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Predlog spremembe 1
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. ker še vedno obstaja preveč ovir, zaradi 
katerih Evropejci ne morejo polno uživati 
prednosti enotnega trga, kar ovira 
razvijanje občutka pripadnosti skupnosti;  

Or. fr

Predlog spremembe 2
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek -1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

-1a. ker je nujno treba odpraviti te težave, 
da se Evropejcem omogoči, da polno 
izkoristijo pravico do prostega gibanja in 
druge prednosti, ki izhajajo iz pripadnosti 
Evropski uniji; 

Or. fr

Predlog spremembe 3
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Louis Grech, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek -1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

-1a. poziva Komisijo in države članice, naj 
glede na to, da so bile v zakonodaji o 
enotnem trgu ugotovljene vrzeli na 
področju zakonodaje in izvajanja, 
okrepijo svoja prizadevanja za učinkovito 
izvajanje ustrezne zakonodaje, zlasti o 
vprašanjih v zvezi s socialnim varstvom;

Or. en

Predlog spremembe 4
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Louis Grech, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek -1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

-1b. poziva Komisijo in države članice, naj 
se osredotočijo na dragocene 
komunikacijske strategije in mehanizme 
obveščanja v zvezi z uporabo 
socialnovarstvenih pravic in prejemkov 
državljanov po vsej EU; 

Or. en

Predlog spremembe 5
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
ob izpolnjevanju zahtev Uredbe 883/2004 
in člena 153 PDEU pripravijo študije za 

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
ob izpolnjevanju zahtev Uredbe 883/2004 
in člena 153 PDEU pripravijo študije za 
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izboljšanje socialnega varstva mobilnih 
državljanov in pri tem upoštevajo tudi 
neobvezen, prostovoljen in prenosljiv 
sistem socialnega varstva na evropski 
ravni, z namenom vzpostavitve tesnejšega 
sodelovanja na področju socialne politike;

izboljšanje socialnega varstva mobilnih 
državljanov in pri tem upoštevajo tudi 
neobvezen, prostovoljen in prenosljiv 
sistem socialnega varstva na evropski 
ravni, z namenom vzpostavitve tesnejšega 
sodelovanja na področju socialne politike; 
predhodne ideje o 28. režimu sistemov 
socialnega varstva bi bilo treba posodobiti 
in vključiti v študije;

Or. de

Predlog spremembe 6
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
ob izpolnjevanju zahtev Uredbe 883/2004 
in člena 153 PDEU pripravijo študije za 
izboljšanje socialnega varstva mobilnih 
državljanov in pri tem upoštevajo tudi 
neobvezen, prostovoljen in prenosljiv 
sistem socialnega varstva na evropski 
ravni, z namenom vzpostavitve tesnejšega 
sodelovanja na področju socialne politike;

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
ob izpolnjevanju zahtev Uredbe 883/2004 
in člena 153 PDEU pripravijo študije za 
izboljšanje socialnega varstva mobilnih 
državljanov in pri tem upoštevajo tudi 
prenosljiv sistem socialnega varstva na 
evropski ravni, z namenom vzpostavitve 
tesnejšega sodelovanja na področju 
socialne politike;

Or. en

Predlog spremembe 7
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poziva Komisijo in države članice, naj 1. poziva Komisijo in države članice, naj 
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ob izpolnjevanju zahtev Uredbe 883/2004 
in člena 153 PDEU pripravijo študije za 
izboljšanje socialnega varstva mobilnih 
državljanov in pri tem upoštevajo tudi 
neobvezen, prostovoljen in prenosljiv 
sistem socialnega varstva na evropski 
ravni, z namenom vzpostavitve tesnejšega 
sodelovanja na področju socialne politike;

