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Predlog spremembe 1
Olle Ludvigsson

Osnutek mnenja
Navedba sklicevanja 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

– ob upoštevanju členov 148 in 153(5) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Or. en

Predlog spremembe 2
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-A. ker je EU sprejela odločne ukrepe za 
spoprijemanje s krizo in ker so posledice 
krize daljnosežne, saj se je gospodarska 
dejavnost močno zmanjšala, brezposelnost 
občutno povečala, produktivnost zelo 
zmanjšala, javne finance pa zelo ošibele,

Or. en

Predlog spremembe 3
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-Aa. ker je visoka stopnja socialnega 
varstva v EU ublažila najhujši učinek 
krize in ker je okrevanje gospodarstva v 
Evropi zaradi manjše rasti produktivnosti 
še vedno počasnejše kot drugod po svetu,
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Or. en

Predlog spremembe 4
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-Ab. ker prvi letni pregled rasti zaznamuje 
začetek novega obdobja gospodarskega 
upravljanja v EU in prvi evropski 
semester usklajevanja ekonomskih politik,

Or. en

Predlog spremembe 5
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je pomemben del reform, ki jih je 
treba izvesti v sklopu makroekonomskega 
in tematskega nadzora te strategije, politika 
zaposlovanja, trga delovne sile in socialna 
politika,

B. ker od decembra 2010 stopnja 
brezposelnosti v Evropi ostaja 
nespremenjena in znaša približno 9 %, 
brezposelnost mladih pa še vedno 
narašča; ker je zato pomemben del reform, 
ki jih je treba izvesti v sklopu 
makroekonomskega in tematskega nadzora 
te strategije, politika zaposlovanja, trga 
delovne sile in socialna politika,

Or. it

Predlog spremembe 6
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek C
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je treba v okviru evropskega 
semestra zagotoviti večjo interakcijo med 
zaposlovanjem ter socialno in gospodarsko 
politiko, to pa tako, da bomo spodbujali 
tudi demokratično odgovornost, lastništvo 
in legitimnost,

C. ker je treba v okviru evropskega 
semestra zagotoviti večjo interakcijo med 
zaposlovanjem ter socialno in gospodarsko 
politiko, to pa tako, da bomo spodbujali 
tudi demokratično odgovornost, lastništvo 
in legitimnost, da bi se v prid vsem 
generacijam odzvali na demografske 
spremembe in izzive, ki jih te prinašajo,

Or. de

Predlog spremembe 7
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je treba v okviru evropskega 
semestra zagotoviti večjo interakcijo med 
zaposlovanjem ter socialno in gospodarsko 
politiko, to pa tako, da bomo spodbujali 
tudi demokratično odgovornost, lastništvo 
in legitimnost,

C. ker je treba v okviru evropskega 
semestra zagotoviti večjo interakcijo med 
zaposlovanjem ter socialno in gospodarsko 
politiko, to pa tako, da bomo spodbujali 
tudi demokratično odgovornost, lastništvo 
in legitimnost, bistveni del tega pa je polna 
vključitev Evropskega parlamenta,

Or. en

Predlog spremembe 8
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je treba v okviru evropskega 
semestra zagotoviti večjo interakcijo med 
zaposlovanjem ter socialno in gospodarsko 
politiko, to pa tako, da bomo spodbujali 
tudi demokratično odgovornost, lastništvo 

C. ker je treba v okviru evropskega 
semestra zagotoviti večjo interakcijo med 
zaposlovanjem ter socialno in gospodarsko 
politiko, to pa tako, da bomo spodbujali 
tudi demokratično odgovornost, lastništvo 
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in legitimnost, in legitimnost akterjev, ki so vključeni v 
oblikovanje teh politik,

Or. fr

Predlog spremembe 9
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je treba v okviru evropskega 
semestra zagotoviti večjo interakcijo med 
zaposlovanjem ter socialno in gospodarsko 
politiko, to pa tako, da bomo spodbujali 
tudi demokratično odgovornost, lastništvo
in legitimnost,

C. ker je treba v okviru evropskega 
semestra zagotoviti večjo interakcijo med 
zaposlovanjem ter socialno in gospodarsko 
politiko, to pa tako, da bomo spodbujali 
tudi demokratično odgovornost, lastništvo
in legitimnost,

Or. en

Predlog spremembe 10
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je treba v okviru evropskega 
semestra zagotoviti večjo interakcijo med 
zaposlovanjem ter socialno in gospodarsko 
politiko, to pa tako, da bomo spodbujali 
tudi demokratično odgovornost, lastništvo 
in legitimnost,

C. ker je treba v okviru evropskega 
semestra zagotoviti večjo interakcijo med 
zaposlovanjem ter socialno in gospodarsko 
politiko, to pa tako, da bomo spodbujali 
tudi subsidiarnost, demokratično 
odgovornost, lastništvo in legitimnost,

