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Predlog spremembe 1
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 28 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah,

Or. en

Predlog spremembe 2
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju evropskega pakta za 
enakost med spoloma (2011–2020) , ki ga 
je Svet sprejel 7. marca 2011,

Or. en

Predlog spremembe 3
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Priporočila 
Komisije 2008/867/ES z dne 
3. oktobra 2008 o dejavnem vključevanju 
oseb, izključenih s trga dela (notificirano 
pod dokumentarno številko 
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C(2008)5737)1, in svoje resolucije z dne 
6. maja 2009 o njem2,
__________________
1 UL L 307, 18.11.2008, str. 11. 
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0371.

Or. en

Predlog spremembe 4
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju mnenja in poročila 
Odbora za socialno zaščito o socialni 
razsežnosti strategije Evropa 2020 
(SPC/2010/10/7 konč.),

Or. en

Predlog spremembe 5
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 
5. aprila 2011 z naslovom „Okvir EU za 
nacionalne strategije vključevanja Romov 
do leta 2020“ (KOM(2011)0173),

Or. en

Predlog spremembe 6
Kinga Göncz
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Odbora za 
državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve ter mnenj Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora 
za regionalni razvoj in Odbora za kulturo 
in izobraževanje o strategiji EU za 
vključevanje Romov (2010/2276(INI)),

Or. en

Predlog spremembe 7
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive Sveta 
2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o 
splošnih okvirih enakega obravnavanja 
pri zaposlovanju in delu1,
__________________
1 UL L 303, 02.12.2000, str. 16.

Or. en

Predlog spremembe 8
Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so socialne posledice krize 
daljnosežne in jih še stopnjuje učinek 

A. ker so socialne posledice krize 
daljnosežne in jih še stopnjuje kriza 
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varčevalnih ukrepov, zapiranja delovnih 
mest ter zmanjševanja socialnih 
prejemkov in javnih storitev;

državnega dolga;

Or. en

Predlog spremembe 9
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so socialne posledice krize 
daljnosežne in jih še stopnjuje učinek 
varčevalnih ukrepov, zapiranja delovnih 
mest ter zmanjševanja socialnih prejemkov 
in javnih storitev;

A. ker so socialne posledice krize 
daljnosežne in jih še stopnjuje učinek 
varčevalnih ukrepov, zapiranja delovnih 
mest, tako v zasebnem kot v javnem 
sektorju, ter zmanjševanja socialnih 
prejemkov, zlasti za mala in srednja 
podjetja, in javnih storitev ter povečevanja 
revščine v EU;

Or. en

Predlog spremembe 10
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so socialne posledice krize 
daljnosežne in jih še stopnjuje učinek 
varčevalnih ukrepov, zapiranja delovnih 
mest ter zmanjševanja socialnih prejemkov 
in javnih storitev;

A. ker so socialne posledice krize 
daljnosežne in jih še stopnjuje učinek 
varčevalnih ukrepov (zlasti zmanjševanje 
sredstev na področju socialne varnosti), 
zapiranja delovnih mest ter zmanjševanja 
socialnih prejemkov in javnih storitev;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je stanje na trgu dela zlasti kritično 
za mlade;

C. ker je stanje na trgu dela zlasti kritično 
za mlade, ljudi, ki se približujejo 
upokojitvi, dolgotrajno brezposelne 
delavce, državljane tretjih držav in nizko 
kvalificirane delavce;

Or. en

Predlog spremembe 12
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je stanje na trgu dela zlasti kritično 
za mlade;

C. ker je stanje na trgu dela zlasti kritično 
za mlade, ki so pogosto prisiljeni v 
podpisovanje negotovih delovnih pogodb 
in neplačano pripravništvo;

Or. en

Predlog spremembe 13
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je stanje na trgu dela zlasti kritično 
za mlade;

C. ker je stanje na trgu dela zlasti kritično 
za mlade, deloma zaradi neskladja med 
pridobljenimi znanji in veščinami ter 
potrebami trga dela;
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Or. en

Predlog spremembe 14
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je stanje na trgu dela zlasti kritično 
za mlade;

C. ker je stanje na trgu dela zlasti kritično 
za vse mlade, ne glede na njihovo stopnjo 
izobrazbe;

Or. en

Predlog spremembe 15
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker neenakosti in polarizacija 
dohodkov ogrožajo socialno kohezijo in 
trajnostno rast; ker se je v skladu z 
ugotovitvami dokumenta Komisije o 
letnem pregledu razvoja na področju 
zaposlovanja in socialnih zadev v 
Evropi 2011 povečala razpršitev zaslužkov 
ter so se znižale minimalne plače v 
državah, v katerih se izvajajo 
decentralizirana kolektivna pogajanja;

Or. en

Predlog spremembe 16
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je vidik spola bistven za doseganje 
glavnih ciljev EU 2020, saj so ženske 
najštevilčnejša še neuporabljena delovna 
sila, in ker je med tistimi, ki v EU živijo v 
revščini, največ žensk; ker je treba med 
celotnim potekom evropskega semestra 
posebno pozornost nameniti vključevanju 
načela enakosti spolov ter politikam za 
doseganje enakosti med ženskami in 
moškimi;

Or. en

Predlog spremembe 17
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je kriza ustvarila nove kategorije 
ljudi na pragu tveganja revščine; ker odbor 
za socialno zaščito (SPC) opozarja, da 
vedno večje število ljudi ogrožajo
dohodkovna revščina, revščina otrok, 
veliko materialno pomanjkanje in socialna 
izključenost zaradi učinka ukrepov za 
fiskalno konsolidacijo na sisteme 
socialnega varstva;

D. ker se je zaradi krize zvišalo število 
nezaposlenih, povečala povprečna doba 
nezaposlenosti in zmanjšala nadomestila 
za brezposelnost ter so zato nastale nove 
kategorije ljudi na pragu tveganja revščine; 
ker odbor za socialno zaščito (SPC) 
opozarja, da vedno večje število ljudi 
ogrožajo dohodkovna revščina, revščina 
otrok, veliko materialno pomanjkanje in 
socialna izključenost zaradi učinka 
ukrepov za fiskalno konsolidacijo na 
sisteme socialnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 18
Pervenche Berès
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Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je kriza ustvarila nove kategorije 
ljudi na pragu tveganja revščine; ker odbor 
za socialno zaščito (SPC) opozarja, da 
vedno večje število ljudi ogrožajo 
dohodkovna revščina, revščina otrok, 
veliko materialno pomanjkanje in socialna 
izključenost zaradi učinka ukrepov za 
fiskalno konsolidacijo na sisteme 
socialnega varstva;

D. ker v EU narašča revščina in 
negotovost zaposlenih in ker je kriza 
ustvarila nove kategorije ljudi na pragu 
tveganja revščine; ker odbor za socialno 
zaščito (SPC) opozarja, da vedno večje 
število ljudi ogrožajo dohodkovna 
revščina, revščina otrok, veliko materialno 
pomanjkanje in socialna izključenost 
zaradi učinka napačno usmerjenih in 
nespodbudnih ukrepov za fiskalno 
konsolidacijo na sisteme socialnega 
varstva;

Or. en

Predlog spremembe 19
Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je kriza ustvarila nove kategorije 
ljudi na pragu tveganja revščine; ker odbor 
za socialno zaščito (SPC) opozarja, da 
vedno večje število ljudi ogrožajo 
dohodkovna revščina, revščina otrok, 
veliko materialno pomanjkanje in socialna 
izključenost zaradi učinka ukrepov za 
fiskalno konsolidacijo na sisteme 
socialnega varstva;

D. ker je kriza ustvarila nove kategorije
ljudi na pragu tveganja revščine; ker odbor 
za socialno zaščito (SPC) opozarja, da 
vedno večje število ljudi ogrožajo 
dohodkovna revščina, revščina otrok, 
veliko materialno pomanjkanje in socialna 
izključenost, in poudarja, da bi moralo biti 
izvajanje aktivnih strategij vključevanja 
osrednji element programa EU in 
nacionalnih socialnih politik;

Or. en

Predlog spremembe 20
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
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Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker bi lahko imeli varčevalni ukrepi 
in ukrepi, namenjeni fiskalni 
konsolidaciji, nesorazmerno negativen 
učinek na položaj žensk na trgu dela in na 
revščino med njimi, na primer zaradi 
zmanjševanja stroškov v javnem sektorju, 
ki prizadene ženske, ali z omejevanjem 
fiskalnih ugodnosti za otroško varstvo,

Or. en

Predlog spremembe 21
Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je spodbujanje večje konkurence 
med državami ter med delavci glavni cilj 
letnega pregleda rasti v sedanji obliki, 
zaradi česar sta blaginja in varstvo 
delavcev v Evropski uniji sekundarni cilj;

Or. en

Predlog spremembe 22
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker letni pregled rasti ne vsebuje 
dejanskih predlogov za okrepitev in 
spodbujanje trajnostne rasti realnega 
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gospodarstva, ki ustvarja nova delovna 
mesta, vsebuje pa vrsto pravnih, upravnih 
in postopkovnih predlogov za prilagoditve, 
pogosto brez realne obrazložitve na 
podlagi točnih podatkov in dokazov;

Or. en

Predlog spremembe 23
Jan Kozłowski

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. naroči Evropskemu svetu, naj v 
smernice politike za evropski semester 
2012 vključi naslednja sporočila;

1. vabi Evropski svet, naj v smernice 
politike za evropski semester 2012 vključi 
naslednja sporočila;

Or. en

Predlog spremembe 24
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. naroči Evropskemu svetu, naj v 
smernice politike za evropski semester 
2012 vključi naslednja sporočila;

1. naroči Evropskemu svetu, naj v 
smernice politike za evropski semester 
2012 vključi naslednja sporočila, ter poziva 
države članice, naj glede na doslej 
najhujšo gospodarsko krizo, ki je 
prizadela Evropsko unijo, nemudoma 
začnejo izvajati potrebne nacionalne 
programe reform ter bistvene 
konsolidacije proračuna;

Or. en
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Predlog spremembe 25
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj v smernicah 
politike zagotovi usklajenost med 
različnimi prednostnimi nalogami, tako da 
smernice na področju fiskalne 
konsolidacije ne bodo ogrozile prizadevanj 
za obvladovanje brezposelnosti in 
socialnih posledic krize;