ob izpolnjevanju zahtev Uredbe 883/2004 
in člena 153 PDEU pripravijo študije za 
zagotovitev neprekinjenosti socialnega 
varstva mobilnih državljanov v EU in 
enakega obravnavanja, kot so ga deležni 
domači državljani, in pri tem upoštevajo 
tudi neobvezen, prostovoljen in prenosljiv 
sistem socialnega varstva na evropski 
ravni, ki bo dopolnjeval splošni sistem, z 
namenom vzpostavitve tesnejšega 
sodelovanja na področju socialne politike;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
ob izpolnjevanju zahtev Uredbe 883/2004 
in člena 153 PDEU pripravijo študije za 
izboljšanje socialnega varstva mobilnih 
državljanov in pri tem upoštevajo tudi 
neobvezen, prostovoljen in prenosljiv 
sistem socialnega varstva na evropski 
ravni, z namenom vzpostavitve tesnejšega 
sodelovanja na področju socialne politike;

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
ob izpolnjevanju zahtev Uredbe 883/2004 
in člena 153 PDEU pripravijo študije za 
izboljšanje socialnega varstva mobilnih 
državljanov in pri tem upoštevajo tudi 
neobvezen, prostovoljen in prenosljiv 
sistem socialnega varstva na evropski 
ravni, z namenom vzpostavitve tesnejšega 
sodelovanja na področju socialne politike; 
upošteva, da bi se ta uredba lahko že 
uporabljala za načrte dodatnega 
pokojninskega zavarovanja;

Or. en

Predlog spremembe 9
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
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Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
ob izpolnjevanju zahtev Uredbe 883/2004 
in člena 153 PDEU pripravijo študije za 
izboljšanje socialnega varstva mobilnih 
državljanov in pri tem upoštevajo tudi 
neobvezen, prostovoljen in prenosljiv 
sistem socialnega varstva na evropski 
ravni, z namenom vzpostavitve tesnejšega 
sodelovanja na področju socialne politike;

1. poziva Komisijo in države članice, naj 
ob izpolnjevanju zahtev Uredbe 883/2004 
in člena 153 PDEU pripravijo študije za 
izboljšanje socialnega varstva mobilnih 
državljanov in pri tem upoštevajo tudi 
neobvezen, prostovoljen in prenosljiv 
sistem socialnega varstva na evropski 
ravni, z namenom spodbujanja najboljših 
socialnih praks in vzpostavitve tesnejšega 
sodelovanja na področju socialne politike;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1a. ponavlja, da ekonomskih svoboščin ni 
mogoče razlagati tako, da podjetjem 
dajejo pravico, da obidejo ali se izogibajo 
zakonom ter poklicnim in socialnim 
praksam ali jih uporabljajo za nelojalno 
konkurenco pri plačah in delovnih 
pogojev;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poziva države članice, naj opravijo vse, 
kar je potrebno za poenostavitev zapletenih 
nacionalnih upravnih postopkov, in naj 
zagotovijo, da bodo ljudem, ki se gibljejo 
znotraj EU, na voljo potrebne informacije o 
socialnovarstvenih pravicah;

2. poziva države članice, naj opravijo vse, 
kar je potrebno za poenostavitev zapletenih 
nacionalnih upravnih postopkov, in naj 
zagotovijo, da bodo ljudem, ki se gibljejo 
znotraj EU, na voljo potrebne informacije o 
socialnovarstvenih pravicah; meni, da bi 
morale biti te pravice zagotovljene v vseh 
državah članicah in za vse državljane, ob 
enaki obravnavi in brez kakršne koli 
diskriminacije; meni tudi, da bi bilo treba 
posebno pozornost nameniti 
najranljivejšim in najbolj prikrajšanim 
skupinam, kot so nizko usposobljeni 
delavci in delavci s posebnimi potrebami;

Or. en

Predlog spremembe 12
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poziva države članice, naj opravijo vse, 
kar je potrebno za poenostavitev zapletenih 
nacionalnih upravnih postopkov, in naj 
zagotovijo, da bodo ljudem, ki se gibljejo 
znotraj EU, na voljo potrebne informacije 
o socialnovarstvenih pravicah;