Or. it

Predlog spremembe 11
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo
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Osnutek mnenja
Odstavek C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ca. ker so bili nacionalni parlamenti 
izvoljeni na svobodnih volitvah 
državljanov ter zato zastopajo in 
zagotavljajo pridobljene in prenesene 
pravice državljanov; ker uvedba 
evropskega semestra omejuje to posebno 
pravico parlamentov na popolnoma 
simbolično delovanje,

Or. fr

Predlog spremembe 12
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek C b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cb. ker zaradi uvedbe evropskega 
semestra temeljne pravice in pridobljene 
socialne pravice državljanov v nobenem 
primeru ne bi smele biti odvisne od 
proračunskih omejitev, 

Or. fr

Predlog spremembe 13
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek C c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Cc. ker bo evropski semester evropskim 
institucijam omogočil, da izrazijo mnenje 
o osnutkih nacionalnih proračunov celo 
pred njihovim sprejetjem v nacionalnem 
parlamentu, in ker bodo ti proračuni 
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morali temeljiti na gospodarskih 
napovedih in priporočilih Komisije in 
Sveta o potrebnih odločitvah,

Or. fr

Predlog spremembe 14
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da imata strategija Evropa 2020 in 
evropski semester kot okvir za okrepljeno 
gospodarsko in socialno upravljanje 
potencial za okrepitev skupnega pristopa k 
izzivom, odzivanju in vrednotenju razmer 
v državah članicah na področju 
zaposlovanja in socialnih zadev; obžaluje 
pa, da v prvem evropskem semestru ni bil 
vključen v ta proces;

1. meni, da imata strategija Evropa 2020 in 
evropski semester kot okvir za okrepljeno 
gospodarsko in socialno upravljanje 
potencial za okrepitev skupnega pristopa k 
izzivom, odzivanju in vrednotenju razmer 
v državah članicah na področju 
zaposlovanja in socialnih zadev;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da imata strategija Evropa 2020 in 
evropski semester kot okvir za okrepljeno 
gospodarsko in socialno upravljanje 
potencial za okrepitev skupnega pristopa k 
izzivom, odzivanju in vrednotenju razmer 
v državah članicah na področju 
zaposlovanja in socialnih zadev; obžaluje 
pa, da v prvem evropskem semestru ni bil 
vključen v ta proces;

1. meni, da strategija Evropa 2020, letni 
pregled rasti in evropski semester 
zagotavljajo okvir za okrepljeno 
gospodarsko in socialno upravljanje in 
usklajevanje gospodarske politike ter 
imajo potencial za okrepitev skupnega 
pristopa k izzivom, odzivanju in 
vrednotenju razmer v državah članicah na 
področju zaposlovanja in socialnih zadev; 
obžaluje pa, da v prvem evropskem 
semestru in prvem letnem pregledu rasti, 
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ki zaznamuje začetek novega obdobja 
gospodarskega upravljanja v EU, ni bil 
vključen v ta proces;

Or. en

Predlog spremembe 16
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da imata strategija Evropa 2020 in 
evropski semester kot okvir za okrepljeno 
gospodarsko in socialno upravljanje
potencial za okrepitev skupnega pristopa k 
izzivom, odzivanju in vrednotenju razmer 
v državah članicah na področju 
zaposlovanja in socialnih zadev; obžaluje 
pa, da v prvem evropskem semestru ni bil 
vključen v ta proces;

1. meni, da bi strategija Evropa 2020 in 
evropski semester kot okvir za okrepljeno 
gospodarsko in socialno upravljanje lahko 
prispevala k okrepitvi skupnega pristopa k 
izzivom, odzivanju in vrednotenju razmer 
v državah članicah na področju 
zaposlovanja in socialnih zadev, če ne 
bosta ostala zgolj formalni pobudi in če bo 
Evropski parlament dejansko vključen v ta 
proces, v nasprotju z dogajanjem v prvem 
evropskem semestru;

Or. it

Predlog spremembe 17
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da imata strategija Evropa 2020 in 
evropski semester kot okvir za okrepljeno 
gospodarsko in socialno upravljanje 
potencial za okrepitev skupnega pristopa k 
izzivom, odzivanju in vrednotenju razmer 
v državah članicah na področju 
zaposlovanja in socialnih zadev; obžaluje 
pa, da v prvem evropskem semestru ni bil 

1. meni, da imata strategija Evropa 2020 in 
evropski semester kot okvir za okrepljeno 
gospodarsko in socialno upravljanje 
potencial za okrepitev skupnega pristopa k 
izzivom, odzivanju in vrednotenju razmer 
v državah članicah na področju 
zaposlovanja in socialnih zadev z 
namenom izvajati skupne cilje; obžaluje 
pa, da v prvem evropskem semestru ni bil 
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vključen v ta proces; vključen v ta proces;

Or. en

Predlog spremembe 18
Pervenche Berès, Olle Ludvigsson

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva h Konvenciji o demokratični 
razsežnosti evropskega semestra za 
usklajevanje politik, da bi Evropski 
parlament in nacionalni parlamenti lahko 
določili svoj koledar, vsebino in 
metodologijo v medsebojnem delovanju s 
socialnimi parterji in civilno družbo;