3. poziva Evropski svet, naj v smernicah 
politike zagotovi usklajenost med 
različnimi prednostnimi nalogami, tako da 
bodo smernice na področju fiskalne 
konsolidacije temeljile na socialni 
pravičnosti in ne bodo ogrozile 
prizadevanj za obvladovanje 
brezposelnosti, povečevale revščine in 
škodovale socialni koheziji;

Or. en

Predlog spremembe 26
Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Evropski svet, naj v smernicah 
politike zagotovi usklajenost med 
različnimi prednostnimi nalogami, tako da 
smernice na področju fiskalne 
konsolidacije ne bodo ogrozile prizadevanj 
za obvladovanje brezposelnosti in socialnih 
posledic krize;

3. poziva Evropski svet, naj v smernicah 
politike zagotovi usklajenost med 
različnimi prednostnimi nalogami, tako da 
smernice na področju fiskalne 
konsolidacije ne bodo ogrozile prizadevanj 
za obvladovanje brezposelnosti in 
zmanjšanje socialnih posledic krize;

Or. en

Predlog spremembe 27
Jan Kozłowski

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da so za razvijanje rešitev za 
doseganje dolgoročnih ciljev potrebne 
integrirane politike in posebni ukrepi; 
zato poudarja, da je treba ukrepe na 
področju proračuna, rasti in zaposlovanja 
izvajati skupaj, saj so vsi medsebojno 
odvisni in nujno potrebni za okrevanje po 
krizi;

Or. en

Predlog spremembe 28
Jan Kozłowski

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poziva Evropski svet, naj v smernicah 
politike zagotovi, da bodo sredstva EU 
namenjena doseganju ciljev 
strategije Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 29
Jan Kozłowski

Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. poziva Evropski svet, naj zagotovi, da 
bodo socialni partnerji tesno sodelovali v 
procesu gospodarskega upravljanja;

Or. en
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Predlog spremembe 30
Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je globoko zaskrbljen nad dejstvom, da 
sedanji nacionalni cilji niti teoretično niso 
zadostni, da bi lahko zagotovili uresničitev 
krovnih ciljev EU 2020 na področju 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zmanjševanja revščine; poziva Evropski 
svet, naj zagotovi, da bodo države članice 
zvišale nacionalne cilje, jih dopolnile s 
konkretnimi in stvarnimi načrti za izvajanje 
ter jih ocenjevale na podlagi jasnih in 
skladnih kazalnikov v skladu s skupnim 
ocenjevalnim okvirom, tako da bo EU 
stopila na jasno in izvedljivo pot k 
uresničitvi vseh ciljev EU 2020 ter da bo 
mogoče napredek meriti na pregleden 
način;

4. je globoko zaskrbljen nad dejstvom, da 
sedanji nacionalni cilji niti teoretično niso 
zadostni, da bi lahko zagotovili uresničitev 
krovnih ciljev EU 2020 na področju 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zmanjševanja revščine; poziva Evropski 
svet, naj zagotovi, da bodo vse države 
članice, še posebej pa države članice, ki 
imajo trenutno podpisan memorandum o 
soglasju z EU, Mednarodnim denarnim 
skladom in ECB, zvišale nacionalne cilje, 
jih dopolnile s konkretnimi in stvarnimi 
načrti za izvajanje ter jih ocenjevale na 
podlagi jasnih in skladnih kazalnikov v 
skladu s skupnim ocenjevalnim okvirom, 
tako da bo EU stopila na jasno in 
izvedljivo pot k uresničitvi vseh ciljev 
EU 2020 ter da bo mogoče napredek meriti 
na pregleden način;

Or. en

Predlog spremembe 31
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je globoko zaskrbljen nad dejstvom, da 
sedanji nacionalni cilji niti teoretično niso 
zadostni, da bi lahko zagotovili uresničitev 
krovnih ciljev EU 2020 na področju 
zaposlovanja, izobraževanja in 
zmanjševanja revščine; poziva Evropski 
svet, naj zagotovi, da bodo države članice 
zvišale nacionalne cilje, jih dopolnile s 

4. je globoko zaskrbljen nad dejstvom, da 
sedanji nacionalni cilji niso zadostni, da bi 
lahko zagotovili uresničitev krovnih ciljev 
EU 2020 na področju zaposlovanja, 
izobraževanja in zmanjševanja revščine; 
poziva Evropski svet, naj zagotovi, da 
bodo države članice zvišale nacionalne 
cilje, jih dopolnile s konkretnimi in 
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konkretnimi in stvarnimi načrti za izvajanje 
ter jih ocenjevale na podlagi jasnih in 
skladnih kazalnikov v skladu s skupnim 
ocenjevalnim okvirom, tako da bo EU 
stopila na jasno in izvedljivo pot k 
uresničitvi vseh ciljev EU 2020 ter da bo 
mogoče napredek meriti na pregleden 
način;

stvarnimi načrti za izvajanje ter jih 
ocenjevale na podlagi jasnih in skladnih 
kazalnikov v skladu s skupnim 
ocenjevalnim okvirom, tako da bo EU 
stopila na jasno in izvedljivo pot k 
uresničitvi vseh ciljev EU 2020 ter da bo 
mogoče napredek meriti na pregleden 
način;

Or. en

Predlog spremembe 32
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. je trdno prepričan, da mora biti glavni 
poudarek na reformnih ukrepih, ki 
spodbujajo pravi model rasti v 
kratkoročnem smislu, pa tudi v srednje- in 
dolgoročnem smislu;

Or. en

Predlog spremembe 33
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Evropski svet, naj zagotovi 
potreben proračunski manevrski prostor in 
spodbudi naložbe v ustvarjanje trajnostnih 
delovnih mest; poziva države članice s 
presežkom na tekočem računu plačilne 
bilance, naj prispevajo k zmanjšanju 
makroekonomskih neravnovesij s 
povečanjem domačega povpraševanja, da 
bi preprečile začarani krog recesije, ki 

5. poziva Evropski svet, naj zagotovi 
potreben proračunski manevrski prostor in 
spodbudi naložbe v ustvarjanje trajnostnih 
delovnih mest;
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ovira rast delovnih mest po vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 34
Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Evropski svet, naj zagotovi 
potreben proračunski manevrski prostor in 
spodbudi naložbe v ustvarjanje trajnostnih 
delovnih mest; poziva države članice s 
presežkom na tekočem računu plačilne 
bilance, naj prispevajo k zmanjšanju 
makroekonomskih neravnovesij s 
povečanjem domačega povpraševanja, da 
bi preprečile začarani krog recesije, ki 
ovira rast delovnih mest po vsej EU;

5. poziva Evropski svet, naj zagotovi 
potreben proračunski manevrski prostor in 
spodbudi naložbe v ustvarjanje trajnostnih 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 35
Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Evropski svet, naj zagotovi 
potreben proračunski manevrski prostor in 
spodbudi naložbe v ustvarjanje trajnostnih 
delovnih mest; poziva države članice s 
presežkom na tekočem računu plačilne 
bilance, naj prispevajo k zmanjšanju 
makroekonomskih neravnovesij s 
povečanjem domačega povpraševanja, da 
bi preprečile začarani krog recesije, ki 
ovira rast delovnih mest po vsej EU;

5. poziva Evropski svet, naj zagotovi 
potreben proračunski manevrski prostor in 
spodbudi naložbe v ustvarjanje trajnostnih 
delovnih mest ter da bo takšna prožnost 
na voljo tudi v državah članicah, ki imajo 
trenutno podpisan memorandum o 
soglasju z EU, Mednarodnim denarnim 
skladom in ECB; poziva države članice s 
presežkom na tekočem računu plačilne 
bilance, naj prispevajo k zmanjšanju 
makroekonomskih neravnovesij s 
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povečanjem domačega povpraševanja, da 
bi preprečile začarani krog recesije, ki 
ovira rast delovnih mest po vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 36
Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Evropski svet, naj zagotovi 
potreben proračunski manevrski prostor in 
spodbudi naložbe v ustvarjanje trajnostnih 
delovnih mest; poziva države članice s 
presežkom na tekočem računu plačilne 
bilance, naj prispevajo k zmanjšanju 
makroekonomskih neravnovesij s 
povečanjem domačega povpraševanja, da 
bi preprečile začarani krog recesije, ki 
ovira rast delovnih mest po vsej EU;

5. poziva Evropski svet, naj zagotovi 
potreben proračunski manevrski prostor in 
spodbudi naložbe v ustvarjanje trajnostnih 
delovnih mest, usposabljanje delavcev, 
usposabljanje nezaposlenih delavcev in 
zmanjševanje revščine; poziva države 
članice s presežkom na tekočem računu 
plačilne bilance, naj prispevajo k 
zmanjšanju makroekonomskih 
neravnovesij s povečanjem domačega 
povpraševanja, da bi preprečile začarani 
krog recesije, ki ovira rast delovnih mest 
po vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 37
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Evropski svet, naj zagotovi 
potreben proračunski manevrski prostor in 
spodbudi naložbe v ustvarjanje trajnostnih 
delovnih mest; poziva države članice s 
presežkom na tekočem računu plačilne 
bilance, naj prispevajo k zmanjšanju 

5. poziva Evropski svet, naj zagotovi 
potreben proračunski manevrski prostor in 
spodbudi naložbe v ustvarjanje trajnostnih 
delovnih mest v številnih sektorjih; poziva 
države članice s presežkom na tekočem 
računu plačilne bilance, naj prispevajo k 
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makroekonomskih neravnovesij s 
povečanjem domačega povpraševanja, da 
bi preprečile začarani krog recesije, ki 
ovira rast delovnih mest po vsej EU;

zmanjšanju makroekonomskih 
neravnovesij s povečanjem domačega 
povpraševanja, da bi preprečile začarani 
krog recesije, ki ovira rast delovnih mest 
po vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 38
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poziva Evropski svet, naj zagotovi 
potreben proračunski manevrski prostor in 
spodbudi naložbe v ustvarjanje trajnostnih 
delovnih mest; poziva države članice s 
presežkom na tekočem računu plačilne 
bilance, naj prispevajo k zmanjšanju 
makroekonomskih neravnovesij s
povečanjem domačega povpraševanja, da 
bi preprečile začarani krog recesije, ki 
ovira rast delovnih mest po vsej EU;

