okviru 
univerzalnega dostopa, visoke kakovosti in 
cenovne dostopnosti; meni, da predlog 
Komisije ne zadostuje, in obžaluje, da se 
ne sklicuje na zakonodajne predloge, 
razen v zvezi s koncesijami in javnimi 
naročili;

1. meni, da mora notranji trg zagotavljati
storitve splošnega gospodarskega pomena
v okviru univerzalnega dostopa, visoke 
kakovosti in cenovne dostopnosti;

Or. en

Predlog spremembe 2
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba notranji trg popraviti, 
da bi zagotovili storitve splošnega 
gospodarskega pomena v okviru 
univerzalnega dostopa, visoke kakovosti 
in cenovne dostopnosti; meni, da predlog 
Komisije ne zadostuje, in obžaluje, da se 
ne sklicuje na zakonodajne predloge, 
razen v zvezi s koncesijami in javnimi 
naročili;

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bo storitve splošnega 
gospodarskega pomena mogoče zlahka 
upravljati na ustrezni ravni, da bodo zanje 
veljala jasna finančna pravila in bodo kar 
najbolj kakovostna in vsem dostopna; 
poudarja, kako pomembno je razviti 
infrastrukture za velike industrijske 
sisteme, vključno z energetskimi, 
prevoznimi storitvami in elektronskimi 
komunikacijami;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba notranji trg popraviti, 
da bi zagotovili storitve splošnega 
gospodarskega pomena v okviru 
univerzalnega dostopa, visoke kakovosti in 
cenovne dostopnosti; meni, da predlog 
Komisije ne zadostuje, in obžaluje, da se 
ne sklicuje na zakonodajne predloge, razen 
v zvezi s koncesijami in javnimi naročili;

1. meni, da je treba popraviti notranji trg, 
da bi zagotovil storitve splošnega 
gospodarskega pomena v okviru 
univerzalnega dostopa, visoke kakovosti in 
cenovne dostopnosti; meni, da predlog 25 
Komisije ne zadostuje, saj državljani in 
zainteresirane strani v zadevah splošnega 
gospodarskega pomena ne pričakujejo še 
enega sporočila, ampak dejanske ukrepe;
obžaluje,da ni sklicevanja na zakonodajne 
predloge, razen v zvezi s koncesijami in 
javnimi naročili; meni, da so za dobro 
delujoč trg EU potrebne obširne javne 
storitve, na primer v zvezi z železniškimi 
omrežji ali širokopasovnimi povezavami;

Or. en

Predlog spremembe 4

Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba notranji trg popraviti, 
da bi zagotovili storitve splošnega 
gospodarskega pomena v okviru 
univerzalnega dostopa, visoke kakovosti in 
cenovne dostopnosti; meni, da predlog 
Komisije ne zadostuje, in obžaluje, da se 
ne sklicuje na zakonodajne predloge, razen 
v zvezi s koncesijami in javnimi naročili;

1. meni, da je treba popraviti notranji trg, 
da bi zagotovil storitve splošnega 
gospodarskega pomena v okviru 
univerzalnega dostopa, visoke kakovosti in 
cenovne dostopnosti; meni, da predlog 
Komisije ne zadostuje, in obžaluje, da se 
ne sklicuje na zakonodajne predloge, razen 
v zvezi s koncesijami in javnimi naročili;
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
lahko imeli državljani EU koristi od 
kakovostnih storitev splošnega pomena;
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ugotavlja, da pobuda akta o enotnem trgu 
vključuje obveznost predlaganja niza 
ukrepov, povezanih s storitvami splošnega 
pomena, v letu 2011; pričakuje, da bodo ti 
predlogi odražali določbe iz člena 14 
Pogodbe o delovanju Evropske unije in 
njenega protokola 26;

Or. en

Predlog spremembe 5
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da je treba notranji trg popraviti, 
da bi zagotovili storitve splošnega 
gospodarskega pomena v okviru 
univerzalnega dostopa, visoke kakovosti in 
cenovne dostopnosti; meni, da predlog 
Komisije ne zadostuje, in obžaluje, da se 
ne sklicuje na zakonodajne predloge, razen 
v zvezi s koncesijami in javnimi naročili;

1. meni, da je treba popraviti notranji trg, 
da bi zajamčili storitve splošnega 
gospodarskega pomena v okviru 
univerzalnega dostopa, visoke kakovosti in 
cenovne dostopnosti; meni, da predlog 
Komisije ne zadostuje, in obžaluje, da se 
ne sklicuje na zakonodajne predloge, razen 
v zvezi s koncesijami in javnimi naročili;

Or. en

Predlog spremembe 6
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. meni, da Evropejci še ne v celoti 
izrabljajo potenciala enotnega trga na 
mnogih področjih, tudi na področju 
prostega pretoka ljudi, blaga in storitev, 
ter da potrebujemo nove spodbude, zlasti 
za zagotovitev dejanske geografske 
mobilnosti delavcev v Evropi;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. poudarja, da gre pri enotnem trgu za 
Evropejce prvenstveno za delovna mesta 
ter ustvarjanje novih delovnih mest ter da 
je bistveno ustvariti okolje, kjer bodo 
podjetja in državljani lahko v celoti 
uveljavljali svoje pravice;

Or. en

Predlog spremembe 8
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. poudarja, da enotni trg ponuja velike 
možnosti za zaposlovanje, rast in 
konkurenčnost, ter da je treba sprejeti 
močne strukturne politike, da bi jih v 
celoti izkoristili;

Or. en

Predlog spremembe 9
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. poudarja, kako zelo pomembna so 
usposabljanje in kvalifikacije, ki so 
osnovni elementi za ustvarjanje delovnih 



AM\854931SL.doc 7/42 PE456.899v01-00

SL

mest in socialno vključevanje ter 
posledično uspešnost enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 10

Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. poudarja, da bo ostala strategija o 
evropskih državljanih kot srži enotnega 
trga samo pobožna želja, če služi le kot 
uporabna strategija za prepričevanje ljudi, 
da je enotni trg dober zanje; meni, da je 
treba sprejeti odločnejše ukrepe za 
ohranitev in okrepitev evropskega modela, 
utemeljenega na solidarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 11
Françoise Castex

Osnutek mnenja
Odstavek 1 f (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. poudarja, kako pomembne so storitve 
splošnega gospodarskega pomena in 
socialne storitve splošnega pomena za 
spravo državljanov in lokalnih organov z 
enotnim trgom, ter obžaluje pomanjkanje 
jasnosti v zvezi z ukrepi, predvidenimi za 
storitve splošnega pomena; poleg tega 
poudarja, da so lokalni organi zaskrbljeni 
zaradi pravne negotovosti, v kateri se 
izvaja njihovo posredovanje v prid 
storitvam splošnega gospodarskega 
pomena ter socialnih storitev splošnega 
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pomena, za katere so odgovorni;

Or. en

Predlog spremembe 12
Françoise Castex

Osnutek mnenja
Odstavek 1 g (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. opozarja, da člen 14 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije poziva Evropski 
parlament in Svet, naj s pomočjo uredbe 
določita načela in pogoje, da bi storitve 
splošnega gospodarskega pomena dosegle 
svoje poslanstvo javne storitve; zato poziva 
Komisijo, naj prevzame pobude v zvezi s 
tem;

Or. en

Predlog spremembe 13
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je razočaran, da ni predlogov o 
socialnih storitvah; meni, da so ti predlogi 
še daleč od kakovostnega okvira, ki ga je 
obljubil gospod Barroso;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 14

Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 2 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je razočaran, da ni predlogov o socialnih 
storitvah; meni, da so ti predlogi še daleč 
od kakovostnega okvira, ki ga je obljubil 
gospod Barroso;

2. je razočaran, da ni predlogov o socialnih 
storitvah; meni, da so ti predlogi še daleč 
od kakovostnega okvira, ki ga je obljubil 
gospod Barroso; poziva Komisijo, naj 
nujno doseže uspehe tako pri okviru 
kakovosti kot pri povezanih predlogih;