2. poziva države članice, naj opravijo vse, 
kar je potrebno za poenostavitev zapletenih 
nacionalnih upravnih postopkov, in naj 
zagotovijo, da bodo delavcem, 
delodajalcem in drugim stranem, ki 
sodelujejo v čezmejnem zaposlovanju, na 
voljo potrebne informacije o pravicah v 
zvezi z zaposlitvijo in zlasti o 
socialnovarstvenih pravicah; meni, da 
morajo biti te informacije na voljo pred 
izkušnjo mobilnosti, med njo in po njej;

Or. en
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Predlog spremembe 13
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poziva države članice, naj opravijo vse, 
kar je potrebno za poenostavitev zapletenih 
nacionalnih upravnih postopkov, in naj
zagotovijo, da bodo ljudem, ki se gibljejo 
znotraj EU, na voljo potrebne informacije o 
socialnovarstvenih pravicah;

2. poziva države članice, naj opravijo vse, 
kar je potrebno za poenostavitev zapletenih 
nacionalnih upravnih postopkov, 
zagotovijo, da se ti ne uporabljajo na 
diskriminatoren način in da bodo ljudem, 
ki se gibljejo znotraj EU, na voljo potrebne 
informacije o pravicah in obveznostih, kot 
so socialnovarstvene pravice in pravila o 
obdavčevanju, ter naj jim olajšajo dostop 
do odškodnine, ko je to potrebno; 

Or. en

Predlog spremembe 14
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Louis Grech, Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poziva države članice, naj opravijo vse, 
kar je potrebno za poenostavitev zapletenih 
nacionalnih upravnih postopkov, in naj 
zagotovijo, da bodo ljudem, ki se gibljejo 
znotraj EU, na voljo potrebne informacije o 
socialnovarstvenih pravicah; 

2. poziva države članice, naj opravijo vse, 
kar je potrebno za poenostavitev zapletenih 
nacionalnih upravnih postopkov, in naj 
zagotovijo, da bodo ljudem, ki se gibljejo 
znotraj EU, na voljo potrebne informacije o 
socialnovarstvenih pravicah; v zvezi s tem 
toplo pozdravlja pobude, kakršna je 
pobuda Komisije o razvoju novega sistema 
elektronske izmenjave podatkov o socialni 
varnosti, in poziva k okrepljenemu 
sodelovanju med nacionalnimi sistemi 
socialne varnosti;
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Or. en

Predlog spremembe 15
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poziva države članice, naj opravijo vse, 
kar je potrebno za poenostavitev zapletenih 
nacionalnih upravnih postopkov, in naj 
zagotovijo, da bodo ljudem, ki se gibljejo 
znotraj EU, na voljo potrebne informacije o 
socialnovarstvenih pravicah;

2. poziva države članice, naj opravijo vse, 
kar je potrebno za poenostavitev zapletenih 
nacionalnih upravnih postopkov, in naj 
zagotovijo, da bodo ljudem, ki se gibljejo 
znotraj EU, na voljo potrebne informacije o 
socialnih pravicah, kot so socialno 
varstvo, pravice brezposelnih in 
zdravstvena oskrba, zlasti z 
zagotavljanjem elektronskega dostopa do 
javnih storitev;

Or. fr

Predlog spremembe 16
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2. poziva države članice, naj opravijo vse, 
kar je potrebno za poenostavitev zapletenih 
nacionalnih upravnih postopkov, in naj 
zagotovijo, da bodo ljudem, ki se gibljejo 
znotraj EU, na voljo potrebne informacije o 
socialnovarstvenih pravicah;

2. poziva države članice, naj opravijo vse, 
kar je potrebno za poenostavitev zapletenih 
nacionalnih upravnih postopkov, in naj 
zagotovijo, da bodo ljudem, ki se gibljejo 
znotraj EU, na voljo vse potrebne 
informacije o socialnovarstvenih pravicah;