5. poziva Evropski svet, naj zagotovi 
potreben proračunski manevrski prostor in 
spodbudi naložbe v ustvarjanje trajnostnih 
dostojnih delovnih mest; poziva države 
članice s presežkom na tekočem računu 
plačilne bilance, naj prispevajo k 
zmanjšanju makroekonomskih 
neravnovesij s povečanjem domačega 
povpraševanja, da bi preprečile začarani 
krog recesije, ki ovira rast delovnih mest 
po vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 39
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Evropski svet, naj okrepi 
prizadevanja za izboljšanje enotnega trga, 
okrepitev digitalnega gospodarstva in 
osredotočenje na oblikovanje pametnih 
predpisov za zmanjšanje nepotrebne 
birokracije;
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Or. en

Predlog spremembe 40
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Evropski svet, naj podpre 
smernice politike za prenos davčnega 
bremena z dejavnika dela, da bi postalo 
zaposlovanje privlačnejše, s čimer bi se 
izboljšal položaj ranljivih skupin, mladih 
brezposelnih, nizko usposobljenih 
delavcev, ljudi z nizkimi dohodki in 
prejemnikov drugega dohodka v 
gospodinjstvu; poziva Evropski svet, naj 
podpre smernice za povečanje prihodka s 
pravičnim, učinkovitim in uspešnim 
obdavčevanjem ter boljšim davčnim 
usklajevanjem za boj proti utaji davkov;

6. poziva Evropski svet, naj podpre 
smernice politike za prenos davčnega 
bremena z dejavnika dela, pri tem pa od 
podjetij, ki bi bila upravičena do teh 
izvzetij/znižanj, v zameno zahteva 
izplačevanje dostojnih plač, da bi postalo 
zaposlovanje privlačnejše, s čimer bi se 
izboljšal položaj ranljivih skupin, mladih 
brezposelnih, nizko usposobljenih 
delavcev, ljudi z nizkimi dohodki in 
prejemnikov drugega dohodka v 
gospodinjstvu; poziva Evropski svet, naj 
podpre smernice za povečanje prihodka s 
pravičnim, progresivnim, 
prerazporeditvenim, učinkovitim in 
uspešnim obdavčevanjem ter boljšim 
davčnim usklajevanjem za boj proti utaji 
davkov ter naj zagotovi, da bo ta novi 
dohodek namenjen gradnji močnejše 
socialne Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 41
Jan Kozłowski

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Evropski svet, naj podpre 
smernice politike za prenos davčnega 
bremena z dejavnika dela, da bi postalo 

6. poziva Evropski svet, naj podpre 
smernice politike za zmanjšanje stroškov 
dela, ki niso del plače, da bi postalo 
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zaposlovanje privlačnejše, s čimer bi se 
izboljšal položaj ranljivih skupin, mladih 
brezposelnih, nizko usposobljenih 
delavcev, ljudi z nizkimi dohodki in 
prejemnikov drugega dohodka v 
gospodinjstvu; poziva Evropski svet, naj 
podpre smernice za povečanje prihodka s 
pravičnim, učinkovitim in uspešnim 
obdavčevanjem ter boljšim davčnim 
usklajevanjem za boj proti utaji davkov;

zaposlovanje privlačnejše, s čimer bi se 
izboljšal položaj ranljivih skupin, mladih 
brezposelnih, nizko usposobljenih 
delavcev, ljudi z nizkimi dohodki in 
prejemnikov drugega dohodka v 
gospodinjstvu; poziva Evropski svet, naj 
podpre smernice za povečanje prihodka s 
pravičnim, učinkovitim in uspešnim 
obdavčevanjem za boj proti utaji davkov;

Or. en

Predlog spremembe 42
Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Evropski svet, naj podpre 
smernice politike za prenos davčnega 
bremena z dejavnika dela, da bi postalo 
zaposlovanje privlačnejše, s čimer bi se 
izboljšal položaj ranljivih skupin, mladih 
brezposelnih, nizko usposobljenih 
delavcev, ljudi z nizkimi dohodki in 
prejemnikov drugega dohodka v 
gospodinjstvu; poziva Evropski svet, naj 
podpre smernice za povečanje prihodka s 
pravičnim, učinkovitim in uspešnim 
obdavčevanjem ter boljšim davčnim 
usklajevanjem za boj proti utaji davkov;

6. poziva Evropski svet, naj podpre 
smernice politike za prenos davčnega 
bremena z dejavnika dela, da bi postalo 
zaposlovanje privlačnejše, s čimer bi se 
izboljšal položaj ranljivih skupin, mladih 
brezposelnih, nizko usposobljenih 
delavcev, ljudi z nizkimi dohodki in 
prejemnikov drugega dohodka v 
gospodinjstvu; poziva Evropski svet, naj 
podpre smernice za povečanje prihodka s 
pravičnim, učinkovitim in uspešnim 
obdavčevanjem ter boljšim davčnim 
usklajevanjem za boj proti utaji davkov
brez povečevanja davčne obremenitve 
najšibkejših z davki na potrošnjo;

Or. en

Predlog spremembe 43
Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Evropski svet, naj podpre 
smernice politike za prenos davčnega 
bremena z dejavnika dela, da bi postalo 
zaposlovanje privlačnejše, s čimer bi se 
izboljšal položaj ranljivih skupin, mladih 
brezposelnih, nizko usposobljenih 
delavcev, ljudi z nizkimi dohodki in 
prejemnikov drugega dohodka v 
gospodinjstvu; poziva Evropski svet, naj 
podpre smernice za povečanje prihodka s 
pravičnim, učinkovitim in uspešnim 
obdavčevanjem ter boljšim davčnim 
usklajevanjem za boj proti utaji davkov;

6. poziva Evropski svet, naj podpre 
smernice politike za prenos davčnega 
bremena z dejavnika dela, da bi postalo 
zaposlovanje privlačnejše, s čimer bi se 
izboljšal položaj ranljivih skupin, mladih 
brezposelnih, nizko usposobljenih 
delavcev, ljudi z nizkimi dohodki in 
prejemnikov drugega dohodka v 
gospodinjstvu; v skladu z načelom 
subsidiarnosti poziva Evropski svet, naj 
podpre smernice za povečanje prihodka s 
pravičnim, učinkovitim in uspešnim 
obdavčevanjem ter boljšim davčnim 
usklajevanjem za boj proti utaji davkov;

Or. en

Predlog spremembe 44
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Evropski svet, naj podpre 
smernice politike za prenos davčnega 
bremena z dejavnika dela, da bi postalo 
zaposlovanje privlačnejše, s čimer bi se 
izboljšal položaj ranljivih skupin, mladih 
brezposelnih, nizko usposobljenih 
delavcev, ljudi z nizkimi dohodki in 
prejemnikov drugega dohodka v 
gospodinjstvu; poziva Evropski svet, naj 
podpre smernice za povečanje prihodka s 
pravičnim, učinkovitim in uspešnim 
obdavčevanjem ter boljšim davčnim 
usklajevanjem za boj proti utaji davkov;

6. poziva Evropski svet, naj podpre 
smernice politike za prenos davčnega 
bremena z dejavnika dela, da bi postalo 
zaposlovanje in zadrževanje zaposlenih
privlačnejše, s čimer bi se izboljšal 
vsesplošni položaj na trgu dela, zlasti 
položaj ranljivih skupin, mladih 
brezposelnih, nizko usposobljenih 
delavcev, ljudi z nizkimi dohodki in 
prejemnikov drugega dohodka v
gospodinjstvu; poziva Evropski svet, naj 
podpre smernice za povečanje prihodka s 
pravičnim, učinkovitim in uspešnim 
obdavčevanjem ter boljšim davčnim 
usklajevanjem za boj proti utaji davkov;

Or. en
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Predlog spremembe 45
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Evropski svet, naj podpre 
smernice politike za prenos davčnega 
bremena z dejavnika dela, da bi postalo 
zaposlovanje privlačnejše, s čimer bi se 
izboljšal položaj ranljivih skupin, mladih 
brezposelnih, nizko usposobljenih 
delavcev, ljudi z nizkimi dohodki in 
prejemnikov drugega dohodka v 
gospodinjstvu; poziva Evropski svet, naj 
podpre smernice za povečanje prihodka s 
pravičnim, učinkovitim in uspešnim 
obdavčevanjem ter boljšim davčnim 
usklajevanjem za boj proti utaji davkov;

6. poziva Evropski svet, naj podpre 
smernice politike za prenos davčnega 
bremena in drugih stroškov z dejavnika 
dela, da bi postalo zaposlovanje 
privlačnejše, s čimer bi se izboljšal položaj 
ranljivih skupin, mladih brezposelnih, 
nizko usposobljenih delavcev, ljudi z 
nizkimi dohodki in prejemnikov drugega 
dohodka v gospodinjstvu; poziva Evropski 
svet, naj podpre smernice za povečanje 
prihodka s pravičnim, učinkovitim in 
uspešnim obdavčevanjem ter boljšim 
davčnim usklajevanjem za boj proti utaji 
davkov;

Or. en

Predlog spremembe 46
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Evropski svet, naj podpre 
smernice politike za prenos davčnega 
bremena z dejavnika dela, da bi postalo 
zaposlovanje privlačnejše, s čimer bi se 
izboljšal položaj ranljivih skupin, mladih 
brezposelnih, nizko usposobljenih 
delavcev, ljudi z nizkimi dohodki in 
prejemnikov drugega dohodka v 
gospodinjstvu; poziva Evropski svet, naj 
podpre smernice za povečanje prihodka s 
pravičnim, učinkovitim in uspešnim 

6. poziva Evropski svet, naj podpre 
smernice politike za prenos davčnega 
bremena z dejavnika dela, da bi postalo 
zaposlovanje privlačnejše, s čimer bi se 
izboljšal položaj ranljivih skupin (npr. 
Romov), mladih, nizko usposobljenih 
delavcev, ljudi z nizkimi dohodki in 
prejemnikov drugega dohodka v 
gospodinjstvu; poziva Evropski svet, naj 
podpre smernice za povečanje prihodka s 
pravičnim, učinkovitim in uspešnim 
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obdavčevanjem ter boljšim davčnim 
usklajevanjem za boj proti utaji davkov;

obdavčevanjem ter boljšim davčnim 
usklajevanjem za boj proti utaji davkov;

Or. en

Predlog spremembe 47
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Evropski svet, naj uvede davek 
na finančne transakcije, ki bo preusmeril 
osredotočenje s trga dela na realno 
gospodarstvo ter zagotovil gospodarstvu 
potreben manevrski prostor za 
spodbuditev ustvarjanja trajnostnih 
delovnih mest in istočasno zmanjševanje 
javnega primanjkljaja;