Or. en

Predlog spremembe 15
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. je razočaran, da ni predlogov o socialnih 
storitvah; meni, da so ti predlogi še daleč 
od kakovostnega okvira, ki ga je obljubil 
gospod Barroso;

2. je razočaran, da ni predlogov o 
kakovostnih socialnih storitvah splošnega 
pomena; meni, da so ti predlogi še daleč od 
kakovostnega okvira, ki ga je obljubil 
gospod Barroso;

Or. en

Predlog spremembe 16
Elizabeth Lynne

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj uvede jasno 
zastavljeno zakonodajo, ki bo opredelila 
socialne storitve splošnega pomena na 
podlagi temeljnih pravic, ne pa 
gospodarskih obetov, okrepila načeli 
subsidiarnosti in lokalne samouprave ter 
izločila te storitve iz uporabe tržnih pravil;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 17
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj uvede jasno 
zastavljeno zakonodajo, ki bo opredelila 
socialne storitve splošnega pomena na 
podlagi temeljnih pravic, ne pa 
gospodarskih obetov, okrepila načeli 
subsidiarnosti in lokalne samouprave ter 
izločila te storitve iz uporabe tržnih pravil;

3. poziva Komisijo, naj olajša izvajanje 
pravil EU, tako da pojasni merila za 
skladnost državne pomoči za socialne 
storitve splošnega pomena in javna 
naročila z notranjim trgom;

Or. en

Predlog spremembe 18
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj uvede jasno 
zastavljeno zakonodajo, ki bo opredelila 
socialne storitve splošnega pomena na 
podlagi temeljnih pravic, ne pa 
gospodarskih obetov, okrepila načeli 
subsidiarnosti in lokalne samouprave ter 
izločila te storitve iz uporabe tržnih pravil;

3. poziva Komisijo, naj uvede jasno 
zastavljene zakonodajne predloge na 
podlagi Protokola 26 člena 14 ter v skladu 
z Listino o temeljnih pravicah, ki spoštuje 
načela subsidiarnosti, kot so določena v 
Pogodbah, ter prepreči vdiranje tržnih 
pravil EU, ki ovirajo prednosti organov 
držav članic, zlasti lokalnih in 
regionalnih, pri nudenju storitev 
splošnega pomena, zlasti pa brani njihovo 
vlogo pri nudenju socialnih storitev 
splošnega pomena;

Or. en

Predlog spremembe 19

Emilie Turunen
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj uvede jasno 
zastavljeno zakonodajo, ki bo opredelila 
socialne storitve splošnega pomena na 
podlagi temeljnih pravic, ne pa 
gospodarskih obetov, okrepila načeli 
subsidiarnosti in lokalne samouprave ter 
izločila te storitve iz uporabe tržnih pravil;

3. poziva Komisijo, naj nujno uvede jasno 
zastavljeno zakonodajo, ki bo opredelila 
socialne storitve splošnega pomena na 
podlagi temeljnih pravic, ne pa 
gospodarskih obetov, okrepila načeli 
subsidiarnosti in lokalne samouprave ter 
izločila te storitve iz uporabe tržnih pravil;
opozarja na že dolgo potekajoč dialog 
zainteresiranih strani o tej temi in poziva 
Komisijo, naj končno začne ukrepati;

Or. en

Predlog spremembe 20
Sylvana Rapti

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poziva Komisijo, naj uvede jasno 
zastavljeno zakonodajo, ki bo opredelila 
socialne storitve splošnega pomena na 
podlagi temeljnih pravic, ne pa 
gospodarskih obetov, okrepila načeli 
subsidiarnosti in lokalne samouprave ter 
izločila te storitve iz uporabe tržnih pravil;

3. poziva Komisijo, naj uvede jasno 
zastavljeno zakonodajo, ki bo opredelila 
socialne storitve splošnega pomena na 
podlagi temeljnih pravic, ne pa 
gospodarskih obetov, in tako vsem 
Evropejcem zagotovila splošen dostop ter 
visoko kakovost teh storitev, okrepila 
načeli subsidiarnosti in lokalne 
samouprave ter izločila te storitve iz 
uporabe tržnih pravil;

Or. en

Predlog spremembe 21

Emilie Turunen

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

3 a. poziva Komisijo, naj spodbudi in 
podpre podjetja socialne ekonomije pri 
izvajanju socialnih storitev splošnega 
pomena;

Or. en

Predlog spremembe 22
Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poziva Komisijo, naj brani načelo 
subsidiarnosti in glede na znatne kulturne 
razlike med državami članicami na tem 
področju ne predlaga direktive o 
koncesijah;

Or. en

Predlog spremembe 23
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, naj se v vso ustrezno zakonodajo 
o enotnem trgu vključijo obvezujoče 
socialne določbe, s čimer bi zagotovili, da 
bi bile pri konkurenčnih pravilih 
spoštovane temeljne pravice, v okviru 
štirih temeljnih svoboščin pa tudi zaščiteni 
in podprti pravica do kolektivnega 
ukrepanja in pravica do stavke; zahteva, 
naj se pri Sodišču Evropske unije 
ustanovi posebna socialna zbornica, 
katere sodniki bi bili specializirani za 
delovno in socialno pravo;

4. poziva Komisijo, naj v skladu s 
predlogom 29 zagotovi upoštevanje 
temeljnih pravic v vsej zakonodaji o 
enotnem trgu in njihovo ustrezno 
uveljavljanje;
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Or. en

Predlog spremembe 24
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, naj se v vso ustrezno 
zakonodajo o enotnem trgu vključijo 
obvezujoče socialne določbe, s čimer bi 
zagotovili, da bi bile pri konkurenčnih 
pravilih spoštovane temeljne pravice, v 
okviru štirih temeljnih svoboščin pa tudi 
zaščiteni in podprti pravica do 
kolektivnega ukrepanja in pravica do 
stavke; zahteva, naj se pri Sodišču 
Evropske unije ustanovi posebna socialna 
zbornica, katere sodniki bi bili 
specializirani za delovno in socialno 
pravo;

4. poziva, naj se v vseh zakonodajnih 
predlogih upošteva člen 9 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, zlasti kar 
zadeva spodbujanje visoke ravni 
zaposlenosti, zagotavljanje ustreznega 
socialnega varstva, boj proti socialni 
izključenosti, rast Unije in cilj v zvezi z 
delovnimi mesti;

Or. en

Predlog spremembe 25

Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, naj se v vso ustrezno zakonodajo 
o enotnem trgu vključijo obvezujoče 
socialne določbe, s čimer bi zagotovili, da 
bi bile pri konkurenčnih pravilih 
spoštovane temeljne pravice, v okviru 
štirih temeljnih svoboščin pa tudi zaščiteni 
in podprti pravica do kolektivnega 
ukrepanja in pravica do stavke; zahteva,

4. poziva, naj se v vso ustrezno zakonodajo 
o enotnem trgu vključijo obvezujoče 
socialne določbe, s čimer bi zagotovili, da 
konkurenčna pravila ne bi prevladala nad 
temeljnimi pravicami, v okviru štirih 
temeljnih svoboščin pa tudi bile zaščitene 
in podprte vse temeljne pravice, tudi
pravica do kolektivnega ukrepanja in 
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naj se pri Sodišču Evropske unije ustanovi 
posebna socialna zbornica, katere sodniki 
bi bili specializirani za delovno in socialno 
pravo;

pravica do stavke; poziva Evropsko 
sodišče, naj pretehta ustanovitev posebne 
socialne zbornice Evropskega sodišča, 
katere sodniki bi bili specializirani za 
delovno in socialno pravo; poziva 
Evropsko sodišče, naj si prizadeva, da 
bodo njegovi postopki preglednejši, zlasti 
kar zadeva imenovanje sodnikov in 
razdelitev zadev; poudarja, da je za 
zagotovitev spoštovanja pravic iz Listine o 
temeljnih pravicah treba preučiti socialni 
vpliv vse predlagane, pa tudi že sprejete 
zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 26
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, naj se v vso ustrezno zakonodajo 
o enotnem trgu vključijo obvezujoče 
socialne določbe, s čimer bi zagotovili, da 
bi bile pri konkurenčnih pravilih 
spoštovane temeljne pravice, v okviru 
štirih temeljnih svoboščin pa tudi zaščiteni 
in podprti pravica do kolektivnega 
ukrepanja in pravica do stavke; zahteva, 
naj se pri Sodišču Evropske unije ustanovi 
posebna socialna zbornica, katere sodniki 
bi bili specializirani za delovno in socialno 
pravo;