Or. fr

Predlog spremembe 19
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. želi, da Parlament v celoti sodeluje v 
evropskem semestru, da bi zastopal 
interese državljanov in tako povečal 
legitimnost socialnih politik, ki jih morajo 
izvesti države članice;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. želi, da se okrepi vloga nacionalnih 
parlamentov pri njihovem vključevanju v 
ta proces priprave gospodarskih in 
socialnih politik, da bodo lahko pokazali 
solidarnost kot partnerji v evropskem 
semestru; meni, da bi to povečalo 
legitimnost sprejetih odločitev in 
zagotovilo, da Evropski parlament ne bi 
bil izključni zastopnik interesov evropskih 
državljanov, s tem pa bi posredovali 
močna politična sporočila na nacionalni 
ravni;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo in Svet, naj 
zagotovita, da bodo strateške smernice za 
fiskalno konsolidacijo in strukturne 
reforme popolnoma usklajene in skladne s 
cilji Unije o socialnem in trajnostnem 
razvoju; meni, da mora Unija pri 
opredeljevanju in izvajanju letnega 
pregleda rasti upoštevati zahteve, ki so 
povezane s spodbujanjem visoke stopnje 
zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite, bojem proti socialni 
izključenosti ter visoko stopnjo 
izobraževanja in usposabljanja in 
varovanja človekovega zdravja; je 
prepričan, da bi morala biti priporočila za 
posamezne države predmet presoj 
socialnih vplivov;

Or. en
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Predlog spremembe 22
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da tako smernice za politike 
zaposlovanja v državah članicah kot tudi 
širše ekonomske smernice predstavljajo 
sestavne dele evropskega semestra in so 
enako pomembne za doseganje pametne, 
trajnostne in vključujoče rasti; poziva Svet 
in Komisijo, naj zagotovita, da so vsa 
priporočila v zvezi s politikami v skladu z 
integriranimi smernicami;

Or. en

Predlog spremembe 23
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da neoliberalni ukrepi, ki se 
še naprej uporabljajo, zlasti kot del tako 
imenovanih nacionalnih načrtov reform, 
„gospodarskega upravljanja“ in 
evropskega semestra, prispevajo k 
poslabševanju socialne krize v številnih 
državah z bolj krhkimi gospodarstvi, kar 
vedno bolj otežuje življenja družin ter 
zlasti žensk in otrok, ki so glavne žrtve 
naraščajoče revščine, nezaposlenosti ter 
negotovega in slabo plačanega dela;

Or. pt

Predlog spremembe 24
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da je treba dati prednost 
ukrepom za reševanje brezposelnosti, 
revščine in socialne izključenosti, ki bodo 
zahtevale spremembo sedanjih 
gospodarskih in finančnih politik, zlasti 
Pakta za stabilnost, politike notranjega 
trga in konkurenčne politike, da bi 
poudarili trajnostno zaposlovanje na 
podlagi kakovostnih delovnih mest s 
pravicami, naložbe in kakovostne javne 
storitve, ki zagotavljajo socialno 
vključenost, zlasti na področjih 
izobraževanja, zdravstva, otroškega 
varstva, nege vzdrževanih oseb, javnega 
prometa in socialnih storitev;

Or. pt

Predlog spremembe 25
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Svet in Komisijo, naj pri 
zagotavljanju strateškega svetovanja 
državam članicam upoštevata načela 
subsidiarnosti in socialnega dialoga na 
področju plač in pokojnin, ter v skladu s 
členom 153(5) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije spoštujeta pristojnosti 
držav članic in socialnih partnerjev;

2. poziva Svet in Komisijo, naj pri 
zagotavljanju strateškega svetovanja 
državam članicam upoštevata načela 
subsidiarnosti in socialnega dialoga ter 
pristojnosti držav članic in socialnih 
partnerjev; prav tako poudarja, da je treba 
spremljati, kako se pomanjkanje 
usklajenosti na področju socialne varnosti 
odraža na ravni socialnega dampinga, ki 
vse bolj ogroža dinamiko konkurence na 
enotnem trgu;

Or. it
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Predlog spremembe 26
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Svet in Komisijo, naj pri 
zagotavljanju strateškega svetovanja 
državam članicam upoštevata načela 
subsidiarnosti in socialnega dialoga na 
področju plač in pokojnin, ter v skladu s 
členom 153(5) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije spoštujeta pristojnosti 
držav članic in socialnih partnerjev;

2. poudarja, da strateške smernice 
državam članicam deloma zadevajo 
področja politik, kot so plače in 
pokojnine, ki so v skladu s členom 153 
Pogodbe o delovanju Evropske unije v 
pristojnosti držav članic in socialnih 
partnerjev; poudarja, da je treba zagotoviti 
demokratično odgovornost ter upoštevati 
načela subsidiarnosti in socialnega 
dialoga, da bi ohranili politični prostor, 
potreben za nacionalno izvajanje;