Or. en

Predlog spremembe 48
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva države članice, naj pri 
izvajanju davčnih reform, namenjenih 
zagotavljanju pravičnosti sistema in 
ohranjanju socialne kohezije, upoštevajo 
potrebe ranljivih skupin;

Or. en

Predlog spremembe 49
Kinga Göncz
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. obžaluje, da smernice politike, ki so 
namenjene povečanju privlačnosti dela, ne 
obravnavajo kakovosti delovnih mest in 
posvečajo premalo pozornosti 
vzpostavljanju potrebnih pogojev za večjo 
udeležbo na trgu dela, zlasti žensk; poziva 
Evropski svet, naj oblikuje tudi smernice v 
zvezi z dostojnim delom in si prizadeva za 
podpiranje usklajevanja poklicnega, 
družinskega in zasebnega življenja, in sicer 
s cenovno dostopnim otroškim varstvom, 
dopustom, povezanim z družino, in 
prožnimi oblikami dela;

7. obžaluje, da smernice politike, ki so 
namenjene povečanju privlačnosti dela, ne 
obravnavajo kakovosti delovnih mest in 
posvečajo premalo pozornosti 
vzpostavljanju potrebnih pogojev za večjo 
udeležbo na trgu dela, zlasti žensk in 
najbolj ogroženih (npr. dolgoročno 
nezaposlenih); poziva Evropski svet, naj 
oblikuje tudi smernice v zvezi z dostojnim 
delom in si prizadeva za podpiranje 
usklajevanja poklicnega, družinskega in 
zasebnega življenja, in sicer s cenovno 
dostopnim otroškim varstvom, dopustom, 
povezanim z družino, in prožnimi oblikami 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 50
Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. obžaluje, da smernice politike, ki so 
namenjene povečanju privlačnosti dela, ne 
obravnavajo kakovosti delovnih mest in 
posvečajo premalo pozornosti 
vzpostavljanju potrebnih pogojev za večjo 
udeležbo na trgu dela, zlasti žensk; poziva 
Evropski svet, naj oblikuje tudi smernice v 
zvezi z dostojnim delom in si prizadeva za 
podpiranje usklajevanja poklicnega, 
družinskega in zasebnega življenja, in sicer 
s cenovno dostopnim otroškim varstvom, 
dopustom, povezanim z družino, in 
prožnimi oblikami dela;

7. obžaluje, da smernice politike, ki so 
namenjene povečanju privlačnosti dela, ne 
obravnavajo kakovosti delovnih mest in 
posvečajo premalo pozornosti 
vzpostavljanju potrebnih pogojev za večjo 
udeležbo na trgu dela, zlasti žensk; poziva 
Evropski svet, naj oblikuje tudi smernice v 
zvezi z dostojnim delom in si prizadeva za 
podpiranje usklajevanja poklicnega, 
družinskega in zasebnega življenja, in sicer 
s cenovno dostopnim varstvom in otroškim 
varstvom, dopustom, povezanim z družino, 
in prožnimi oblikami dela;
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Or. en

Predlog spremembe 51
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. obžaluje, da smernice politike, ki so 
namenjene povečanju privlačnosti dela, ne 
obravnavajo kakovosti delovnih mest in 
posvečajo premalo pozornosti 
vzpostavljanju potrebnih pogojev za večjo 
udeležbo na trgu dela, zlasti žensk; poziva 
Evropski svet, naj oblikuje tudi smernice v 
zvezi z dostojnim delom in si prizadeva za 
podpiranje usklajevanja poklicnega, 
družinskega in zasebnega življenja, in sicer 
s cenovno dostopnim otroškim varstvom, 
dopustom, povezanim z družino, in 
prožnimi oblikami dela;

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

Or. en

Predlog spremembe 52
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. obžaluje, da smernice politike, ki so 
namenjene povečanju privlačnosti dela, ne 
obravnavajo kakovosti delovnih mest in 
posvečajo premalo pozornosti 
vzpostavljanju potrebnih pogojev za večjo 
udeležbo na trgu dela, zlasti žensk; poziva 
Evropski svet, naj oblikuje tudi smernice v 
zvezi z dostojnim delom in si prizadeva za 
podpiranje usklajevanja poklicnega, 

7. obžaluje, da smernice politike, ki so 
namenjene povečanju privlačnosti dela, ne 
obravnavajo kakovosti delovnih mest in 
posvečajo premalo pozornosti 
vzpostavljanju potrebnih pogojev za večjo 
udeležbo na trgu dela, zlasti žensk in 
invalidnih oseb; poziva Evropski svet, naj 
oblikuje tudi smernice v zvezi z dostojnim 
delom in si prizadeva za podpiranje 
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družinskega in zasebnega življenja, in sicer 
s cenovno dostopnim otroškim varstvom, 
dopustom, povezanim z družino, in 
prožnimi oblikami dela;

usklajevanja poklicnega, družinskega in 
zasebnega življenja, in sicer s cenovno 
dostopnim otroškim varstvom, dopustom, 
povezanim z družino, in prožnimi oblikami 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 53
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva Evropski svet, naj na države 
članice naslovi predloge za povišanje 
nizkih plač, zlasti v tistih državah, ki 
bistveno zaostajajo v razvoju 
produktivnosti, ter olajša prehod na 
zahtevnejša delovna mesta, saj bo to 
pomagalo odpraviti past nizkih plač, 
motivirati več ljudi za zaposlitev in 
zmanjšati revščino zaposlenih;

Or. en

Predlog spremembe 54
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. meni, da je treba potrebne reforme na 
trgu dela, namenjene izboljševanju 
produktivnosti in konkurenčnosti, izvajati 
tako, da zagotavljajo socialno pravičnost 
in spodbujajo kakovost delovnih mest, pri 
čemer morajo spoštovati nacionalne 
tradicije socialnega dialoga;
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Or. en

Predlog spremembe 55
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. opozarja, da varčevalni ukrepi in 
zmanjševanje upravnega bremena ne smejo 
ogroziti socialnih, zdravstvenih in 
varnostnih standardov;

8. opozarja, da varčevalni ukrepi in 
zmanjševanje upravnega bremena ne smejo 
ogroziti socialne zaščite ter zdravstvenih in 
varnostnih standardov;

Or. en

Predlog spremembe 56
Ole Christensen

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. opozarja, da varčevalni ukrepi in 
zmanjševanje upravnega bremena ne smejo 
ogroziti socialnih, zdravstvenih in 
varnostnih standardov;

8. opozarja, da varčevalni ukrepi in 
zmanjševanje upravnega bremena ne smejo 
ogroziti socialnih, zdravstvenih in 
varnostnih standardov ali omiliti pogojev, 
na primer za državljane tretjih držav, 
sezonske delavce ali napotene delavce, ki 
delajo v malih in srednjih podjetjih ali 
mikropodjetjih, ali povzročiti njihove 
izključitve iz zakonodaje EU;

Or. en

Predlog spremembe 57
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Evropski svet, naj med 
prednostne naloge vključi zmanjševanje 
brezposelnosti mladih, in države članice, 
naj razvijejo celovite strategije za mlade, ki 
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo; poziva države članice, naj 
uvedejo zaposlitveno jamstvo za mlade, ki 
bo vsem mladim v EU zagotavljalo, da 
bodo imeli po največ štirih mesecih 
brezposelnosti pravico do ponudbe za 
zaposlitev, pripravništvo, dodatno 
usposabljanje ali kombinacijo dela in 
usposabljanja; poudarja pomen 
zmanjševanja negotovih zaposlitev med 
mladimi;

9. poziva Evropski svet, naj med 
prednostne naloge vključi zmanjševanje 
brezposelnosti mladih, in države članice, 
naj razvijejo celovite strategije za mlade, ki 
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo; poudarja pomen 
zmanjševanja negotovih zaposlitev med 
mladimi;

Or. en

Predlog spremembe 58
Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Evropski svet, naj med 
prednostne naloge vključi zmanjševanje 
brezposelnosti mladih, in države članice, 
naj razvijejo celovite strategije za mlade, ki 
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo; poziva države članice, naj 
uvedejo zaposlitveno jamstvo za mlade, ki 
bo vsem mladim v EU zagotavljalo, da 
bodo imeli po največ štirih mesecih 
brezposelnosti pravico do ponudbe za 
zaposlitev, pripravništvo, dodatno 
usposabljanje ali kombinacijo dela in 
usposabljanja; poudarja pomen 
zmanjševanja negotovih zaposlitev med 
mladimi;

9. poziva Evropski svet, naj med 
prednostne naloge vključi zmanjševanje 
brezposelnosti mladih, in države članice, 
naj razvijejo celovite strategije za mlade, ki 
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo; poziva države članice, naj 
uvedejo aktivne politike trga dela, da bi 
zagotovile, da bodo nezaposleni mladi v 
EU dobili ponudbo za zaposlitev, 
pripravništvo, dodatno usposabljanje ali 
kombinacijo dela in usposabljanja; 
poudarja pomen zmanjševanja negotovih 
zaposlitev med mladimi;

Or. en
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Predlog spremembe 59
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Evropski svet, naj med 
prednostne naloge vključi zmanjševanje 
brezposelnosti mladih, in države članice, 
naj razvijejo celovite strategije za mlade, ki 
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo; poziva države članice, naj 
uvedejo zaposlitveno jamstvo za mlade, ki 
bo vsem mladim v EU zagotavljalo, da 
bodo imeli po največ štirih mesecih 
brezposelnosti pravico do ponudbe za 
zaposlitev, pripravništvo, dodatno 
usposabljanje ali kombinacijo dela in 
usposabljanja; poudarja pomen 
zmanjševanja negotovih zaposlitev med 
mladimi;

9. poziva Evropski svet, naj med 
prednostne naloge vključi zmanjševanje 
brezposelnosti mladih, in države članice, 
naj razvijejo celovite strategije za mlade, ki 
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo; poziva države članice, naj 
uvedejo zaposlitveno jamstvo za mlade, ki 
bo kar največ mladim v EU zagotavljalo, 
da bodo imeli po največ štirih mesecih 
brezposelnosti pravico do ponudbe za 
zaposlitev, pripravništvo, dodatno 
usposabljanje ali kombinacijo dela in 
usposabljanja; spodbuja države članice, 
naj spodbujajo podjetništvo med mladimi 
in razvijejo sheme, ki podpirajo mlade 
podjetnike; poudarja pomen zmanjševanja 
negotovih zaposlitev med mladimi;