4. obžaluje, da ni temeljitih presoj 
socialnega vpliva na podlagi nove 
horizontalne socialne določbe iz člena 9 
Lizbonske pogodbe; poziva, naj se v vso 
ustrezno zakonodajo o enotnem trgu 
vključijo obvezujoče socialne določbe, s 
čimer bi zagotovili, da bi politike EU, 
zlasti konkurenčna pravila, prispevale k 
socialnemu napredku in spoštovale
temeljne pravice, v okviru štirih temeljnih 
svoboščin pa tudi zaščiteni in podprti 
pravica do kolektivnega ukrepanja in 
pravica do stavke; zahteva, naj se pri 
Sodišču Evropske unije ustanovi posebna 
socialna zbornica, katere sodniki bi bili 
specializirani za delovno in socialno pravo;
meni, da je treba glede na to dopolniti
predlog 29;

Or. en
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Predlog spremembe 27
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, naj se v vso ustrezno zakonodajo 
o enotnem trgu vključijo obvezujoče 
socialne določbe, s čimer bi zagotovili, da 
bi bile pri konkurenčnih pravilih 
spoštovane temeljne pravice, v okviru 
štirih temeljnih svoboščin pa tudi zaščiteni 
in podprti pravica do kolektivnega 
ukrepanja in pravica do stavke; zahteva, 
naj se pri Sodišču Evropske unije ustanovi 
posebna socialna zbornica, katere sodniki 
bi bili specializirani za delovno in socialno 
pravo;

4. poziva, naj se vključi obvezujoča 
horizontalna socialna določba v obliki
uredbe, ki bi izrecno določala, da morajo 
ekonomske svoboščine upoštevati temeljne 
socialne pravice, dajala prednost 
temeljnim socialnim pravicam v primeru 
navzkrižja in ščitila ter podpirala pravico 
do kolektivnega ukrepanja in pravico do 
stavke; zahteva, naj se pri Sodišču 
Evropske unije ustanovi posebna socialna 
zbornica, katere sodniki bi bili 
specializirani za delovno in socialno pravo;

Or. en

Predlog spremembe 28
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, naj se v vso ustrezno zakonodajo 
o enotnem trgu vključijo obvezujoče 
socialne določbe, s čimer bi zagotovili, da 
bi bile pri konkurenčnih pravilih 
spoštovane temeljne pravice, v okviru 
štirih temeljnih svoboščin pa tudi zaščiteni 
in podprti pravica do kolektivnega 
ukrepanja in pravica do stavke; zahteva, 
naj se pri Sodišču Evropske unije ustanovi 
posebna socialna zbornica, katere sodniki 
bi bili specializirani za delovno in socialno 
pravo;

4. poziva, naj se v Lizbonsko pogodbo 
vključi določba o socialnem napredku, v 
vso ustrezno zakonodajo o enotnem trgu pa 
obvezujoča socialna določba, s čimer bi 
zagotovili, da konkurenčna pravila ne bi 
ogrožala temeljnih pravic in bi bili 
zaščiteni in podprti pravica do 
kolektivnega ukrepanja in pravica do 
stavke; zahteva, naj se pri Sodišču 
Evropske unije ustanovi posebna socialna 
zbornica, katere sodniki bi bili 
specializirani za delovno in socialno pravo;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, naj se v vso ustrezno 
zakonodajo o enotnem trgu vključijo 
obvezujoče socialne določbe, s čimer bi 
zagotovili, da bi bile pri konkurenčnih 
pravilih spoštovane temeljne pravice, v 
okviru štirih temeljnih svoboščin pa tudi 
zaščiteni in podprti pravica do 
kolektivnega ukrepanja in pravica do 
stavke; zahteva, naj se pri Sodišču 
Evropske unije ustanovi posebna socialna 
zbornica, katere sodniki bi bili 
specializirani za delovno in socialno pravo;

4. poziva, naj se v vse zakonodajne ukrepe 
v zvezi z enotnim trgom vključijo 
obvezujoče socialne določbe, s čimer bi 
zagotovili, da bi bile pri konkurenčnih 
pravilih spoštovane temeljne pravice, v 
okviru štirih temeljnih svoboščin pa tudi 
zagotovljene in podprte pravica do 
kolektivnega pogajanja, pravica do stavke
in pravica do svobodnega združevanja; 
zahteva, naj se pri Sodišču Evropske unije 
ustanovi posebna socialna zbornica, katere 
sodniki bi bili specializirani za delovno in 
socialno pravo;

Or. en

Predlog spremembe 30
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. pozdravlja zavezo Komisije o 
čezevropskem prevoznem omrežju v 
predlogu 26 in energetski infrastrukturi v 
predlogu 27; meni pa, da se mora 
Komisija, katere naloga je opredeliti in 
braniti splošni evropski interes, kot 
prednostno in v skladu s svojo pravico do 
pobude zavzemati za ukrepe v imenu 
Unije na tistih področjih, na katerih ima 
deljene pristojnosti ali pristojnost za 
usklajevanje ukrepov držav članic, 
namesto da samo določa meje za ukrepe 
tržnih ali državnih akterjev;

Or. en
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Predlog spremembe 31
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. glede na novo strategijo Komisije za 
učinkovito izvajanje Listine o temeljnih 
pravicah (predlog 29) in razpravo o 
nadaljnjih spremembah Pogodbe v okviru 
naslednjega kroga širitev vztraja, da se v 
primarno zakonodajo uvede določba o 
socialnem napredku, ki bo določala, da 
imajo temeljne pravice na splošno ter 
pravica do stavke in dejavnosti sindikatov, 
kolektivnih pogajanj itd. vedno prednost 
pred temeljnimi svoboščinami 
„notranjega trga“;

Or. en

Predlog spremembe 32
Françoise Castex

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. pozdravlja predlog 29 in 
pripravljenost Komisije, da uveljavi 
Listino o temeljnih pravicah in socialno 
klavzulo (člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije); vztraja, da morajo biti ti 
ukrepi učinkoviti; poziva, naj Komisija pri 
vsaki novi zakonodaji preuči njen socialni 
vpliv, treba pa je zaprositi tudi za mnenja 
Parlamenta, drugih evropskih institucij in 
socialnih partnerjev;

Or. en
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Predlog spremembe 33
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. pozdravlja predlagano odločbo o 
uvedbi akcijskega programa 
radiofrekvenčnega spektra, zlasti o 
sprostitvi 800 MHz frekvenčnega pasu 
digitalne dividende do leta 2013, da bi 
omogočili širokopasovno pokritje 
podeželskih območij in hitri dostop do 
interneta za vse državljane;

Or. en

Predlog spremembe 34
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k reviziji direktive o napotenih 
delavcih (96/71/ES), da bi zaščitili delovne 
standarde držav članic in njihove sisteme 
odnosov med socialnimi partnerji, 
vključno s kolektivnim pogajanjem ni 
različnimi oblikami kolektivnega 
ukrepanja, ter da bi podprli načelo 
enakega plačila za enakovredno delo, ne 
pa se držali zgolj minimalnih stopenj;

5. pozdravlja najavljeno zakonodajno 
pobudo o izvajanju direktive o napotenih 
delavcih (96/71/ES), da se zagotovi 
spoštovanje pravic napotenih delavcev in 
pojasnijo obveznosti nacionalnih organov 
in podjetij; poziva države članice, naj 
odpravijo pomanjkljivosti pri izvajanju in 
uveljavljanju direktive (96/71/ES);