Or. en

Predlog spremembe 27
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Svet in Komisijo, naj pri 
zagotavljanju strateškega svetovanja 
državam članicam upoštevata načela 
subsidiarnosti in socialnega dialoga na 
področju plač in pokojnin, ter v skladu s 
členom 153(5) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije spoštujeta pristojnosti 
držav članic in socialnih partnerjev;

2. poziva Svet in Komisijo, naj pri 
zagotavljanju strateškega svetovanja 
državam članicam upoštevata, da je kriza 
močno prizadela evropske družbe in da v 
nekaterih državah članicah brezposelnost 
mladih dosega 40 %, milijoni ljudi pa 
živijo pod pragom revščine, ter naj se
borita proti nakopičenim neravnovesjem, 
upoštevata načela solidarnosti,
subsidiarnosti in socialnega dialoga na 
področju plač in pokojnin ter v skladu s 
členom 153(5) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije spoštujeta pristojnosti 
držav članic in socialnih partnerjev;

Or. en
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Predlog spremembe 28
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Svet in Komisijo, naj pri 
zagotavljanju strateškega svetovanja 
državam članicam upoštevata načela 
subsidiarnosti in socialnega dialoga na 
področju plač in pokojnin, ter v skladu s 
členom 153(5) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije spoštujeta pristojnosti 
držav članic in socialnih partnerjev;

2. poziva Svet in Komisijo, naj pri 
zagotavljanju strateškega svetovanja 
državam članicam izčrpno ocenita, ali so 
predlagani ukrepi za boj proti revščini in 
socialni izključenosti ter za izvajanje 
krovnih ciljev zaposlovanja v skladu s cilji 
strategije Evropa 2020, ter naj upoštevata 
načela subsidiarnosti in socialnega dialoga 
na področju plač in pokojnin ter v skladu s 
členom 153(5) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije spoštujeta pristojnosti 
držav članic in socialnih partnerjev; 

Or. en

Predlog spremembe 29
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Svet in Komisijo, naj pri 
zagotavljanju strateškega svetovanja 
državam članicam upoštevata načela 
subsidiarnosti in socialnega dialoga na 
področju plač in pokojnin, ter v skladu s 
členom 153(5) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije spoštujeta pristojnosti 
držav članic in socialnih partnerjev;

2. poziva Svet in Komisijo, naj pri 
zagotavljanju strateškega svetovanja 
državam članicam v zvezi z 
izobraževanjem, zaposlovanjem in 
socialnimi zadevami, makroekonomsko 
politiko ter proračunom upoštevata načela 
subsidiarnosti in socialnega dialoga na 
področju plač in pokojnin ter v skladu s 
členom 153(5) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije spoštujeta pristojnosti 
držav članic in socialnih partnerjev;

Or. fr
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Predlog spremembe 30
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva Svet in Komisijo, naj pri 
zagotavljanju strateškega svetovanja 
državam članicam upoštevata načela 
subsidiarnosti in socialnega dialoga na 
področju plač in pokojnin, ter v skladu s 
členom 153(5) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije spoštujeta pristojnosti 
držav članic in socialnih partnerjev;

2. poziva Svet in Komisijo, naj pri 
zagotavljanju strateškega svetovanja 
državam članicam upoštevata načela 
subsidiarnosti in socialnega dialoga na 
področju plač in pokojnin ter v skladu s 
členom 153(5) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije spoštujeta pristojnosti 
držav članic in socialnih partnerjev in se 
pred izdajo priporočil posvetujeta s 
socialnimi partnerji;

Or. fr

Predlog spremembe 31
Olle Ludvigsson

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj pri svoji oceni 
napredka pri doseganju ciljev Evrope 
2020 in z njo povezanih pobud uporabi 
vse razpoložljive podatke in strokovno 
znanje, med drugim tudi Evropske 
fundacije za izboljšanje življenjskih in 
delovnih pogojev;

Or. en

Predlog spremembe 32
Olle Ludvigsson
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Komisijo, naj opravi oceno 
učinka na podlagi člena 9 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije svojih 
priporočil za ukrepanje, vključno s 
predlogi za prednostne ukrepe 
spomladanskemu zasedanju Evropskega 
sveta ter s svojimi smernicami za 
posamezne države junijskemu zasedanju 
Evropskega sveta;

Or. en

Predlog spremembe 33
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. želi, da se priporočila Komisije in 
Sveta prednostno osredotočijo na socialno 
politiko v korist izobraževanja in 
usposabljanja, dostopa do zaposlitve, 
ponovnega vključevanja brezposelnih na 
trg dela in boljšega usklajevanja sistemov 
socialnega varstva v državah članicah;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. izraža zaskrbljenost, ker se evropske 
smernice osredotočajo le na uresničitev 
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notranjega trga z odpravo vseh ovir za 
konkurenco, ne da bi se hkrati lotevale 
politik boja proti negotovosti, revščini in 
socialni izključenosti;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. zahteva, naj evropske smernice 
spremlja ocena učinka davčne 
konkurence med državami in davčnih 
oprostitev v državah na njihove 
proračunske prihodke;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. izjavlja, da želi tudi sam dejavno 
prispevati k izvajanju strategije 
Evropa 2020 in evropskemu semestru, tudi 
glede zaposlovanja in socialnih vidikov, 
saj želi, da bi bila vse leto na vrhu 
političnega dnevnega reda;