Or. en

Predlog spremembe 60
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Evropski svet, naj med 
prednostne naloge vključi zmanjševanje 
brezposelnosti mladih, in države članice, 
naj razvijejo celovite strategije za mlade, ki 
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo; poziva države članice, naj 
uvedejo zaposlitveno jamstvo za mlade, ki 
bo vsem mladim v EU zagotavljalo, da 

9. poziva Evropski svet, naj med 
prednostne naloge vključi zmanjševanje 
brezposelnosti mladih, in države članice, 
naj razvijejo celovite strategije (npr. 
reševanje problema neskladja znanj na 
trgu dela in pomanjkanj delovnih 
izkušenj) za mlade, ki niso zaposleni in se 
ne izobražujejo ali usposabljajo; poziva 
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bodo imeli po največ štirih mesecih 
brezposelnosti pravico do ponudbe za 
zaposlitev, pripravništvo, dodatno 
usposabljanje ali kombinacijo dela in 
usposabljanja; poudarja pomen 
zmanjševanja negotovih zaposlitev med 
mladimi;

države članice, naj v tesnem sodelovanju s 
socialnimi partnerji uvedejo zaposlitveno 
jamstvo za mlade, ki bo vsem mladim v 
EU zagotavljalo, da bodo imeli po največ 
štirih mesecih brezposelnosti pravico do 
ponudbe za zaposlitev, pripravništvo, 
dodatno usposabljanje ali kombinacijo dela 
in usposabljanja; poudarja pomen 
zmanjševanja negotovih zaposlitev med 
mladimi;

Or. en

Predlog spremembe 61
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Evropski svet, naj med 
prednostne naloge vključi zmanjševanje 
brezposelnosti mladih, in države članice, 
naj razvijejo celovite strategije za mlade, ki 
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo; poziva države članice, naj 
uvedejo zaposlitveno jamstvo za mlade, ki 
bo vsem mladim v EU zagotavljalo, da 
bodo imeli po največ štirih mesecih 
brezposelnosti pravico do ponudbe za 
zaposlitev, pripravništvo, dodatno 
usposabljanje ali kombinacijo dela in 
usposabljanja; poudarja pomen 
zmanjševanja negotovih zaposlitev med 
mladimi;

9. poziva Evropski svet, naj med 
prednostne naloge vključi zmanjševanje 
brezposelnosti mladih, in države članice, 
naj razvijejo celovite strategije za mlade, ki 
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo; poziva države članice, naj 
uvedejo zaposlitveno jamstvo za mlade, ki 
bo vsem mladim v EU zagotavljalo, da 
bodo imeli po največ štirih mesecih 
brezposelnosti pravico do ponudbe za 
zaposlitev, pripravništvo, dodatno 
usposabljanje ali kombinacijo dela in 
usposabljanja; poudarja pomen 
zmanjševanja negotovih zaposlitev med 
mladimi; poudarja uspešno „dualno 
poklicno usposabljanje“, ki še vedno 
zagotavlja najvišjo stopnjo zaposlenosti 
med mladimi v Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 62
Jan Kozłowski
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Evropski svet, naj med 
prednostne naloge vključi zmanjševanje 
brezposelnosti mladih, in države članice, 
naj razvijejo celovite strategije za mlade, ki 
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo; poziva države članice, naj 
uvedejo zaposlitveno jamstvo za mlade, ki 
bo vsem mladim v EU zagotavljalo, da 
bodo imeli po največ štirih mesecih 
brezposelnosti pravico do ponudbe za 
zaposlitev, pripravništvo, dodatno 
usposabljanje ali kombinacijo dela in 
usposabljanja; poudarja pomen 
zmanjševanja negotovih zaposlitev med 
mladimi;

9. poudarja, da je pomembno, da ne 
izgubimo potenciala mlade generacije, 
zato poziva Evropski svet, naj med 
prednostne naloge vključi zmanjševanje 
brezposelnosti mladih, in države članice, 
naj razvijejo celovite strategije za mlade, ki 
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo; poziva države članice, naj 
uvedejo zaposlitveno jamstvo za mlade, ki 
bo vsem mladim v EU zagotavljalo, da 
bodo imeli po največ štirih mesecih 
brezposelnosti pravico do ponudbe za 
zaposlitev, pripravništvo, dodatno 
usposabljanje ali kombinacijo dela in 
usposabljanja; poudarja pomen 
zmanjševanja negotovih zaposlitev med 
mladimi;

Or. en

Predlog spremembe 63
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poziva Evropski svet, naj med 
prednostne naloge vključi zmanjševanje 
brezposelnosti mladih, in države članice, 
naj razvijejo celovite strategije za mlade, ki 
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo; poziva države članice, naj 
uvedejo zaposlitveno jamstvo za mlade, ki 
bo vsem mladim v EU zagotavljalo, da 
bodo imeli po največ štirih mesecih 
brezposelnosti pravico do ponudbe za 
zaposlitev, pripravništvo, dodatno 
usposabljanje ali kombinacijo dela in 

9. poziva Evropski svet, naj med 
prednostne naloge vključi zmanjševanje 
brezposelnosti mladih, in države članice, 
naj razvijejo celovite strategije za mlade, ki 
niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo; poziva države članice, naj 
uvedejo zaposlitveno jamstvo za mlade, ki 
bo vsem mladim v EU zagotavljalo, da 
bodo imeli po največ štirih mesecih 
brezposelnosti pravico do ponudbe za 
zaposlitev, pripravništvo, dodatno 
usposabljanje ali kombinacijo dela in 
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usposabljanja; poudarja pomen 
zmanjševanja negotovih zaposlitev med 
mladimi;

usposabljanja; poudarja pomen 
zmanjševanja negotovih oblik zaposlitev, 
kot so pogodbe za določen čas, nezaželene 
zaposlitve za skrajšan delovni čas in 
neplačana pripravništva, med mladimi;

Or. en

Predlog spremembe 64
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Evropski svet, naj reši 
vprašanje „vrzeli v znanjih in veščinah“ s 
prilagajanjem sistemov izobraževanja in 
usposabljanja potrebam trga dela ter 
olajševanjem prehoda diplomantov iz šole 
na delovno mesto;

Or. en

Predlog spremembe 65
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja dejstvo, da letni pregled 
rasti prvič vključuje smernice na področju 
revščine in socialne izključenosti, ter 
poziva Evropski svet, naj potrdi te 
smernice kot prednostno nalogo ter 
zagotovi, da bo boj proti revščini in 
socialni izključenosti presegel ukrepe, 
namenjene vključevanju ljudi na trg dela, 
tako da bo posebej poudaril socialno 
varstvo in dejavno vključevanje ranljivih 
skupin z neobstoječimi ali omejenimi 

10. pozdravlja dejstvo, da letni pregled 
rasti prvič vključuje smernice na področju 
revščine in socialne izključenosti, ter 
poziva Evropski svet, naj potrdi te 
smernice kot prednostno nalogo ter 
zagotovi, da bo boj proti revščini in 
socialni izključenosti presegel ukrepe, 
namenjene vključevanju ljudi na trg dela, 
tako da bo posebej poudaril socialno 
varstvo in dejavno vključevanje ranljivih 
skupin (npr. Romov) z neobstoječimi ali 
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povezavami do trga dela; omejenimi povezavami do trga dela;

Or. en

Predlog spremembe 66
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Evropski svet, naj oceni 
učinkovitost svojih priporočil politike pri 
podpiranju udeležbe vseh odraslih v 
gospodinjstvu na trgu dela, zagotavljanju 
dostojnih plač in olajševanju prehoda na 
zahtevnejša delovna mesta za tiste, ki so se 
ujeli v past slabo plačanih ali negotovih 
zaposlitev, saj so to trije mehanizmi, ki 
lahko zmanjšajo revščino zaposlenih;

Or. en

Predlog spremembe 67
Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba člen 9 PDEU 
upoštevati v celotnem evropskem 
semestru, tudi v priporočilih za posamezne 
države članice, ki jih morata spremljati 
predhodna in naknadna ocena socialnega 
vpliva;

11. poudarja, da bi morali člen 9 PDEU 
vključevati v celotnem evropskem 
semestru, tudi v priporočila za posamezne 
države članice, ki jih morata spremljati 
predhodna in naknadna ocena socialnega 
vpliva;

Or. en
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Predlog spremembe 68
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. opozarja, da mora biti povečanje 
pomena evropske razsežnosti gospodarskih 
politik držav članic povezano s 
povečanjem demokratične legitimnosti in 
ustrezno odgovornostjo Evropskega 
parlamenta in nacionalnih parlamentov; 
meni, da ima Evropski svet, glede na 
neobstoj pravne podlage za redni 
zakonodajni postopek, ki bi veljal za letni 
pregled rasti, posebno odgovornost, da pri 
potrjevanju smernic politike upošteva 
parlamentarne pripombe, da bi zagotovil 
demokratično legitimnost smernic;

12. opozarja, da mora biti povečanje 
pomena evropske razsežnosti gospodarskih 
politik držav članic povezano s 
povečanjem demokratične legitimnosti in 
ustrezno odgovornostjo Evropskega 
parlamenta in nacionalnih parlamentov; 
meni, da ima Evropski svet, glede na 
neobstoj pravne podlage za redni 
zakonodajni postopek, ki bi veljal za letni 
pregled rasti, posebno odgovornost, da pri 
potrjevanju smernic politike upošteva 
parlamentarne pripombe, da bi zagotovil 
demokratično legitimnost smernic, in da 
nujnost pri izvajanju varčevalnih ukrepov 
in fiskalne discipline nikakor ne more 
preglasiti potrebe po demokratičnem 
postopku sprejemanja odločitev;

Or. en

Predlog spremembe 69
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice, naj zagotovijo 
udeležbo nacionalnih in regionalnih 
parlamentov, socialnih partnerjev, javnih 
organov in civilne družbe pri izvajanju 
smernic politike, da bi zagotovile 
pripadnost le-tem;

13. poziva države članice, naj zagotovijo 
udeležbo nacionalnih in regionalnih 
parlamentov, socialnih partnerjev, javnih 
organov in civilne družbe pri snovanju,
izvajanju in spremljanju smernic politike, 
da bi zagotovile pripadnost le-tem;

Or. en
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Predlog spremembe 70
Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. opozarja na globoko zakoreninjeno 
legitimnost nadzora nacionalnih 
parlamentov nad proračunskimi 
zadevami; opominja, da je okrepitev tega 
nadzora nad izvršnimi organi bistveno 
prispevala k spodbujanju demokracije v 
evropskih državah; opozarja, da 
proračunsko usklajevanje ne more 
povzročiti zmanjšanja tega nadzora s 
strani neposredno izvoljenih 
predstavnikov;