Or. en

Predlog spremembe 35
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 5 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k reviziji direktive o napotenih 
delavcih (96/71/ES1), da bi zaščitili 
delovne standarde držav članic in njihove 
sisteme odnosov med socialnimi partnerji, 
vključno s kolektivnim pogajanjem ni 
različnimi oblikami kolektivnega 
ukrepanja, ter da bi podprli načelo enakega 
plačila za enakovredno delo, ne pa se 
držali zgolj minimalnih stopenj;

5. poziva k reviziji izvajanja direktive o 
napotenih delavcih (96/71/ES2) v skladu s 
predlogom 30, da bi zaščitili delovne 
standarde držav članic in njihove sisteme 
odnosov med socialnimi partnerji, vključno 
s kolektivnim pogajanjem ni različnimi 
oblikami kolektivnega ukrepanja, ter da bi
podprli načelo enakega plačila za 
enakovredno delo;

Or. en

Predlog spremembe 36
Elizabeth Lynne

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k reviziji direktive o napotenih 
delavcih (96/71/ES1), da bi zaščitili 
delovne standarde držav članic in njihove 
sisteme odnosov med socialnimi partnerji, 
vključno s kolektivnim pogajanjem ni 
različnimi oblikami kolektivnega 
ukrepanja, ter da bi podprli načelo 
enakega plačila za enakovredno delo, ne 
pa se držali zgolj minimalnih stopenj;

5. poziva k reviziji direktive o napotenih 
delavcih (96/71/ES1), da bi zaščitili 
delovne standarde držav članic in njihove 
sisteme odnosov med socialnimi partnerji, 
vključno s kolektivnim pogajanjem ni 
različnimi oblikami kolektivnega 
ukrepanja, 

Or. en

Predlog spremembe 37
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

                                               
1 UL L 18, 21.1.1997, str. 1.
2 UL L 18, 21.1.1997, str. 1.
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k reviziji direktive o napotenih 
delavcih (96/71/ES1), da bi zaščitili 
delovne standarde držav članic in njihove 
sisteme odnosov med socialnimi partnerji, 
vključno s kolektivnim pogajanjem ni 
različnimi oblikami kolektivnega 
ukrepanja, ter da bi podprli načelo enakega 
plačila za enakovredno delo, ne pa se držali 
zgolj minimalnih stopenj;

5. meni, da predlog 30 ne seže dovolj 
daleč, in poziva k reviziji direktive o 
napotenih delavcih (96/71/ES1), da bi 
zaščitili delovne standarde držav članic in 
njihove sisteme odnosov med socialnimi 
partnerji, vključno s kolektivnim 
pogajanjem ni različnimi oblikami 
kolektivnega ukrepanja, ter da bi podprli 
načelo enakega plačila za enakovredno 
delo, ne pa se držali zgolj minimalnih 
stopenj;

Or. en

Predlog spremembe 38
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k reviziji direktive o napotenih 
delavcih (96/71/ES), da bi zaščitili delovne 
standarde držav članic in njihove sisteme 
odnosov med socialnimi partnerji, vključno 
s kolektivnim pogajanjem ni različnimi 
oblikami kolektivnega ukrepanja, ter da bi 
podprli načelo enakega plačila za 
enakovredno delo, ne pa se držali zgolj 
minimalnih stopenj;

5. poziva k reviziji direktive o napotenih 
delavcih (96/71/ES1), da bi zaščitili sisteme 
držav članic, ki zadevajo odnose med 
socialnimi partnerji ter povrnili 
spoštovanje regulativnega okvira za 
delovne standarde in delovne pogoje v 
državi, v kateri se izvaja delo, vključno s 
kolektivnim pogajanjem ni različnimi 
oblikami kolektivnega ukrepanja, ter da bi 
podprli načelo enakega plačila za 
enakovredno delo, ne pa se držali zgolj 
minimalnih standardov;

Or. en

Predlog spremembe 39
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 5 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k reviziji direktive o napotenih 
delavcih (96/71/ES), da bi zaščitili delovne 
standarde držav članic in njihove sisteme 
odnosov med socialnimi partnerji, vključno 
s kolektivnim pogajanjem ni različnimi 
oblikami kolektivnega ukrepanja, ter da bi 
podprli načelo enakega plačila za 
enakovredno delo, ne pa se držali zgolj 
minimalnih stopenj;

5. poziva k reviziji direktive o napotenih 
delavcih (96/71/ES), da bi zaščitili delovne 
standarde držav članic in njihove sisteme 
odnosov med socialnimi partnerji, vključno 
s kolektivnim pogajanjem ni različnimi 
oblikami kolektivnega ukrepanja, ter da bi 
podprli načelo enakega plačila za enako 
delo na enakem delovnem mestu, kot je 
določeno v členih 18 in 157 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, ne pa se držali 
zgolj minimalnih stopenj;

Or. en

Predlog spremembe 40

Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k reviziji direktive o napotenih 
delavcih (96/71/ES), da bi zaščitili delovne 
standarde držav članic in njihove sisteme 
odnosov med socialnimi partnerji, vključno 
s kolektivnim pogajanjem ni različnimi 
oblikami kolektivnega ukrepanja, ter da bi 
podprli načelo enakega plačila za 
enakovredno delo, ne pa se držali zgolj 
minimalnih stopenj;

5. poziva k ciljno usmerjeni reviziji 
direktive o napotenih delavcih (96/71/ES), 
da bi zaščitili delovne standarde držav 
članic in njihove sisteme odnosov med 
socialnimi partnerji, vključno s 
kolektivnim pogajanjem ni različnimi 
oblikami kolektivnega ukrepanja, ter da bi 
podprli načelo enakega plačila za 
enakovredno delo na enakem delovnem 
mestu, ne pa se držali zgolj minimalnih 
stopenj; poziva, da je treba v zadevni 
zakonodaji upoštevati, da so delovni 
standardi opredeljeni glede na delovno 
mesto;

Or. en



PE456.899v01-00 22/42 AM\854931SL.doc

SL

Predlog spremembe 41
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k reviziji direktive o napotenih 
delavcih (96/71/ES), da bi zaščitili delovne 
standarde držav članic in njihove sisteme 
odnosov med socialnimi partnerji, vključno 
s kolektivnim pogajanjem ni različnimi 
oblikami kolektivnega ukrepanja, ter da bi 
podprli načelo enakega plačila za 
enakovredno delo, ne pa se držali zgolj 
minimalnih stopenj;

5. poziva k reviziji direktive o napotenih 
delavcih (96/71/ES), da bi zaščitili delovne 
standarde držav članic in njihove sisteme 
odnosov med socialnimi partnerji, vključno 
s kolektivnim pogajanjem ni različnimi 
oblikami kolektivnega ukrepanja, ter da bi 
podprli načelo enakega plačila za 
enakovredno delo na enakem delovnem 
mestu ali kraju, ne pa se držali zgolj 
minimalnih stopenj;

Or. en

Predlog spremembe 42
Sylvana Rapti

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva k reviziji direktive o napotenih 
delavcih (96/71/ES), da bi zaščitili delovne 
standarde držav članic in njihove sisteme 
odnosov med socialnimi partnerji, vključno 
s kolektivnim pogajanjem ni različnimi 
oblikami kolektivnega ukrepanja, ter da bi 
podprli načelo enakega plačila za 
enakovredno delo, ne pa se držali zgolj 
minimalnih stopenj;

5. poziva k reviziji direktive o napotenih 
delavcih (96/71/ES), da bi zaščitili delovne 
standarde držav članic in njihove sisteme 
odnosov med socialnimi partnerji, vključno 
s kolektivnim pogajanjem ni različnimi 
oblikami kolektivnega ukrepanja, ter da bi 
podprli načelo enakega plačila za 
enakovredno delo na istem kraju, ne pa se 
držali zgolj minimalnih stopenj, da bi 
spodbudili čezmejno mobilnost delavcev 
in izmenjavo strokovnega znanja in 
izkušenj ter zgledov dobre prakse;