3. izjavlja, da želi tudi sam s praktičnimi 
ukrepi dejavno prispevati k reševanju 
problematike zaposlovanja in družbene 
krize, ki vplivajo na evropske državljane, 
pri čemer bo prispeval poseben kritičen 
nadzor nad izvajanjem strategije Evropa 
2020 in sodeloval v pobudah evropskega 
semestra; prav tako izjavlja, da bo storil 
vse v svoji moči za zagotovitev, da bosta 
zaposlovanje in socialna kriza ostala vse 
leto na vrhu političnega dnevnega reda;
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Or. it

Predlog spremembe 37
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. izjavlja, da želi tudi sam dejavno 
prispevati k izvajanju strategije 
Evropa 2020 in evropskemu semestru, tudi 
glede zaposlovanja in socialnih vidikov, saj 
želi, da bi bila vse leto na vrhu političnega 
dnevnega reda;

3. izjavlja, da želi tudi sam dejavno 
prispevati k izvajanju ambicioznih ciljev 
strategije Evropa 2020 glede nove rasti in k 
nacionalnim ciljem držav članic, 
dogovorjenim v okviru strategije Evropa 
2020, ter k evropskemu semestru, tudi 
glede zaposlovanja in socialnih vidikov, saj 
želi, da bi bila ta tematika vse leto na vrhu 
političnega dnevnega reda;

Or. en

Predlog spremembe 38
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. izjavlja, da želi tudi sam dejavno 
prispevati k izvajanju strategije 
Evropa 2020 in evropskemu semestru, tudi 
glede zaposlovanja in socialnih vidikov, saj 
želi, da bi bila vse leto na vrhu političnega 
dnevnega reda;

3. izjavlja, da želi tudi sam dejavno 
prispevati k izvajanju strategije 
Evropa 2020 in k evropskemu semestru, 
tudi glede zaposlovanja in socialnih 
vidikov, saj želi, da bi bila vse leto na vrhu 
političnega dnevnega reda; poudarja tudi 
pomembnost pobud, kot sta evropsko leto 
aktivnega staranja ali vseživljenjsko 
učenje;

Or. de
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Predlog spremembe 39
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. izjavlja, da želi tudi sam dejavno 
prispevati k izvajanju strategije 
Evropa 2020 in evropskemu semestru, tudi 
glede zaposlovanja in socialnih vidikov, saj 
želi, da bi bila vse leto na vrhu političnega 
dnevnega reda;

3. izjavlja, da želi tudi sam dejavno 
prispevati k izvajanju strategije 
Evropa 2020 in k evropskemu semestru, 
tudi glede zaposlovanja in socialnih 
vidikov ter vidikov, povezanih s spolom, 
saj želi, da bi bila vse leto na vrhu 
političnega dnevnega reda;

Or. en

Predlog spremembe 40
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja pomembnost javnih naložb 
na ravni EU in na nacionalni ravni za 
spodbujanje socialne in ekonomske 
kohezije, zlasti naložb v manj razvite 
regije; zato meni, da je treba Pakt za 
stabilnost in rast odpraviti, saj negativno 
vpliva na pravilno izvajanje strukturnih 
skladov in naložb na splošno; poziva k 
vzpostavitvi jasne razlike med naložbami 
in tekočimi odhodki in meni, da odhodki 
na področjih, kot so izobraževanje, 
socialne storitve, R&R in infrastruktura, 
vključno z obnovljivimi viri energije, 
prometom in komunikacijami, 
predstavljajo naložbe;

Or. pt
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Predlog spremembe 41
Antigoni Papadopulu (Antigoni Papadopoulou)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – uvodni del

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. izjavlja, da je pripravljen sodelovati v 
rednem dialogu o politiki in pri izmenjavi 
mnenj o zaposlovanju in socialnih vidikih 
strategije Evropa 2020 ter evropskega 
semestra z zadevnimi zainteresiranimi 
stranmi, tudi socialnimi partnerji in 
nevladnimi organizacijami, zato:

5. izjavlja, da je pripravljen sodelovati v 
rednem dialogu o politiki in pri izmenjavi 
mnenj o zaposlovanju in socialnih vidikih 
strategije Evropa 2020 ter evropskega 
semestra z nacionalnimi parlamenti in 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi, tudi 
socialnimi partnerji in nevladnimi 
organizacijami, zato:

Or. en

Predlog spremembe 42
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – uvodni del