Or. fr
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Predlog spremembe 17
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2a. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
osrednjo koordinacijsko točko na ravni 
EU, katere namen bo evidentiranje skrbi 
mobilnih delavcev, delodajalcev in drugih 
zainteresiranih strani, z namenom 
pripraviti rešitve med državami članicami 
in preprečiti težave, ki so posledica 
mobilnih zaposlitvenih razmerij, vključno 
z napotitvijo delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 18
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

2a. poziva države članice, naj družinske 
člane državljanov EU, ki niso iz EU, v 
celotnem upravnem postopku, ki ga 
morajo opraviti, obravnavajo kot poštene 
stranke;

Or. en

Predlog spremembe 19
Riikka Manner
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja, da je treba za vse mobilne 
osebe v EU vzpostaviti točko po načelu vse 
na enem mestu, ki jim bo omogočila, da 
vse postopke v zvezi z delom in bivanjem 
opravijo na eni lokaciji v državi 
gostiteljici;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 20
Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja, da je treba za vse mobilne 
osebe v EU vzpostaviti točko po načelu vse 
na enem mestu, ki jim bo omogočila, da 
vse postopke v zvezi z delom in bivanjem 
opravijo na eni lokaciji v državi 
gostiteljici;

3. poudarja, da je treba za vse mobilne 
osebe v EU vzpostaviti točko po načelu vse 
na enem mestu, ki jim bo omogočila, da 
vse postopke v zvezi z delom in bivanjem 
opravijo na eni lokaciji v državi gostiteljici
in tam prejmejo tudi informacije o svojih 
pravicah, da bi tako izboljšali učinkovito 
uveljavljanje pravic s strani državljanov, 
ki se gibljejo znotraj EU;

Or. en

Predlog spremembe 21
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja, da je treba za vse mobilne 
osebe v EU vzpostaviti točko po načelu vse 
na enem mestu, ki jim bo omogočila, da 
vse postopke v zvezi z delom in bivanjem 
opravijo na eni lokaciji v državi 
gostiteljici;

3. poudarja, da je treba za vse mobilne 
osebe v EU vzpostaviti točko po načelu vse 
na enem mestu, ki jim bo omogočila, da 
vse postopke v zvezi z delom in bivanjem 
opravijo na eni lokaciji v državi gostiteljici 
ali prek interneta; opozarja, da je prav 
tako pomembno, da se ustanovijo 
večdisciplinarne točke po načelu vse na 
enem mestu za reševanje vseh vprašanj, 
povezanih z iskanjem zaposlitve, kot sta 
prevoz in nastanitev;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja, da je treba za vse mobilne 
osebe v EU vzpostaviti točko po načelu vse 
na enem mestu, ki jim bo omogočila, da 
vse postopke v zvezi z delom in bivanjem 
opravijo na eni lokaciji v državi 
gostiteljici;

3. poudarja, da je treba za vse mobilne 
osebe v EU vzpostaviti točko po načelu vse 
na enem mestu, ki jim bo omogočila, da 
vse postopke v zvezi z delom in bivanjem 
opravijo na eni lokaciji v državi 
gostiteljici; poziva k vključitvi e-uprave v 
navedeno točko „vse na enem mestu“, da 
se omogoči spletno izvajanje in 
upravljanje upravnih postopkov;

Or. es

Predlog spremembe 23
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
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Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja, da je treba za vse mobilne 
osebe v EU vzpostaviti točko po načelu vse 
na enem mestu, ki jim bo omogočila, da 
vse postopke v zvezi z delom in bivanjem 
opravijo na eni lokaciji v državi 
gostiteljici;