Or. en

Predlog spremembe 43
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Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 b. poziva Komisijo, naj začne poglobljen 
pregled pojava „socialnega dampinga“ pri 
plačilih in delovnih pogojih na notranjem 
trgu; poudarja, da morajo imeti pri tem 
pregledu ključno vlogo socialni partnerji 
in nacionalni inšpektorati za delo;
pričakuje, da bo Komisija po potrebi 
predlagala nove pravne in dodatne 
izvedbene ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 44
Françoise Castex

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. pozdravlja predloga 32 in 35 v zvezi s 
priznavanjem kvalifikacij in potrjevanjem
pridobljenih izkušenj; poziva, naj se to 
vključi v evropski okvir kvalifikacij ter 
upošteva pri kolektivnih pogodbah 
sektorjev in/ali podjetij v skladu s postopki 
posamezne države članice;

Or. en

Predlog spremembe 45
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Osnutek mnenja
Odstavek 6 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala biti vsaka reforma 
drugega stebra pokojninskega sistema 
usmerjena v okrepitev in dopolnitev 
prvega stebra, ki jamči ustrezne 
pokojnine; opominja Komisijo, da imajo 
številne države članice dobro delujoč 
sistem prvega stebra; poziva Komisijo, naj
to upošteva in te zglede uporabi kot merilo 
uspešnosti po vsej EU;

6. meni, da bi moral biti pokojninski 
sistem v splošnem še vedno pravno urejan 
na nacionalni ravni v skladu z načelom 
subsidiarnosti; vendar poziva države 
članice, naj učinkoviteje uskladijo svoje 
pokojninske politike in si izmenjajo zglede 
dobre prakse na evropski ravni, da bi 
premagale skupne finančne in 
demografske izzive; poziva Komisijo in 
države članice, naj napredujejo pri 
izboljšavi prenosljivosti pokojnin za 
mobilne delavce v EU;

Or. en

Predlog spremembe 46
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala biti vsaka reforma 
drugega stebra pokojninskega sistema 
usmerjena v okrepitev in dopolnitev prvega 
stebra, ki jamči ustrezne pokojnine;
opominja Komisijo, da imajo številne 
države članice dobro delujoč sistem prvega 
stebra; poziva Komisijo, naj to upošteva in 
te zglede uporabi kot merilo uspešnosti po 
vsej EU;

6. poudarja, da bi morala biti vsaka 
reforma drugega stebra pokojninskega 
sistema v pristojnosti držav članic in 
usmerjena v okrepitev in dopolnitev prvega 
stebra, ki jamči ustrezne pokojnine;
opominja Komisijo, da imajo številne 
države članice dobro delujoč sistem prvega 
stebra; poziva Komisijo, naj to upošteva in 
te zglede uporabi kot merilo uspešnosti po 
vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 47

Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 6 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala biti vsaka reforma 
drugega stebra pokojninskega sistema 
usmerjena v okrepitev in dopolnitev prvega 
stebra, ki jamči ustrezne pokojnine;
opominja Komisijo, da imajo številne 
države članice dobro delujoč sistem prvega 
stebra; poziva Komisijo, naj to upošteva in 
te zglede uporabi kot merilo uspešnosti po 
vsej EU;

6. meni, da bi morala biti vsaka reforma 
drugega stebra pokojninskega sistema 
usmerjena v okrepitev in dopolnitev prvega 
stebra, ki jamči ustrezne pokojnine;
opominja Komisijo, da imajo številne 
države članice dobro delujoč sistem prvega 
stebra; poziva Komisijo, naj to upošteva in 
te zglede uporabi kot merilo uspešnosti po 
vsej EU; poudarja, da se gospodarske 
krize, demografskih sprememb in težav, ki 
pestijo mobilne delavce, ne sme izrabiti 
kot pretvezo za dvom v prednost in pomen 
prvega stebra pokojninskih pravic, zlasti 
pri preprečevanju revščine;

Or. en

Predlog spremembe 48
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala biti vsaka reforma 
drugega stebra pokojninskega sistema 
usmerjena v okrepitev in dopolnitev prvega 
stebra, ki jamči ustrezne pokojnine;
opominja Komisijo, da imajo številne 
države članice dobro delujoč sistem prvega 
stebra; poziva Komisijo, naj to upošteva in 
te zglede uporabi kot merilo uspešnosti po 
vsej EU;

6. meni, da bi morala biti vsaka reforma 
drugega stebra pokojninskega sistema 
usmerjena v okrepitev in dopolnitev prvega 
stebra, ki jamči ustrezne pokojnine;
opominja Komisijo, da imajo številne 
države članice dobro delujoč sistem prvega 
stebra; poziva Komisijo, naj to upošteva in 
te zglede uporabi kot merilo uspešnosti po 
vsej EU; zahteva, da Komisija oceni 
potrebo po različnih pravilih, ki vplivajo 
na pokojninske sklade, in potrebo po 
izboljšanju prenosljivosti pokojnin, 
vključno s prenosljivostjo pokojnin 
podjetij ob zamenjavi delodajalca; poziva 
Komisijo, naj okrepi ureditev v zvezi s 
preglednostjo pokojninskih sistemov, 
njihovih naložbenih strategij in 
solventnosti, v postopek pa že na zgodnji 
stopnji vključi socialne partnerje;
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Or. en

Predlog spremembe 49
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala biti vsaka reforma 
drugega stebra pokojninskega sistema 
usmerjena v okrepitev in dopolnitev prvega 
stebra, ki jamči ustrezne pokojnine;
opominja Komisijo, da imajo številne 
države članice dobro delujoč sistem prvega 
stebra; poziva Komisijo, naj to upošteva in 
te zglede uporabi kot merilo uspešnosti po 
vsej EU;

6. meni, da bi morala biti vsaka reforma 
drugega stebra pokojninskega sistema 
usmerjena v okrepitev in dopolnitev prvega 
stebra, ki jamči ustrezne pokojnine; meni 
tudi, da je pomembno zagotoviti davčne 
spodbude za uporabo tretjega stebra, ki ga 
ne bi smeli jemati kot alternativno 
možnost drugima stebroma; opominja 
Komisijo, da imajo številne države članice 
dobro delujoč sistem prvega stebra; poziva 
Komisijo, naj to upošteva in te zglede 
uporabi kot merilo uspešnosti po vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 50
Sylvana Rapti

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da bi morala biti vsaka reforma 
drugega stebra pokojninskega sistema 
usmerjena v okrepitev in dopolnitev prvega 
stebra, ki jamči ustrezne pokojnine;
opominja Komisijo, da imajo številne 
države članice dobro delujoč sistem prvega 
stebra; poziva Komisijo, naj to upošteva in 
te zglede uporabi kot merilo uspešnosti po 
vsej EU;

6. meni, da bi morala biti vsaka reforma 
drugega stebra pokojninskega sistema 
usmerjena v okrepitev in dopolnitev prvega 
stebra, ki jamči ustrezne pokojnine;
opominja Komisijo, da imajo številne 
države članice dobro delujoč sistem prvega 
stebra in da bi morala biti njegova vloga 
zagotovljena, ne pa posredno ogrožena;
poziva Komisijo, naj to upošteva in te 
zglede uporabi kot merilo uspešnosti po 
vsej EU;

Or. en
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Predlog spremembe 51
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. je zelo kritičen do stališča Komisije, 
da bi bilo treba dati naložbenemu sistemu 
novo spodbudo, in sicer z okrepitvijo 
notranjega pokojninskega trga – ne le za 
sisteme poklicnega pokojninskega 
zavarovanja, temveč tudi za celo vrsto 
zasebnih pokojninskih skladov, življenjsko 
zavarovanje itd., kar mora nedvomno 
okrepiti predlagano revizijo direktive o 
institucijah za poklicno pokojninsko 
zavarovanje; je močno kritičen do tega, da 
bi s to direktivo zagotavljanje storitev za 
sisteme poklicnega pokojninskega 
zavarovanja odprli za konkurenco in 
skrajno liberalizirane zahteve glede 
bonitetne ureditve;