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. izjavlja, da je pripravljen sodelovati v 
rednem dialogu o politiki in pri izmenjavi 
mnenj o zaposlovanju in socialnih vidikih 
strategije Evropa 2020 ter evropskega 
semestra z zadevnimi zainteresiranimi 
stranmi, tudi socialnimi partnerji in 
nevladnimi organizacijami, zato:

5. izjavlja, da je pripravljen sodelovati v 
rednem dialogu o politiki in pri izmenjavi 
mnenj o zaposlovanju in socialnih vidikih 
strategije Evropa 2020 ter evropskega 
semestra z zadevnimi zainteresiranimi 
stranmi, tudi gospodarstvom, socialnimi 
partnerji in nevladnimi organizacijami, 
zato:

Or. en

Predlog spremembe 43
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – uvodni del



PE467.222v01-00 22/34 AM\871080SL.doc

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. izjavlja, da je pripravljen sodelovati v 
rednem dialogu o politiki in pri izmenjavi 
mnenj o zaposlovanju in socialnih vidikih 
strategije Evropa 2020 ter evropskega 
semestra z zadevnimi zainteresiranimi 
stranmi, tudi socialnimi partnerji in 
nevladnimi organizacijami, zato:

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

Or. fr

Predlog spremembe 44
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – točka b

Osnutek mnenja Predlog spremembe

b) poziva odbor za zaposlovanje, naj 
posreduje ugotovitve svojega nadzora 
zaposlovanja pristojnemu odboru 
Evropskega parlamenta,

b) poziva k preglednosti med deležniki 
evropskega semestra, vključno z odborom
za zaposlovanje, da bi ta ugotovitve 
svojega nadzora zaposlovanja redno 
posredoval pristojnemu odboru 
Evropskega parlamenta,

Or. fr

Predlog spremembe 45
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – točka b

Osnutek mnenja Predlog spremembe

b) poziva odbor za zaposlovanje, naj 
posreduje ugotovitve svojega nadzora 
zaposlovanja pristojnemu odboru
Evropskega parlamenta,

b) poziva odbor za zaposlovanje, naj 
posreduje ugotovitve svojega nadzora 
zaposlovanja pristojnim odborom
Evropskega parlamenta,

Or. en
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Predlog spremembe 46
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – točka c

Osnutek mnenja Predlog spremembe

c) poziva socialne partnerje, socialne 
nevladne organizacije in druge 
zainteresirane strani, naj se redno 
izmenjujejo mnenja s Parlamentom, zlasti 
glede izvajanja zaposlovalne in socialne 
politike in o napredku pri uresničevanju s 
tem povezanih ciljev EU;

c) poziva socialne partnerje, socialne 
nevladne organizacije in druge 
zainteresirane strani, naj redno izmenjujejo 
mnenja s Parlamentom, zlasti glede 
izvajanja zaposlovalne in socialne politike 
in o napredku pri uresničevanju s tem 
povezanih ciljev EU; zahteva, naj se 
pripravljalni dokumenti za izmenjave 
mnenj vnaprej pošljejo članom 
pristojnega parlamentarnega odbora;

Or. fr

Predlog spremembe 47
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – točka c a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

ca) ob upoštevanju izbruha konflikta v 
severni Afriki ter posledične humanitarne 
krize poziva predstavnike na medresorski 
ravni in vodilne nevladne organizacije v 
državah članicah, naj se vključijo v redne 
izmenjave mnenj z namenom primerjanja 
strategij, ki se izvajajo za reševanje 
izrednih razmer priseljevanja, in 
predstavitev začetih projektov in 
nastajajočih potreb;

Or. it
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Predlog spremembe 48
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. zahteva, naj evropski semester ne bo 
instrument, s katerim bosta Komisija in 
Svet pripravljala, nadzirala in spremljala 
nacionalne proračune, temveč naj bo 
instrument podpore pripravi proračuna ob 
polnem spoštovanju temeljnih pravic in 
pridobljenih socialnih pravic državljanov;

Or. fr

Predlog spremembe 49
Sergio Gaetano Cofferati, Frank Engel

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba okrepiti in 
institucionalizirati makroekonomski 
socialni dialog, in meni, da morajo biti 
socialni partnerji vključeni v razvoj 
ukrepov, ki jih Evropska komisija želi 
sprejeti v okviru evropskega semestra in 
izvajanja novega gospodarskega 
upravljanja; socialni partnerji naj 
Komisiji predložijo mnenje ali, kadar je to 
primerno, priporočilo o teh ukrepih;

Or. en

Predlog spremembe 50
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 6



AM\871080SL.doc 25/34 PE467.222v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj ga obvešča o 
rezultatih dejavnosti, ki se izvajajo v 
sklopu programa vzajemnega učenja, še 
posebej na področjih, ki so bila poudarjena 
v strateškem vodenju Evropskega sveta;