Or. en

Predlog spremembe 71
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poziva države članice, naj podpirajo 
pobude, ki olajšujejo razvoj sektorjev z 
največjimi možnostmi za zaposlovanje, 
zlasti preoblikovanje v trajnostno 
gospodarstvo (zelena delovna mesta),
zdravstvene in socialne storitve (bela 
delovna mesta) in digitalno gospodarstvo;

15. poziva države članice, naj podpirajo 
pobude, ki izboljšujejo okolje za podjetja, 
zlasti mala in srednja, ter olajšujejo razvoj 
sektorjev z največjimi možnostmi za 
zaposlovanje, kot so zdravstvene in 
socialne storitve (bela delovna mesta) in 
digitalno gospodarstvo ter gospodarstvo 
novih tehnologij;

Or. en
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Predlog spremembe 72
Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva države članice, naj spodbujajo 
ustanavljanje podjetij in podpirajo 
obstoječa mala in srednja podjetja pri 
dejavnostih ustvarjanja delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 73
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj povečajo 
doseg in učinkovitost javnih zavodov za 
zaposlovanje in sprejmejo učinkovito 
aktivno politiko trga dela, ki jo vzajemno 
podpirajo ustrezni sistemi socialnih 
prejemkov, da bi ohranile zaposljivost in 
pomagale ljudem pri ponovnem 
vključevanju na trg dela;

16. poziva države članice, naj povečajo 
učinkovitost javnih zavodov za 
zaposlovanje, reformirajo sisteme 
socialnih prejemkov ter sprejmejo 
učinkovite programe spodbud za udeležbo 
na trgu dela in za vključevanje 
prejemnikov socialne pomoči na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 74
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj povečajo 16. poziva države članice, naj povečajo 
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doseg in učinkovitost javnih zavodov za 
zaposlovanje in sprejmejo učinkovito 
aktivno politiko trga dela, ki jo vzajemno 
podpirajo ustrezni sistemi socialnih 
prejemkov, da bi ohranile zaposljivost in
pomagale ljudem pri ponovnem 
vključevanju na trg dela;

doseg in učinkovitost javnih zavodov za 
zaposlovanje in sprejmejo učinkovito 
aktivno politiko trga dela, ki jo vzajemno 
podpirajo ustrezni sistemi socialnih 
prejemkov, da bi ohranile zaposljivost,
podpirale ljudi pri ponovnem vključevanju 
na trg dela in zaščitile dostojne življenjske 
pogoje;

Or. en

Predlog spremembe 75
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj povečajo 
doseg in učinkovitost javnih zavodov za
zaposlovanje in sprejmejo učinkovito 
aktivno politiko trga dela, ki jo vzajemno 
podpirajo ustrezni sistemi socialnih 
prejemkov, da bi ohranile zaposljivost in 
pomagale ljudem pri ponovnem 
vključevanju na trg dela;

16. poziva države članice, naj povečajo 
doseg in učinkovitost javnih zavodov za 
zaposlovanje in sprejmejo učinkovito 
aktivno politiko trga dela – v tesnem 
sodelovanju s socialnimi partnerji –, ki jo 
vzajemno podpirajo ustrezni sistemi 
socialnih prejemkov, da bi ohranile 
zaposljivost in pomagale ljudem pri 
ponovnem vključevanju na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 76
Jan Kozłowski

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice, naj povečajo 
doseg in učinkovitost javnih zavodov za 
zaposlovanje in sprejmejo učinkovito 
aktivno politiko trga dela, ki jo vzajemno 
podpirajo ustrezni sistemi socialnih 

16. poziva države članice, naj povečajo 
doseg in učinkovitost zavodov za 
zaposlovanje in sprejmejo učinkovito 
aktivno politiko trga dela, ki jo vzajemno 
podpirajo ustrezni sistemi socialnih 
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prejemkov, da bi ohranile zaposljivost in 
pomagale ljudem pri ponovnem 
vključevanju na trg dela;

prejemkov, da bi ohranile zaposljivost in 
pomagale ljudem pri ponovnem 
vključevanju na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 77
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva države članice, naj podpirajo 
in razvijajo pogoje za prožnejše oblike 
dela, zlasti za starejše in mlajše delavce, 
ter spodbujajo mobilnost delavcev; 
poudarja pomen povečevanja 
produktivnosti in učinkovitosti dela po 
vsej EU za ponovno vzpostavitev 
konkurenčnosti Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 78
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo strukturne sklade za povečanje 
zaposljivosti in učinkovit boj proti 
strukturni in dolgoročni brezposelnosti; 
meni, da mora Komisija zagotoviti 
državam članicam nadaljnjo pomoč in 
usmeritev pri uresničevanju tega cilja, 
zlasti v sedanjih časih recesije in socialnih 
izzivov;

Or. en
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Predlog spremembe 79
Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da je mogoče krovni cilj 
strategije EU 2020 glede stopnje 
zaposlenosti doseči le, če se bistveno 
poveča udeležba žensk na trgu dela; meni, 
da morajo biti smernice za države članice 
namenjene vzpostavljanju potrebnih 
pogojev za višjo stopnjo zaposlenosti 
žensk, kot so cenovno dostopno otroško 
varstvo, ustrezne ureditve porodniškega, 
očetovskega in starševskega dopusta ter 
prilagodljivost delovnega časa in kraja 
dela;

17. meni, da je mogoče krovni cilj 
strategije EU 2020 glede stopnje 
zaposlenosti doseči le, če se bistveno 
poveča udeležba žensk na trgu dela; meni, 
da morajo biti smernice za države članice 
namenjene vzpostavljanju potrebnih 
pogojev za višjo stopnjo zaposlenosti 
žensk, kot so cenovno dostopno varstvo in 
otroško varstvo, ustrezne ureditve 
porodniškega, očetovskega in starševskega 
dopusta ter prilagodljivost delovnega časa 
in kraja dela;

Or. en

Predlog spremembe 80
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da je mogoče krovni cilj 
strategije EU 2020 glede stopnje 
zaposlenosti doseči le, če se bistveno 
poveča udeležba žensk na trgu dela; meni, 
da morajo biti smernice za države članice 
namenjene vzpostavljanju potrebnih 
pogojev za višjo stopnjo zaposlenosti 
žensk, kot so cenovno dostopno otroško 
varstvo, ustrezne ureditve porodniškega, 
očetovskega in starševskega dopusta ter 
prilagodljivost delovnega časa in kraja 
dela;

17. meni, da je mogoče krovni cilj 
strategije EU 2020 glede stopnje 
zaposlenosti doseči le, če se bistveno 
poveča udeležba žensk na trgu dela; poziva 
Komisijo, naj zagotovi državam članicam 
večje usmerjanje, namenjeno
vzpostavljanju potrebnih pogojev za višjo 
stopnjo zaposlenosti žensk, kot so cenovno 
dostopno otroško varstvo, ustrezne ureditve 
porodniškega, očetovskega in starševskega 
dopusta ter prilagodljivost delovnega časa 
in kraja dela;
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Or. en

Predlog spremembe 81
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. meni, da je mogoče krovni cilj 
strategije EU 2020 glede stopnje 
zaposlenosti doseči le, če se bistveno 
poveča udeležba žensk na trgu dela; meni, 
da morajo biti smernice za države članice 
namenjene vzpostavljanju potrebnih 
pogojev za višjo stopnjo zaposlenosti 
žensk, kot so cenovno dostopno otroško 
varstvo, ustrezne ureditve porodniškega, 
očetovskega in starševskega dopusta ter 
prilagodljivost delovnega časa in kraja 
dela;

17. meni, da je mogoče krovni cilj 
strategije EU 2020 glede stopnje 
zaposlenosti doseči le, če se bistveno 
poveča udeležba ranljivih skupin in žensk 
na trgu dela; meni, da morajo biti smernice 
za države članice namenjene 
vzpostavljanju potrebnih pogojev za višjo 
stopnjo zaposlenosti žensk, kot so cenovno 
dostopno otroško varstvo, ustrezne ureditve 
porodniškega, očetovskega in starševskega 
dopusta ter prilagodljivost delovnega časa 
in kraja dela;

Or. en

Predlog spremembe 82
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva države članice, naj se borijo 
proti revščini zaposlenih z izvajanjem 
politik trga dela, namenjenih 
zagotavljanju dostojnih plač zaposlenim;

Or. en



PE478.538v01-00 42/58 AM\887437SL.doc

SL

Predlog spremembe 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva Komisijo, naj od držav članic 
zahteva, da v nacionalnih programih 
reform opredelijo ločene nacionalne cilje 
za stopnje zaposlenosti moških in žensk 
ter da v poročilih o napredku uporabljajo 
podatke, razvrščene glede na spol;

Or. en

Predlog spremembe 84
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj ustvarijo 
delovne pogoje, ki omogočajo starejšim 
delavcem, da se sodelujejo in ostanejo na 
trgu dela, če to želijo, in sicer z bojem proti 
diskriminaciji na podlagi starosti, 
nadomeščanjem spodbud za starejše 
delavce, da zapustijo trg dela, s 
spodbudami za vključujoč trg dela ter 
prilagajanjem delovnih pogojev potrebam 
starejših delavcev, npr. z uveljavljanjem 
pravice do prožnega delovnega časa in 
kraja dela, pravice do usposabljanja in 
pravice do prožnega prehoda v upokojitev;

18. poziva države članice, naj ustvarijo 
delovne pogoje, ki omogočajo starejšim 
delavcem, da sodelujejo in ostanejo na trgu 
dela, če to želijo, in sicer z bojem proti 
diskriminaciji na podlagi starosti, 
nadomeščanjem spodbud za starejše 
delavce, da zapustijo trg dela, s 
spodbudami za vključujoč trg dela ter 
prilagajanjem delovnih pogojev potrebam 
starejših delavcev, npr. z uveljavljanjem 
pravice do prožnega delovnega časa in 
kraja dela in pravice do usposabljanja, saj 
predstavljajo starejši delavci dejansko 
dodano vrednost v svojem podjetju;