Or. en

Predlog spremembe 52
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 b. zagovarja postopno ponovno 
vključitev zdravega premoženja shem s 
skladi v javni pokojninski sistem, kot so 
storili v Argentini, in sicer z namenom, da 
se poveča prerazporeditev in s tem podpre 
dvojni cilj – preprečevanje revščine v 
starosti in ohranjanje življenjskih 
standardov v povezavi s komponento 
pokojninskih sistemov, ki je povezana z 
dohodkom;
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Predlog spremembe 53
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. poziva Komisijo, naj pregleda 
direktive o javnih naročilih, s čimer bo 
omogočila državam članicam, da 
sprejmejo in izvajajo višje socialne in 
ekonomske standarde na nacionalni ali 
lokalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 54
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razvije strategijo, 
ki bo resnično prestrukturirala sistem in 
dejavno vključila vse zainteresirane 
strani, tudi delavce in njihove zastopnike;
meni, da postopki obveščanja in 
posvetovanja zadevajo vsa področja 
dejavnosti v podjetju, njegove strateške 
odločitve in izbire, pa tudi predvideni vpliv 
teh odločitev na zaposlenost;

7. poziva Komisijo, naj začne 
posvetovanja s socialnimi partnerji, da bi 
ustvarila evropski mehanizem za 
predvidevanje industrijskega 
prestrukturiranja, da bi bili viri lahko 
učinkoviteje usmerjeni v sektorje v 
vzponu, zaposlenim pa bi lahko ponudili 
več boljših novih priložnosti;

Or. en

Predlog spremembe 55
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 7 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razvije strategijo,
ki bo resnično prestrukturirala sistem in 
dejavno vključila vse zainteresirane strani, 
tudi delavce in njihove zastopnike; meni, 
da postopki obveščanja in posvetovanja 
zadevajo vsa področja dejavnosti v 
podjetju, njegove strateške odločitve in 
izbire, pa tudi predvideni vpliv teh 
odločitev na zaposlenost;

7. poziva Komisijo, naj preuči strategijo 
prestrukturiranja v skladu s predlogom 
32, da bodo vse zainteresirane strani, tudi 

delavci in njihovi zastopniki, dejavno 
vključeni v posvetovanja; meni, da pri 
strategiji prestrukturiranja postopki 
obveščanja in posvetovanja zadevajo zlasti
predvideni vpliv možnih odločitev podjetij 
na zaposlenost, obenem pa zagotavljajo, 
da so občutljive informacije skrite pred 
tekmeci;

Or. en

Predlog spremembe 56
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razvije strategijo, 
ki bo resnično prestrukturirala sistem in 
dejavno vključila vse zainteresirane 
strani, tudi delavce in njihove zastopnike;
meni, da postopki obveščanja in 
posvetovanja zadevajo vsa področja 
dejavnosti v podjetju, njegove strateške 
odločitve in izbire, pa tudi predvideni vpliv 
teh odločitev na zaposlenost;

7. poziva k strategiji, ki bo resnično 
prestrukturirala sistem; zato pozdravlja 
predlog 32 in poziva, naj posvetovanje 
Komisije vključuje predloge za kodeks 
ravnanja, ki bo zagotovil socialni dialog, 
predvidevanje in pravočasno obveščanje, 
sodelovanje različnih zainteresiranih 
strani, poklicni prehod za vse, upoštevanje 
zdravstvene razsežnosti sprememb in 
zaposlitev; meni, da postopki obveščanja in 
posvetovanja zadevajo vsa področja 
dejavnosti v podjetju, njegove strateške 
odločitve in izbire, pa tudi predvideni vpliv 
teh odločitev na zaposlenost;

Or. en
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Predlog spremembe 57
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj razvije strategijo, 
ki bo resnično prestrukturirala sistem in 
dejavno vključila vse zainteresirane strani, 
tudi delavce in njihove zastopnike; meni, 
da postopki obveščanja in posvetovanja 
zadevajo vsa področja dejavnosti v 
podjetju, njegove strateške odločitve in 
izbire, pa tudi predvideni vpliv teh 
odločitev na zaposlenost;

7. poziva Komisijo, naj razvije strategijo, 
ki bo resnično prestrukturirala sistem in 
dejavno vključila vse zainteresirane strani, 
tudi delavce in njihove zastopnike; meni, 
da postopki obveščanja in posvetovanja 
zadevajo vsa področja dejavnosti v 
podjetju, njegove strateške odločitve in 
izbire, pa tudi predvideni vpliv teh 
odločitev na zaposlenost; meni, da bi bilo 
treba to sodelovanje razširiti na vse 
politične in zakonodajne pobude akta o 
enotnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 58
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. meni, da bi strategija enotnega trga 
morala okrepiti socialno blaginjo in 
pravice delavcev ter zagotoviti pravične 
delovne pogoje vsem Evropejcem;

Or. en

Predlog spremembe 59
Françoise Castex

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. je seznanjen s pripravljenostjo 
Komisije, da učinkoviteje podpre socialni 
dialog in izboljša preglednost odločitev ter 
demokratičnost; poudarja, da je to 
pripravljenost treba podpreti z dejanskimi 
pobudami; poziva k razvoju evropskih 
delavskih svetov in podpira uvedbo 
skupnih odborov v industrijskih panogah, 
ki so opremljene za obravnavo vprašanj, 
povezanih z naložbami v gospodarsko 
prestrukturiranje;

Or. en

Predlog spremembe 60
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. pozdravlja namero Komisije o reviziji 
direktive o poklicnih kvalifikacijah 
(2005/36/ES2) in o uvedbi delovne kartice, 
ki bi lahko vsebovala vsaj informacije o 
kvalifikacijah, delovnih izkušnjah in 
plačanih davkih, pri čemer pa bi morala 
biti spoštovana pravila o varstvu osebnih 
podatkov; predlaga, naj se preuči možnost, 
da bi s to delovno kartico združili 
„evropski potni list usposobljenosti“, tako 
da bi imeli na ravni EU samo eno, enotno 
kartico;

8. pozdravlja namero Komisije o reviziji 
direktive o poklicnih kvalifikacijah 
(2005/36/ES) in o uvedbi delovne kartice, 
ki bi lahko vsebovala vsaj informacije o 
kvalifikacijah, delovnih izkušnjah in 
plačanih davkih, pri čemer pa bi morala 
biti spoštovana pravila o varstvu osebnih 
podatkov; predlaga, naj se preuči možnost, 
da bi s to delovno kartico združili 
„evropski potni list usposobljenosti“, tako 
da bi imeli na ravni EU samo eno, enotno 
kartico; poudarja možnosti, ki jih 
omogoča delovna kartica v boju proti sivi 
ekonomiji/neprijavljenemu delu v Evropi;

Or. en
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Predlog spremembe 61
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. pozdravlja namero Komisije o reviziji 
direktive o poklicnih kvalifikacijah 
(2005/36/ES2) in o uvedbi delovne kartice, 
ki bi lahko vsebovala vsaj informacije o 
kvalifikacijah, delovnih izkušnjah in 
plačanih davkih, pri čemer pa bi morala 
biti spoštovana pravila o varstvu osebnih 
podatkov; predlaga, naj se preuči možnost, 
da bi s to delovno kartico združili 
„evropski potni list usposobljenosti“, tako 
da bi imeli na ravni EU samo eno, enotno 
kartico;

8. pozdravlja namero Komisije o reviziji 
direktive o poklicnih kvalifikacijah 
(2005/36/ES2) in o preučitvi uvedbe
delovne kartice, ki bi med drugim lahko 
vsebovala informacije o kvalifikacijah, 
delovnih izkušnjah in plačanih davkih, pri 
čemer pa bi morala biti spoštovana pravila 
o varstvu osebnih podatkov; predlaga, naj 
se preuči možnost, da bi s to delovno 
kartico združili „evropski potni list 
usposobljenosti“, tako da bi imeli na ravni 
EU samo eno, enotno kartico;