3. poudarja, da je treba za vse mobilne 
osebe v EU vzpostaviti točko po načelu vse 
na enem mestu, ki jim bo omogočila, da 
vse postopke v zvezi z delom in bivanjem 
opravijo na eni lokaciji v državi 
gostiteljici; meni, da bi morale države 
članice vzpostaviti dvostranske števce za 
dnevne migrante, med drugim z namenom 
urediti učinkovito usklajevanje družinskih 
dodatkov;

Or. nl

Predlog spremembe 24
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja, da je treba za vse mobilne 
osebe v EU vzpostaviti točko po načelu vse 
na enem mestu, ki jim bo omogočila, da 
vse postopke v zvezi z delom in bivanjem 
opravijo na eni lokaciji v državi 
gostiteljici;

3. poziva države članice, naj za vse 
mobilne osebe v EU vzpostavijo točko po 
načelu vse na enem mestu, ki jim bo 
omogočila, da vse postopke v zvezi z 
delom in bivanjem opravijo na eni lokaciji 
v državi gostiteljici; 

Or. en

Predlog spremembe 25
Nadja Hirsch

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

3a. poudarja potrebo po zmanjševanju 
upravnih ovir, ki malim in srednjim 
podjetjem preprečujejo sprejemanje 
delavcev iz drugih držav članic, ter po 
vzpostavitvi centralnega organa; poziva 
države članice, naj zagotovijo tudi 
informacije iz enega vira za podjetnike, ki 
želijo vlagati v državi članici in tam 
odpirati delovna mesta; 

Or. de

Predlog spremembe 26
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3a. poudarja, da je treba podpirati sistem 
EURES in njegovo učinkovito 
medsebojno povezanost z nacionalnimi 
sistemi pripravništva kot enega od 
načinov za boj proti brezposelnosti v EU 
in reševanje pojava, da prostega 
delovnega mesta ni mogoče zapolniti 
zaradi pomanjkanja ustrezno 
usposobljenih kandidatov;

Or. el

Predlog spremembe 27
Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3a. poudarja vedno večjo težavo ljudi, ki 
pri iskanju dela potujejo v drugo državo 
članico, vendar službe ne morejo najti in 
na koncu postanejo brezdomci zaradi 
pomanjkanja informacij o svojih pravicah 
in zaradi neobstoja posebnih ukrepov za 
reševanje tega vprašanja;

Or. en

Predlog spremembe 28
Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3b. ponavlja, da je prosto gibanje temeljna 
pravica, ki jo morajo imeti delavci 
možnost uresničevati brez diskriminacije 
na podlagi državljanstva med delavci 
držav članic, kar zadeva zaposlovanje, 
plačo in druge delovne in zaposlitvene 
pogoje, ob zagotavljanju, da so državljani 
migranti obravnavani enako in se ne 
izkoriščajo kot poceni delovna sila; je 
prepričan, da je treba za zagotavljanje te 
svoboščine delavce proaktivno obveščati, 
vzpostaviti primerna pravna sredstva in 
zagotoviti strogo izvajanje s tem povezanih 
predpisov v vseh državah članicah;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vsi mobilni državljani 
obveščeni o pravicah, ki jih imajo v tujini 
na podlagi evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vsi mobilni državljani 
obveščeni o pravicah, ki jih imajo v tujini 
na podlagi evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo vsi državljani, ki imajo 
pravico do evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja, le-to na zahtevo prejeli, in da 
se bo takoj odpravila vsaka nepravilnost 
pri uporabi pravil; poziva države članice, 
naj zagotovijo informacije o vseh 
dodatnih zavarovanjih ali drugih ukrepih, 
ki bi jih lahko potrebovali mobilni 
državljani, da bi bili v tujini upravičeni do 
enakega zdravstvenega varstva kot doma; 

Or. en

Predlog spremembe 30
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vsi mobilni državljani 
obveščeni o pravicah, ki jih imajo v tujini 
na podlagi evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vsi mobilni državljani 
obveščeni o pravicah, ki jih imajo v tujini 
na podlagi evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja; informacije morajo biti 
lahko dostopne tudi po elektronski poti, v 
obliki, ki je po potrebi primerna tudi za 
invalide. Razlogi: v skladu s členom 7(5) 
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direktive o pravicah pacientov pri 
čezmejnem zdravstvenem varstvu;