6. poziva Komisijo, naj ga obvešča o 
rezultatih dejavnosti, ki se izvajajo v 
sklopu programa vzajemnega učenja, še 
posebej na področjih, ki so bila poudarjena 
v strateškem vodenju Evropskega sveta;
poudarja pomembnost rednega 
spremljanja stopnje dostopa do sredstev, 
dodeljenih programu, in deleža njihove 
porabe, kar zagotavlja možnost presoje v 
realnem času, kakšni popravni ukrepi bi 
morda bili potrebni za zagotovitev, da 
običajne birokratske pasti ne bodo 
preprečile uresničitve ciljev programa;

Or. it

Predlog spremembe 51
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da je pomembno zagotoviti 
medsebojno krepitev in interakcijo med 
mikro- in makroekonomsko politiko, pa 
tudi med politiko zaposlovanja in socialno 
politiko, saj je to odločilnega pomena za 
uresničitev splošnih ciljev strategije 
Evropa 2020;

7. poudarja, da je pomembno zagotoviti 
medsebojno krepitev in interakcijo med 
mikro- in makroekonomsko politiko, pa 
tudi med politiko zaposlovanja in socialno 
politiko, kakor sta pomembna tudi
spoštovanje pridobljenih socialnih pravic
in boj proti revščini in socialni 
izključenosti, saj je to odločilnega pomena 
za uresničitev splošnih ciljev strategije 
Evropa 2020;

Or. fr

Predlog spremembe 52
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Osnutek mnenja
Odstavek 8
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. je prepričan, da je treba posebno 
pozornost nameniti vplivu zaposlovanja in 
socialnih razmer na makroekonomske 
razmere in narobe, kar je poudaril tudi v 
svojih prispevkih v evropskem semestru.

8. je še naprej zavezan, da bo posebno 
pozornost namenil vplivu zaposlovanja in 
socialnih razmer na makroekonomske 
razmere in narobe, kar je poudaril tudi v 
svojih prispevkih v evropskem semestru, 
ter poziva Komisijo, naj sledi istemu 
pristopu.

Or. fr

Predlog spremembe 53
Heinz K. Becker

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. je prepričan, da je treba posebno 
pozornost nameniti vplivu zaposlovanja in 
socialnih razmer na makroekonomske 
razmere in narobe, kar je poudaril tudi v 
svojih prispevkih v evropskem semestru.

8. je še naprej neizogibno zavezan, da bo
posebno pozornost namenil vplivu 
zaposlovanja in socialnih razmer na 
makroekonomske razmere in narobe, kar je 
poudaril tudi v svojih prispevkih v 
evropskem semestru.

Or. de

Predlog spremembe 54
Olle Ludvigsson

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. je prepričan, da politike zaposlovanja 
in socialne politike igrajo osrednjo vlogo v 
celotni strategiji Evropa 2020 in v njenem 
upravljanju; meni, da je treba te politike 
okrepiti v luči krize in da je evropski 
semester bistvenega pomena pri 
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doseganju tega cilja;

Or. en

Predlog spremembe 55
Rovana Plumb

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. meni, da je treba v okviru evropskega 
semestra posebno pozornost nameniti 
spodbujanju držav članic, da pospešijo 
zaposlovanje, se bojujejo proti 
neprijavljenemu delu, spodbujajo 
vseživljenjsko učenje, sprejmejo bolj 
prožne delovne ureditve in izboljšajo 
storitve otroškega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 56
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo in Svet, naj 
zagotovita, da sta trajnostna in 
vključujoča rast, povezana z 
zaposlovanjem, ter odpiranje novih 
delovnih mest v središču vseh predlogov 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 57
Marije Cornelissen
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Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
nacionalne politike in cilji, objavljeni v 
nacionalnih programih reform, skupaj 
dosežejo raven, ki je dovolj ambiciozna, 
da lahko zagotovi uresničitev krovnih 
ciljev EU 2020; izraža zaskrbljenost nad 
dejstvom, da v okviru prvega evropskega 
semestra temu ni bilo tako; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da bodo vse države 
članice prispevale h krovnim ciljem v 
skladu s svojim potencialom;

Or. en

Predlog spremembe 58
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c . ugotavlja, da se kakovost nacionalnih 
programov reform v okviru prvega 
evropskega semestra zelo razlikuje glede 
konkretnosti, izvedljivosti in izčrpnosti; 
poziva Komisijo, naj najbolj kakovostne 
nacionalne programe reform opredeli kot 
standardno obliko za naslednje evropske 
semestre;

Or. en

Predlog spremembe 59
Marije Cornelissen

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. poziva Komisijo, naj zagotovi večjo 
primerljivost nacionalnih programov 
reform in vzpostavi skupna merila za 
ocenjevanje programov;