Or. en

Predlog spremembe 62

Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8 b. pozdravlja kartico „mladi in 
mobilnost kot prispevek k izboljšanju 
razmer za študij, usposabljanje in 
zaposlovanje v tujini; poudarja, da ta 
pobuda nikakor ne zadostuje za 
preprečevanje zaskrbljujočega števila 
mladih brezposelnih v Evropi;

Or. en
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Predlog spremembe 63
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. pozdravlja predloge, ki podpirajo 
inovacijski potencial socialne ekonomije;
opozarja na tisti del socialne ekonomije, ki 
združuje zadruge, vzajemne družbe, 
združenja in fundacije, saj imajo dragoceno 
vlogo pri ustvarjanju trajnostnih delovnih 
mest in rasti ter v boju proti revščini in 
izključenosti;

9. pozdravlja predloge, ki podpirajo 
inovacijski potencial socialne ekonomije;
poudarja močno odpornost mnogih 
podjetij socialne ekonomija na 
gospodarsko in socialno krizo, njihovo 
zmožnost, da pripomorejo k 
demokratičnosti gospodarstva, njihovo 
prilagodljivost pri odzivu na spremenljivo 
povpraševanje in njihovo sposobnost za 
inovacije, ne samo po gospodarski in 
ekološki, ampak tudi po socialni plati,
opozarja na tisti del socialne ekonomije, ki 
združuje zadruge, vzajemne družbe, 
združenja in fundacije, saj imajo dragoceno 
vlogo pri ustvarjanju trajnostnih delovnih 
mest in rasti ter v boju proti revščini in 
izključenosti; opozarja Komisijo, da je 
treba zagotoviti enake konkurenčne 
pogoje za vse udeležence v socialni 
ekonomiji, zlasti z izboljšanjem pravne 
varnosti na področju storitev splošnega 
gospodarskega pomena;

Or. en

Predlog spremembe 64
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. pozdravlja predloge, ki podpirajo 
inovacijski potencial socialne ekonomije; 
opozarja na tisti del socialne ekonomije, ki 
združuje zadruge, vzajemne družbe, 
združenja in fundacije, saj imajo dragoceno 
vlogo pri ustvarjanju trajnostnih delovnih 

9. pozdravlja predloge, ki podpirajo 
inovacijski potencial socialne ekonomije in 
vztraja, da notranji trg ne sme ogrožati 
raznolikosti pravnih oseb; obravnava 
raznolikost poslovnih modelov, ki jih med 
drugim predstavljajo zadruge in vzajemne 
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mest in rasti ter v boju proti revščini in 
izključenosti;

družbe, kot skupno dobro, ki se je izkazalo 
z odpornostjo v krizi in bi ga bilo treba 
ohranjati; opozarja na tisti del socialne 
ekonomije, ki združuje zadruge, vzajemne 
družbe, združenja in fundacije, saj imajo 
dragoceno vlogo pri ustvarjanju trajnostnih 
delovnih mest in rasti ter v boju proti 
revščini in izključenosti, ter poziva, naj se 
v predlog 37 vključi evropski status za 
vzajemne družbe in združenja;

Or. en

Predlog spremembe 65

Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. pozdravlja predloge, ki podpirajo 
inovacijski potencial socialne ekonomije;
opozarja na tisti del socialne ekonomije, ki 
združuje zadruge, vzajemne družbe, 
združenja in fundacije, saj imajo dragoceno 
vlogo pri ustvarjanju trajnostnih delovnih 
mest in rasti ter v boju proti revščini in 
izključenosti;

9. pozdravlja predloge, ki podpirajo 
inovacijski potencial socialne ekonomije;
opozarja na tisti del socialne ekonomije, ki 
združuje zadruge, vzajemne družbe, 
združenja in fundacije, saj imajo dragoceno 
vlogo pri ustvarjanju trajnostnih delovnih 
mest in rasti ter v boju proti revščini in 
izključenosti; poziva k ukrepom za 
določitev posebnega evropskega statuta za 
fundacije, vzajemne družbe in združenja, 
da se prepreči pravna negotovost, olajšajo 
čezmejne operacije in zagotovi, da lahko 
taka socialno usmerjena in inovativna 
podjetja kar najbolj izkoristijo svoj 
gospodarski in socialni potencial na 
enotnem trgu;

Or. en
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Predlog spremembe 66
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. pozdravlja predloge, ki podpirajo 
inovacijski potencial socialne ekonomije;
opozarja na tisti del socialne ekonomije, ki 
združuje zadruge, vzajemne družbe, 
združenja in fundacije, saj imajo dragoceno 
vlogo pri ustvarjanju trajnostnih delovnih 
mest in rasti ter v boju proti revščini in 
izključenosti;

9. pozdravlja predloge, ki podpirajo 
inovacijski potencial socialne ekonomije;
opozarja na tisti del socialne in zelene 
ekonomije, ki združuje zadruge, vzajemne 
družbe, združenja in fundacije, saj imajo 
dragoceno vlogo pri ustvarjanju trajnostnih 
delovnih mest in rasti ter v boju proti 
revščini in izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 67

Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva, da je treba socialno ekonomijo 
bolj vključiti v nacionalne akcijske načrte, 
ki so bili razviti pod okriljem Svetovne 
trgovinske organizacije na področju 
socialne vključenosti, ter k večjemu 
spodbujanju socialne ekonomije s 
financiranjem iz strukturnih skladov ter 
programi za socialne inovacije;

10. poziva, da je treba socialno ekonomijo 
bolj vključiti v nacionalne akcijske načrte, 
ki so bili razviti pod okriljem Svetovne 
trgovinske organizacije na področju 
socialne vključenosti, ter k večjemu 
spodbujanju socialne ekonomije s 
financiranjem iz strukturnih skladov ter 
programi za socialne inovacije; pozdravlja 
umestitev podjetij socialne ekonomije med 
vire socialnega tržnega gospodarstva in 
poziva k ukrepom za izboljšanje njihove 
čezmejne dostopnosti ter skrajnega 
povečanja njihovega podjetniškega in 
zaposlitvenega potenciala na enotnem 
trgu;

Or. en
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Predlog spremembe 68
Sylvana Rapti

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva, da je treba socialno ekonomijo 
bolj vključiti v nacionalne akcijske načrte, 
ki so bili razviti pod okriljem Svetovne 
trgovinske organizacije na področju 
socialne vključenosti, ter k večjemu 
spodbujanju socialne ekonomije s 
financiranjem iz strukturnih skladov ter 
programi za socialne inovacije;

10. poziva, da je treba socialno ekonomijo 
bolj vključiti v nacionalne akcijske načrte, 
ki so bili razviti pod okriljem Svetovne 
trgovinske organizacije na področju 
socialne vključenosti, ter k večjemu 
spodbujanju socialne ekonomije s 
financiranjem iz strukturnih skladov ter 
programi za socialne inovacije; zato 
predlaga, da se vzpostavijo tesno 
sodelovanje in skupna posvetovanja v 
primeru sklepov sestavov Sveta EPSCO in 
Sveta ECOFIN;

Or. en

Predlog spremembe 69

Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10 b. pozdravlja predlog Komisije o 
posvetovanju v zvezi s statutom Evropske 
zadruge, da bi jo naredili zanimivejšo za 
podjetnike;

Or. en

Predlog spremembe 70

Emilie Turunen
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Osnutek mnenja
Odstavek 10 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10 c. meni, da bo pobuda za socialna 
podjetja najučinkovitejša, če bo temeljila 
na jasnih, natančnih opredelitvah in se 
osredotočila na podjetja socialne 
ekonomije, torej podjetja, ki a) dajejo 
prednost posamezniku in socialnim ciljem 
pred kapitalom, b) omogočajo 
prostovoljno in odprto članstvo, c) 
udejanjajo in spodbujajo demokratični 
nadzor s strani članov, d) združujejo 
interese članov/uporabnikov in/ali splošni 
interes, e) branijo in uveljavljajo načelo 
solidarnosti in odgovornosti, f) se 
upravljajo avtonomno in g) uporabljajo 
presežke za dosego trajnostnih razvojnih 
ciljev ali zagotavljanje storitev v interesu 
članov ali storitev splošnega pomena;