Or. en
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Predlog spremembe 85
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj ustvarijo 
delovne pogoje, ki omogočajo starejšim 
delavcem, da se sodelujejo in ostanejo na 
trgu dela, če to želijo, in sicer z bojem proti 
diskriminaciji na podlagi starosti, 
nadomeščanjem spodbud za starejše 
delavce, da zapustijo trg dela, s 
spodbudami za vključujoč trg dela ter 
prilagajanjem delovnih pogojev potrebam 
starejših delavcev, npr. z uveljavljanjem 
pravice do prožnega delovnega časa in 
kraja dela, pravice do usposabljanja in 
pravice do prožnega prehoda v upokojitev;

18. poziva države članice, naj ustvarijo 
starosti prijazne delovne pogoje, da bi 
starejšim delavcem omogočile, da 
sodelujejo in ostanejo na trgu dela, in sicer 
z bojem proti diskriminaciji na podlagi 
starosti, nadomeščanjem spodbud za 
starejše delavce, da zapustijo trg dela, s 
spodbudami za vključujoč trg dela ter 
prilagajanjem delovnih pogojev potrebam 
starejših delavcev, npr. z uveljavljanjem 
pravice do prožnega delovnega časa in 
kraja dela, pravice do usposabljanja in 
pravice do prožnega prehoda v upokojitev;
meni, da je treba za zagotovitev aktivnega 
staranja med poklicnim življenjem in po 
njem preprečevati z delom povezane 
bolezni;

Or. en

Predlog spremembe 86
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj ustvarijo 
delovne pogoje, ki omogočajo starejšim 
delavcem, da se sodelujejo in ostanejo na 
trgu dela, če to želijo, in sicer z bojem proti 
diskriminaciji na podlagi starosti, 
nadomeščanjem spodbud za starejše 
delavce, da zapustijo trg dela, s 
spodbudami za vključujoč trg dela ter 
prilagajanjem delovnih pogojev potrebam 

18. poziva države članice, naj ustvarijo 
delovne pogoje, ki omogočajo starejšim 
delavcem, da sodelujejo in ostanejo na trgu 
dela, če to želijo, in sicer z bojem proti 
diskriminaciji na podlagi starosti, 
nadomeščanjem spodbud za starejše 
delavce, da zapustijo trg dela, s 
spodbudami za vključujoč trg dela ter 
prilagajanjem delovnih pogojev potrebam 
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starejših delavcev, npr. z uveljavljanjem 
pravice do prožnega delovnega časa in 
kraja dela, pravice do usposabljanja in 
pravice do prožnega prehoda v upokojitev;

starejših delavcev, npr. z uveljavljanjem 
pravice do prožnega delovnega časa in 
kraja dela, pravice do usposabljanja in 
pravice do prožnega prehoda v upokojitev, 
ki zagotavlja ustreznost pokojnin za vse;

Or. en

Predlog spremembe 87
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva države članice, naj ustvarijo 
delovne pogoje, ki omogočajo starejšim 
delavcem, da se sodelujejo in ostanejo na 
trgu dela, če to želijo, in sicer z bojem proti 
diskriminaciji na podlagi starosti, 
nadomeščanjem spodbud za starejše 
delavce, da zapustijo trg dela, s 
spodbudami za vključujoč trg dela ter 
prilagajanjem delovnih pogojev potrebam 
starejših delavcev, npr. z uveljavljanjem 
pravice do prožnega delovnega časa in 
kraja dela, pravice do usposabljanja in 
pravice do prožnega prehoda v upokojitev;

18. poziva države članice, naj podpirajo 
daljše poklicno življenje in ustvarijo 
delovne pogoje, ki omogočajo starejšim 
delavcem, da sodelujejo in ostanejo na trgu 
dela, če to želijo, in sicer z bojem proti 
diskriminaciji na podlagi starosti, 
nadomeščanjem spodbud za starejše 
delavce, da zapustijo trg dela, s 
spodbudami za vključujoč trg dela ter 
prilagajanjem delovnih pogojev potrebam 
starejših delavcev, npr. z uveljavljanjem 
pravice do prožnega delovnega časa in 
kraja dela, pravice do usposabljanja in 
pravice do prožnega prehoda v upokojitev;

Or. en

Predlog spremembe 88
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva države članice, naj zagotovijo, 
da bo ljudem, zaposlenim s skrajšanim 
delovnim časom, ali samozaposlenim na 

19. poziva države članice, naj zagotovijo, 
da bodo ljudje, zaposleni s skrajšanim 
delovnim časom, ali samozaposleni deležni
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voljo ustrezno socialno varstvo in dostop 
do usposabljanja ter da bodo določeni 
okvirni pogoji, ki jim bodo omogočali 
ustvarjanje kariere; poziva države članice, 
naj izvajajo okvirne sporazume o delu s 
skrajšanim delovnih časom in zaposlitvi za 
določen čas;

enak obravnave – vključno z odpusti in 
plačilom –, da jim bo na voljo ustrezno 
socialno varstvo in dostop do usposabljanja 
ter da bodo določeni okvirni pogoji, ki jim 
bodo omogočali ustvarjanje kariere; poziva 
države članice, naj izvajajo okvirne 
sporazume o delu s skrajšanim delovnih 
časom in zaposlitvi za določen čas ter 
učinkovito izvršujejo direktivo o splošnih 
okvirih enakega obravnavanja pri 
zaposlovanju in delu;

Or. en

Predlog spremembe 89
Philippe Boulland

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poziva države članice, naj zagotovijo, 
da bo ljudem, zaposlenim s skrajšanim 
delovnim časom, ali samozaposlenim na 
voljo ustrezno socialno varstvo in dostop 
do usposabljanja ter da bodo določeni 
okvirni pogoji, ki jim bodo omogočali 
ustvarjanje kariere; poziva države članice, 
naj izvajajo okvirne sporazume o delu s 
skrajšanim delovnih časom in zaposlitvi za 
določen čas;

19. poziva države članice, naj zagotovijo, 
da bo ljudem, zaposlenim s skrajšanim 
delovnim časom, ali samozaposlenim na 
voljo ustrezno socialno varstvo in dostop 
do usposabljanja in vseživljenjskega 
učenja ter da bodo določeni okvirni pogoji, 
ki jim bodo omogočali ustvarjanje kariere; 
poziva države članice, naj izvajajo okvirne 
sporazume o delu s skrajšanim delovnih 
časom in zaposlitvi za določen čas;

Or. en

Predlog spremembe 90
Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva države članice in evropske 
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institucije, naj ustanovijo sklad za 
človeške vire ter socialne in okoljske 
namene, ki se bo financiral iz davka na 
finančne transakcije in s strani Evropske 
centralne banke ter bo namenjen 
financiranju naložbenih projektov za 
ustvarjanje delovnih mest, povišanju plač 
in razvijanju javnih storitev na področju 
izobraževanja, zdravja in prevoza, kakor 
tudi prispeval k določitvi minimalnega 
dohodka po vsej Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 91
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe za odpravo vseh obstoječih 
pravnih in upravnih ovir, ki ogrožajo 
prosto gibanje delavcev v Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 92
Jan Kozłowski

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. poziva države članice, naj izboljšajo 
mobilnost na trgih dela in med trgi dela;

Or. en
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Predlog spremembe 93
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. obžaluje nezadostna prizadevanja za 
vključevanje načela enakosti spolov v 
prednostne naloge letnega pregleda rasti, 
kljub dejstvu, da Evropski pakt za enakost 
med spoloma 2011–2020 poziva Komisijo, 
naj vključi vidik enakosti spolov v letni 
pregled rasti; poziva Evropski svet, naj 
zagotovi, da bodo smernice politike 
obravnavale neenakosti med spoloma; 
poziva države članice, naj upoštevajo 
načelo enakosti spolov pri oblikovanju 
nacionalnih programov reform; poziva 
Komisijo, naj v primerih, ko države 
članice ne upoštevajo vidika spolov, nanje 
naslovi priporočila po posameznih 
državah;

Or. en

Predlog spremembe 94
Jan Kozłowski

Predlog resolucije
Odstavek 19 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19b. poziva države članice, naj izboljšajo 
učinkovitost politik zaposlovanja in 
sistemov socialnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 95
Danuta Jazłowiecka
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Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, naj vlagajo v 
izobraževanje, usposabljanje, 
vseživljenjsko učenje ter v neformalno in
priložnostno učenje, ter opozarja na 
dolgoročne socialne in ekonomske 
posledice zmanjševanja proračunov za 
izobraževanje;

20. poziva države članice, naj vlagajo v 
izobraževanje, usposabljanje, 
vseživljenjsko učenje, ne samo v okviru 
formalnega učenja, ampak tudi z 
razvojem priložnostnega in neformalnega 
učenja, ki vodita do večjih možnosti za 
rasti, ter opozarja na dolgoročne socialne 
in ekonomske posledice zmanjševanja 
proračunov za izobraževanje;

Or. en

Predlog spremembe 96
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, naj vlagajo v 
izobraževanje, usposabljanje, 
vseživljenjsko učenje ter v neformalno in 
priložnostno učenje, ter opozarja na 
dolgoročne socialne in ekonomske 
posledice zmanjševanja proračunov za 
izobraževanje;

20. poziva države članice, naj vlagajo v 
izobraževanje, usposabljanje, 
vseživljenjsko učenje ter v neformalno in 
priložnostno učenje za vse starostne 
skupine ter podpirajo mobilnost delavcev; 
opozarja na dolgoročne socialne in 
ekonomske posledice zmanjševanja 
proračunov za izobraževanje;

Or. en

Predlog spremembe 97
Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 20
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, naj vlagajo v 
izobraževanje, usposabljanje, 
vseživljenjsko učenje ter v neformalno in 
priložnostno učenje, ter opozarja na 
dolgoročne socialne in ekonomske 
posledice zmanjševanja proračunov za 
izobraževanje;

20. poziva države članice, naj vlagajo v 
izobraževanje, usposabljanje, spodbujanje 
podjetniških znanj in veščin,
vseživljenjsko učenje ter v neformalno in 
priložnostno učenje, ter opozarja na 
dolgoročne socialne in ekonomske 
posledice zmanjševanja proračunov za 
izobraževanje;

Or. en

Predlog spremembe 98
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, naj vlagajo v
izobraževanje, usposabljanje, 
vseživljenjsko učenje ter v neformalno in 
priložnostno učenje, ter opozarja na 
dolgoročne socialne in ekonomske 
posledice zmanjševanja proračunov za 
izobraževanje;

20. poziva države članice, naj povečajo 
naložbe in reformirajo izobraževanje, 
usposabljanje, vseživljenjsko učenje ter v 
neformalno in priložnostno učenje, ter 
opozarja na dolgoročne socialne in 
ekonomske posledice zmanjševanja 
proračunov za izobraževanje;