Or. cs

Predlog spremembe 31
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vsi mobilni državljani 
obveščeni o pravicah, ki jih imajo v tujini 
na podlagi evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vsi državljani v celoti
obveščeni o pravicah, ki jih imajo v tujini 
na podlagi evropske kartice zdravstvenega
zavarovanja, ter o njihovih finančnih 
obveznostih pri uporabi storitev v 
različnih državah članicah; 

Or. en

Predlog spremembe 32
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vsi mobilni državljani 
obveščeni o pravicah, ki jih imajo v tujini 
na podlagi evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vsi mobilni državljani 
obveščeni o pravicah, ki jih imajo v tujini 
na podlagi evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja, in o pravicah v zvezi s 
pravico do dela, socialnega varstva in 
socialnega stanovanja, kjer je to 
primerno;
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Or. fr

Predlog spremembe 33
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vsi mobilni državljani 
obveščeni o pravicah, ki jih imajo v tujini 
na podlagi evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vsi državljani 
obveščeni o pravicah, ki jih imajo v tujini 
na podlagi evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja; poziva, naj bodo te 
informacije lahko dostopne in razumljive;

Or. es

Predlog spremembe 34
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vsi mobilni državljani 
obveščeni o pravicah, ki jih imajo v tujini 
na podlagi evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vsi mobilni državljani 
obveščeni o pravicah, ki jih imajo v tujini 
na podlagi evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja ali ko želijo prejeti 
zdravstveno oskrbo v drugi državi članici; 

Or. nl

Predlog spremembe 35
Jean-Luc Bennahmias
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vsi mobilni državljani 
obveščeni o pravicah, ki jih imajo v tujini 
na podlagi evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo ustrezne ukrepe in zagotovijo, 
da bodo vsi mobilni državljani obveščeni o 
pravicah, ki jih imajo v tujini na podlagi 
evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja, tako da bodo te pravice lahko 
uveljavljali na čim bolj enostaven način;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vsi mobilni državljani 
obveščeni o pravicah, ki jih imajo v tujini 
na podlagi evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja;

4. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da bodo vsi državljani 
obveščeni o pravicah, ki jih imajo v tujini 
na podlagi evropske kartice zdravstvenega 
zavarovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Silvana Rapti (Sylvana Rapti), Louis Grech, Jutta Steinruck

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

4a. pozdravlja predloge Komisije za 
omogočanje boljšega dostopa do 
čezmejnega zdravstvenega varstva; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo 
hitro in učinkovito izvajanje 
Direktive 2011/24/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o 
uveljavljanju pravic pacientov pri
čezmejnem zdravstvenem varstvu, pri 
čemer naj ustrezno upoštevajo načela 
univerzalnosti, dostopa do visoko 
kakovostne oskrbe, enakosti in 
solidarnosti; nadalje poziva Komisijo in 
države članice, naj si še naprej prizadevajo 
doseči cilj široke uvedbe storitev 
telemedicine in e-zdravstvenih storitev do 
leta 2020, ter poleg tega podpira pilotne 
projekte, katerih namen je omogočiti 
državljanom EU varen spletni dostop do 
njihovih podatkov o zdravstvenem stanju 
ter zagotoviti interoperabilnost bolniških 
kartotek, s čimer bo bolnikom zagotovljena 
neprekinjenost varstva;

Or. en

Predlog spremembe 38
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. poziva države članice, naj poenostavijo 
upravne postopke za povračilo stroškov 
zdravljenja v tujini;