Or. en

Predlog spremembe 71

Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 10 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10 d. opozarja, da je Evropski parlament v 
svoji resoluciji o socialni ekonomiji 
zahteval boljše priznanje podjetij socialne 
ekonomije, vključno z njihovo splošno 
vključitvijo v politike EU, okrepljenim 
dialogom s predstavniki socialne 
ekonomije, boljšo podporo podjetij in 
priznanje v socialnem dialogu; opozarja, 
da je Evropski parlament v isti resoluciji 
zahteval, da nacionalni registri upoštevajo 
podjetja socialne ekonomije in zahteval 
posebne statistične podatke o dejavnostih 
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podjetij socialne ekonomije;

Or. en

Predlog spremembe 72
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. pozdravlja pobudo Komisije za 
okrepitev upravljanja družb, katere 
posebni cilj je povečati udeležbo delavcev
in izboljšati preglednost informacij, ki jih 
zagotavljajo podjetja, med drugim o 
plačah vodilnih delavcev; poziva k 
skladnemu pristopu, pri čemer bi določili 
visoke minimalne standarde ter spodbujali 
pravico delavcev in njihovih zastopnikov 
do obveščenosti in posvetovanja, pa tudi 
do sodelovanja na sejah vodstva.

11. pozdravlja pobudo Komisije za 
okrepitev upravljanja družb in socialno 
odgovornost, zlasti spodbujanje 
delničarske sheme delavcev, krepitev 
dolgoročne zavezanosti delničarjev in 
večja preglednost; zavrača pa zavezujoča 
pravila za podjetja  zvezi s tem;

Or. en

Predlog spremembe 73
Sari Essayah

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. pozdravlja pobudo Komisije za 
okrepitev upravljanja družb, katere posebni 
cilj je povečati udeležbo delavcev in 
izboljšati preglednost informacij, ki jih 
zagotavljajo podjetja, med drugim o 
plačah vodilnih delavcev; poziva k 
skladnemu pristopu, pri čemer bi določili 
visoke minimalne standarde ter spodbujali 
pravico delavcev in njihovih zastopnikov 
do obveščenosti in posvetovanja, pa tudi 
do sodelovanja na sejah vodstva.

11. pozdravlja predlog Komisije 38 o 
javnih posvetovanjih za okrepitev 
upravljanja družb, katere posebni cilj je 
povečati preglednost pri socialnih in 
okoljskih vprašanjih in upoštevanje 
človekovih pravic, ter poudarja, da so 
večja preglednost, ki upošteva poslovne 
skrivnosti, dobre odnose z osebjem in 
proizvodni postopki, skladni s trajnostnim 
razvojem, tudi v interesu podjetij, njihovih 
lastnikov in vlagateljev vanje;
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Or. en

Predlog spremembe 74
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. pozdravlja pobudo Komisije za 
okrepitev upravljanja družb, katere posebni 
cilj je povečati udeležbo delavcev in 
izboljšati preglednost informacij, ki jih 
zagotavljajo podjetja, med drugim o plačah 
vodilnih delavcev; poziva k skladnemu 
pristopu, pri čemer bi določili visoke 
minimalne standarde ter spodbujali pravico 
delavcev in njihovih zastopnikov do 
obveščenosti in posvetovanja, pa tudi do 
sodelovanja na sejah vodstva.

11. pozdravlja zavezanost Komisije za 
okrepitev upravljanja družb v predlogu 38, 
katere posebni cilj je povečati udeležbo 
delavcev in izboljšati preglednost 
informacij, ki jih zagotavljajo podjetja, 
med drugim o plačah vodilnih delavcev;
poziva k skladnemu pristopu, pri čemer bi 
določili visoke minimalne standarde, kot so 
sheme plačil in zgornje meje za 
menedžerje, da bi prispevali k boljšemu 
ravnotežju med delničarji in delavci in 
dali dobro spodbudo dolgoročnim 
naložbam ter spodbujali pravico delavcev 
in njihovih zastopnikov do obveščenosti in 
posvetovanja, pa tudi do sodelovanja na 
sejah vodstva;

Or. en

Predlog spremembe 75
Liisa Jaakonsaari

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. pozdravlja pobudo Komisije za 
okrepitev upravljanja družb, katere posebni 
cilj je povečati udeležbo delavcev in 
izboljšati preglednost informacij, ki jih 
zagotavljajo podjetja, med drugim o plačah 
vodilnih delavcev; poziva k skladnemu 
pristopu, pri čemer bi določili visoke 
minimalne standarde ter spodbujali pravico 
delavcev in njihovih zastopnikov do 

11. pozdravlja pobudo Komisije za 
okrepitev upravljanja družb, katere posebni 
cilj je povečati udeležbo delavcev in 
izboljšati preglednost informacij, ki jih 
zagotavljajo podjetja, med drugim o plačah 
vodilnih delavcev; poziva k skladnemu 
pristopu, pri čemer bi določili visoke 
minimalne standarde ter spodbujali pravico 
delavcev in njihovih zastopnikov do 



PE456.899v01-00 40/42 AM\854931SL.doc

SL

obveščenosti in posvetovanja, pa tudi do 
sodelovanja na sejah vodstva.

obveščenosti in posvetovanja, pa tudi do 
sodelovanja na sejah vodstva. meni, da je 
delovanje upravnih odborov in organov 
odločanja mogoče izboljšati tako, da se 
vključi več žensk in oseb iz različnih 
družbenih okolij, z različnimi izkušnjami 
in vlogami, ter je zato treba sprejeti 
ukrepe za zagotovitev raznolikosti pri 
sestavi teh odborov in organov;

Or. en

Predlog spremembe 76
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. pozdravlja pobudo Komisije za 
okrepitev upravljanja družb, katere posebni 
cilj je povečati udeležbo delavcev in 
izboljšati preglednost informacij, ki jih 
zagotavljajo podjetja, med drugim o plačah 
vodilnih delavcev; poziva k skladnemu 
pristopu, pri čemer bi določili visoke 
minimalne standarde ter spodbujali pravico 
delavcev in njihovih zastopnikov do 
obveščenosti in posvetovanja, pa tudi do 
sodelovanja na sejah vodstva.

11. pozdravlja pobudo Komisije za 
okrepitev upravljanja družb, katere posebni 
cilj je povečati udeležbo delavcev in 
izboljšati preglednost informacij, ki jih 
zagotavljajo podjetja, med drugim o plačah 
vodilnih delavcev; poziva k skladnemu 
pristopu, pri čemer bi z uredbo določili 
visoke minimalne standarde ter spodbujali 
pravico delavcev in njihovih zastopnikov 
do obveščenosti in posvetovanja, pa tudi do 
sodelovanja na sejah vodstva.

Or. en

Predlog spremembe 77
Licia Ronzulli

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11 a. poudarja, da je treba sprejeti 
ambiciozno evropsko industrijsko politiko, 
katere cilj bo okrepitev realnega 
gospodarstva in doseganje prehoda k 
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pametnejšemu in trajnejšemu 
gospodarstvu;

Or. en

Predlog spremembe 78
Sergio Gaetano Cofferati

Osnutek mnenja
Odstavek 11 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11 a. meni, da mora upravljanje družb 
vključevati tudi sprejetje prakse socialne 
odgovornosti družb ter spodbujanje 
pozitivnih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 79
Pervenche Berès

Osnutek mnenja
Odstavek 11 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11 a. poziva Komisijo, naj predstavi 
predlog za energetski ščit za gospodinjstva 
s skromnimi dohodki;,

Or. en

Predlog spremembe 80
Sylvana Rapti

Osnutek mnenja
Odstavek 11 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11 a. poudarja, da je dostop ranljivih 
skupin do bančnih storitev (kot so 
hipotekarni krediti, vendar ne izključno 
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samo ti) izredno pomembne in da je treba 
v morebitnih zakonodajnih pobudah 
upoštevati finančno vključevanje in 
varstvo ter ustrezno obveščanje 
potrošnikov.

Or. en