Or. en

Predlog spremembe 99
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva EU in države članice, naj z 
boljšim predvidevanjem potreb po znanjih 
in veščinah odpravijo neskladja in 
pomanjkanje znanj in veščin, da bi 

21. poziva EU in države članice, naj 
odpravijo neskladja in pomanjkanje znanj 
in veščin; meni, da je v tem smislu 
bistveno predvidevanje potreb po znanjih 
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pripravile delovno silo za prehod v 
trajnostno gospodarstvo;

in veščinah ter opremljanje delovne sile z 
novimi znanji in veščinami, da bi lahko 
odpravili strukturno brezposelnost, ki je 
posledica neuspešnosti gospodarstva pri 
prilagajanju spremembam v svetovnem 
gospodarstvu, vključno z vse večjo 
konkurenco;

Or. en

Predlog spremembe 100
Jean-Luc Bennahmias

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva EU in države članice, naj z 
boljšim predvidevanjem potreb po znanjih 
in veščinah odpravijo neskladja in 
pomanjkanje znanj in veščin, da bi 
pripravile delovno silo za prehod v
trajnostno gospodarstvo;

21. poziva EU in države članice, naj z 
boljšim predvidevanjem potreb po znanjih 
in veščinah odpravijo neskladja in 
pomanjkanje znanj in veščin , da bi 
pripravile delovno silo za prehod v 
trajnostno gospodarstvo, ter naj razvijejo 
obsežne strategije, ki bodo povečale 
sinergije med univerzami, ustanovami za 
usposabljanje, mladinskimi 
organizacijami in podjetji;

Or. en

Predlog spremembe 101
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva EU in države članice, naj z 
boljšim predvidevanjem potreb po znanjih 
in veščinah odpravijo neskladja in 
pomanjkanje znanj in veščin, da bi 
pripravile delovno silo za prehod v 

21. poziva EU in države članice, naj z 
boljšim predvidevanjem potreb po znanjih 
in veščinah odpravijo neskladja in 
pomanjkanje znanj in veščin, da bi 
pripravile delovno silo za prehod v 
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trajnostno gospodarstvo; pametno, trajnostno in vključujoče
gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 102
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva države članice, naj ne 
dopustijo, da bi varčevalni ukrepi ogrozili 
rasti prijazne politike, in naj dajo prednost 
rasti prijaznim odhodkom, na primer za 
izobraževanje, vseživljenjsko učenje, 
raziskave in inovacije, ter hkrati 
zagotavljajo učinkovitost te porabe;

Or. en

Predlog spremembe 103
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. opozarja, da je Komisija v vodilni 
pobudi „Mladi in mobilnost“ obljubila, da 
bo predlagala okvir kakovosti za 
pripravništva, ter jo poziva, naj ta okvir 
nemudoma predloži;

22. opozarja, da je Komisija v vodilni 
pobudi „Mladi in mobilnost“ obljubila, da 
bo predlagala okvir kakovosti za 
pripravništva, ter jo poziva, naj ta okvir 
nemudoma predloži v obliki direktive za 
dostojne pogoje pri pripravništvu in 
vajeništvu;

Or. en
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Predlog spremembe 104
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. spodbuja odločno izvajanje 
nacionalnih okvirov kvalifikacij kot orodij 
za spodbujanje razvoja vseživljenjskega 
učenja;

Or. en

Predlog spremembe 105
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. spodbuja Komisijo, države članice in 
delodajalce, naj ustvarijo več priložnosti 
za delavke v sektorjih novih tehnologij, da 
bi okrepili sektor visoke tehnologije v 
skladu s cilji strategije EU 2020;

Or. en

Predlog spremembe 106
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Podnaslov 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

Boj proti revščini in spodbujanje 
socialnega vključevanja

Boj proti revščini ter spodbujanje 
socialnega vključevanja in kakovosti 
javnih storitev



AM\887437SL.doc 53/58 PE478.538v01-00

SL

Or. en

Predlog spremembe 107
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva države članice, naj izboljšajo 
ustreznost in učinkovitost sistemov 
socialnega varstva ter zagotovijo, da bodo 
samodejni socialni stabilizatorji še naprej 
opravljali nalogo zaščite pred revščino in 
socialno izključenostjo;

23. poziva države članice, naj izboljšajo 
ustreznost in učinkovitost sistemov 
socialnega varstva, vključno z dostopom 
do pokojninskega sistema, enakega za oba 
spola, ter zagotovijo, da bodo še naprej 
opravljali nalogo zaščite pred revščino in 
socialno izključenostjo;

Or. en

Predlog spremembe 108
Jan Kozłowski

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poziva države članice, naj izboljšajo 
ustreznost in učinkovitost sistemov 
socialnega varstva ter zagotovijo, da bodo 
samodejni socialni stabilizatorji še naprej 
opravljali nalogo zaščite pred revščino in 
socialno izključenostjo;

23. poziva države članice, naj izboljšajo 
ustreznost in učinkovitost sistemov 
socialnega varstva ter zagotovijo, da bodo 
še naprej opravljali nalogo zaščite pred 
revščino in socialno izključenostjo;

Or. en

Predlog spremembe 109
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva države članice, naj izvajajo 
strategije dejavnega vključevanja ter 
zagotavljajo ustrezne in cenovno dostopne 
visokokakovostne storitve in minimalno 
dohodkovno podporo, da bi preprečile 
marginalizacijo skupin z nizkim dohodkom 
in ranljivih skupin;

24. poziva države članice, naj izvajajo 
strategije dejavnega vključevanja ter 
zagotavljajo ustrezne in cenovno dostopne 
visokokakovostne storitve, ustrezno
minimalno dohodkovno podporo in 
načrtovanje poti do kakovostne zaposlitve, 
da bi preprečile marginalizacijo skupin z 
nizkim dohodkom in ranljivih skupin;

Or. en

Predlog spremembe 110
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. poziva države članice, naj izvajajo 
strategije dejavnega vključevanja ter 
zagotavljajo ustrezne in cenovno dostopne 
visokokakovostne storitve in minimalno 
dohodkovno podporo, da bi preprečile 
marginalizacijo skupin z nizkim dohodkom 
in ranljivih skupin;

24. poziva države članice, naj izvajajo 
strategije dejavnega vključevanja ter 
zagotavljajo ustrezne in cenovno dostopne 
visokokakovostne storitve, da bi preprečile 
marginalizacijo skupin z nizkim dohodkom 
in ranljivih skupin;

Or. en

Predlog spremembe 111
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. poziva Komisijo in države članice, 
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naj upoštevajo poziv Odbora za socialno 
zaščito k pripravi participativnih 
nacionalnih socialnih poročil, da bi 
podprle nacionalne programe reform, ki 
temeljijo na skupnih ciljih socialne odprte 
metode usklajevanja in zagotavljajo 
večdimenzionalne rešitve za odpravo 
revščine, katere spodbujajo dostop do 
pravic, virov in storitev;

Or. en

Predlog spremembe 112
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. poziva države članice in Komisijo, 
naj vzpostavijo, izvajajo in uveljavljajo 
učinkovite protidiskriminacijske ukrepe; 
poziva Komisijo, naj v priporočilih po 
posameznih državah obravnava 
pomanjkanje napredka pri izvajanju in 
uveljavljanju protidiskriminacijskih 
ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 113
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poziva države članice, naj v 
nacionalnih programih reform podrobneje 
opredelijo, kako se bodo uporabljala 

25. poziva države članice, naj v 
nacionalnih programih reform navedejo, 
kako se bodo uporabljala sredstva EU za 
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sredstva EU za podporo specifičnim ciljem 
politike, ki so bili zastavljeni z namenom 
uresničevanja nacionalnih ciljev 
strategije EU 2020;

podporo nacionalnim ciljem glede 
revščine ter drugim ciljem na področju 
socialnih zadev, zaposlovanja in 
izobraževanja, ki zagotavljajo uresničitev
ciljev strategije EU 2020;

Or. en

Predlog spremembe 114
Patrick Le Hyaric

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. opozarja, da pokojninske reforme, ki 
jih spodbuja letni pregled rasti, ne bi 
smele le višati starosti za upokojitev zaradi 
zmanjšanja primanjkljajev, ampak bi 
morale upoštevati delovno dobo, težavnost 
delovnih pogojev in sedanje stanje 
delavcev ter zagotavljati dostojno 
univerzalno kritje za zmanjševanje 
revščine starejših, ne da bi to ogrozilo 
javne pokojninske sisteme;

Or. en

Predlog spremembe 115
Pervenche Berès

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva EU in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vse reforme na 
področju zdravstvenih sistemov 
osredotočene na izboljševanje kakovosti 
ter zagotavljanje ustreznosti, 
razpoložljivosti in univerzalne 
dostopnosti;
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Or. en

Predlog spremembe 116
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. je zaskrbljen nad socialnim učinkom 
krize na revščino med ženskami; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo, 
da bo fiskalna konsolidacija združljiva s 
socialno razsežnostjo strategije EU2020 in 
s smernicami o zaposlovanju; poziva 
Komisijo, naj oceni tudi učinke 
varčevalnih ukrepov na enakost spolov in 
zaposlovanje žensk;

Or. en

Predlog spremembe 117
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 25 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25b. poziva Komisijo, naj v preučevanje 
vpliva pokojninskih reform na življenje 
žensk v EU vključi analizo spolov in 
načelo enakosti med spoloma, s čimer bo 
zagotovila individualizacijo pokojninskih 
pravic ter sistemov socialne varnosti in 
davčnih sistemov;

Or. en
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Predlog spremembe 118
Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. je zaskrbljen nad dejstvom, da imajo 
Evropski parlament in nacionalni 
parlamenti še vedno omejeno vlogo v 
evropskem semestru; meni, da smernice 
politike v letnem pregledu rasti, ki jih je 
pripravila Komisija in ki jih mora potrditi 
Evropski svet, nimajo zagotovljene 
parlamentarne udeležbe in tako tudi ne 
demokratične legitimnosti;

26. je zaskrbljen nad dejstvom, da imajo 
Evropski parlament in nacionalni 
parlamenti še vedno omejeno vlogo v 
evropskem semestru; obžaluje, da smernice 
politike v letnem pregledu rasti, ki jih je 
pripravila Komisija in ki jih mora potrditi 
Evropski svet, nimajo zagotovljene 
parlamentarne udeležbe in tako tudi ne 
demokratične legitimnosti;

Or. en