Or. en

Predlog spremembe 60
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da Evropa potrebuje 
makroekonomski okvir za podpiranje 
trajnostnega razvoja ter povečanje 
zaposlenosti in socialne kohezije; meni, 
da sta monetarna in davčna politika v EU 
negativno vplivali na rast gospodarstva in 
zaposlovanja, in opozarja, da bi morala 
monetarna politika prispevati h krepitvi 
oživljanja gospodarstva in k boju proti 
brezposelnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 61
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo in Svet, naj v okviru 
evropskega semestra posebno pozornost 
namenita smernici 8 o dostopu mladih do 
izobraževanja, poklicnega usmerjanja in 
vseživljenjskega prilagojenega učenja, kar 
bo spodbudilo letno rast in 
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konkurenčnost, saj bo omogočalo 
skladnost med kakovostnim, celo visoko 
kakovostnim izobraževanjem in 
prihodnjimi potrebami na trgu dela;

Or. fr

Predlog spremembe 62
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c . poziva Komisijo in Svet, naj ob 
upoštevanju smernice 9 posebno 
pozornost namenita temu, da 
gospodarstva ni mogoče oživiti brez 
zmanjšanja sedanje stopnje 
brezposelnosti, zlasti brezposelnosti 
mladih v Evropski uniji, in sicer najprej s 
preprečevanjem zgodnjega opuščanja 
šolanja;

Or. fr

Predlog spremembe 63
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. za uresničitev cilja 75-odstotne stopnje 
zaposlenosti in v okviru večje interakcije 
med zaposlovanjem ter socialno in 
gospodarsko politiko priporoča zmernost 
socialne pomoči za brezposelne ali 
pomoči, pogojene z opravljanjem javnih 
del, ter finančne spodbude za vrnitev na 
delo;
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Or. fr

Predlog spremembe 64
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 8 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8d. poziva Komisijo in Svet, naj v okviru 
sprejemanja gospodarskih politik 
spremljata izvajanje socialnih ciljev 
strategije Evropa 2020, zlasti 
makroekonomskih politik, ki omogočajo 
financiranje socialne politike za 
vključevanje starejših na trg dela, 
vzpostavitev smernic s strani držav članic 
o uvedbi minimalne skupne podlage za 
socialno varstvo v vsakem podjetju 
(evropski znak) in mobilnost mladih 
delavcev;

Or. fr

Predlog spremembe 65
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 8 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8e. želi, da evropski semester zagotavlja 
spremljanje izvajanja smernice 7, zlasti 
boja proti neprijavljenemu delu v državah 
članicah, kar bi vodilo v očitno pridobitev 
za Evropsko unijo;

Or. fr

Predlog spremembe 66
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Osnutek mnenja
Odstavek 8 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8f. želi, da se priporočila pripravijo dolgo 
vnaprej, da bodo lahko imela resničen 
učinek na nacionalne proračunske 
odločitve;

Or. fr

Predlog spremembe 67
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 8 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8g. predlaga omejitev plač v javnem 
sektorju, če se prilagajajo na podlagi 
indeksa in zlasti kadar ustvarjajo 
javnofinančni primanjkljaj države 
članice;

Or. fr

Predlog spremembe 68
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 8 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8h. poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita 
izvajanje smernice 7 ter ob upoštevanju 
načela subsidiarnosti zlasti spodbujata 
gospodarske in socialne politike, ki 
upoštevajo podaljšanje pričakovane 
življenjske dobe v zvezi s starostjo ob 
upokojitvi;
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Or. fr

Predlog spremembe 69
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 8 i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8i. želi, da se evropski semester ne 
osredotoča le na gospodarske postopke in 
smernice, ki so značilne za vsako državo 
članico, temveč tudi na čezmejne učinke 
notranjega trga, ter da se uvede davek na 
finančne transakcije, ki se bo uporabljal 
na celotnem notranjem trgu; meni, da bi 
ta davek omogočil ureditev strukturnih 
makroekonomskih neravnovesij in s tem 
omejitev socialnega učinka morebitnih 
kriz za evropske delavce ter da bo ta davek 
deloval kot davčni ščit;

Or. fr

Predlog spremembe 70
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva države članice, ki niso določile 
nacionalnih ciljev ali ki se niso 
zadovoljivo zavezale, da bodo sprejele 
potrebne ukrepe, ki bodo prispevali k 
uresničevanju skupnega cilja EU, ki je 
doseči stopnjo zaposlitve 75 % do leta 
2020, naj zasledujejo ta cilj in odstranijo 
ovire na trgu delovne sile in se zlasti 
osredotočijo na odpravo ključne evropske 
strukturne šibkosti, namreč skromnega 
sodelovanja določenih skupin prebivalstva 
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na trgu delovne sile; 

Or. lt

Predlog spremembe 71
Juozas Imbrasas

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva države članice, ki niso določile 
nacionalnih ciljev ali ki se niso 
zadovoljivo zavezale, da bodo sprejele 
potrebne ukrepe, ki bodo prispevali k 
uresničevanju skupnega cilja EU, ki je 
doseči stopnjo zaposlitve 75 % do leta 
2020, naj zasledujejo ta cilj in odstranijo 
ovire na trgu delovne sile in se zlasti 
osredotočijo na odpravo ključne evropske 
strukturne šibkosti, namreč skromnega 
sodelovanja določenih skupin prebivalstva 
na trgu delovne sile; 

Or. lt