5. poziva države članice, naj poenostavijo 
upravne postopke za povračilo stroškov 
zdravljenja v tujini in zagotovijo, da bodo 
njihovi sistemi socialnega in 
zdravstvenega zavarovanja naredili vse 
potrebno za zagotovitev zadostnega 
varstva mobilnih delavcev;
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Or. de

Predlog spremembe 39
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. poziva države članice, naj poenostavijo 
upravne postopke za povračilo stroškov 
zdravljenja v tujini;

5. poziva države članice, naj poenostavijo 
upravne postopke za povračilo stroškov 
zdravljenja v tujini in čim bolj pospešijo 
povračilo stroškov za zdravstveno oskrbo, 
ki so nastali v drugi državi članici; 

Or. en

Predlog spremembe 40
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. poziva države članice, naj poenostavijo 
upravne postopke za povračilo stroškov 
zdravljenja v tujini;

5. poziva države članice, naj poenostavijo 
upravne postopke za povračilo stroškov 
zdravljenja v tujini, da bo povračilo 
stroškov hitrejše;

Or. fr

Predlog spremembe 41
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
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Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5a. poudarja potrebo po spodbujanju 
zaposlitvene mobilnosti; poudarja tudi 
usposabljanje in podjetništvo z odpravo 
birokratskih ovir, poenostavitvijo 
postopkov in podpiranjem dostopa do 
informacij, da se omogoči celovito 
izkoriščanje prednosti enotnega trga in 
hkrati zaščiti evropski socialni model;

Or. el

Predlog spremembe 42
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5a. zahteva, da države članice takoj 
poenostavijo postopke javnih razpisov, da 
se vsem evropskim podjetjem zagotovi 
pravičen dostop in da se podjetja, ki 
predložijo ponudbe, spodbudijo, da 
predložijo informacije o ravni njihove 
družbene odgovornosti;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5a. priporoča Komisiji in državam 
članicam, naj izboljšajo obstoječe pogoje 
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za nove podjetnike, da bodo lahko bolje 
izkoristili svoj velik potencial za odpiranje 
novih trajnostnih delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 44
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6. pozdravlja uvedbo evropske poklicne 
izkaznice, podprte z informacijskim 
sistemom za notranji trg (IMI), katere 
namen je poenostavitev čezmejne 
mobilnosti v EU; je prepričan, da bi tako 
orodje lahko pomagalo odpravljati 
dolgotrajna neskladja na trgu dela EU;

6. pozdravlja uvedbo evropske poklicne 
izkaznice, podprte z informacijskim 
sistemom za notranji trg (IMI), katere 
namen je poenostavitev čezmejne 
mobilnosti v EU, pri čemer pa je treba 
merila za takšno kartico najprej oceniti; je 
prepričan, da lahko informacijski sistem 
za notranji trg doseže hitrejše sodelovanje 
med državo članico izvora in državo 
gostiteljico, kar bo pomagalo odpravljati 
dolgotrajna neskladja na trgu dela EU;

Or. de

Predlog spremembe 45
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6. pozdravlja uvedbo evropske poklicne 
izkaznice, podprte z informacijskim 
sistemom za notranji trg (IMI), katere 
namen je poenostavitev čezmejne 
mobilnosti v EU; je prepričan, da bi tako 
orodje lahko pomagalo odpravljati 

6. pozdravlja uvedbo evropske poklicne 
izkaznice, podprte z informacijskim 
sistemom za notranji trg (IMI), katere 
namen je poenostavitev čezmejne 
mobilnosti v EU; je prepričan, da bi tako 
orodje skupaj z nadgradnjo usklajevanja 
socialnega varstva lahko pomagalo 
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dolgotrajna neskladja na trgu dela EU; odpravljati dolgotrajna neskladja na trgu 
dela EU;

Or. fr

Predlog spremembe 46
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6. pozdravlja uvedbo evropske poklicne 
izkaznice, podprte z informacijskim 
sistemom za notranji trg (IMI), katere 
namen je poenostavitev čezmejne 
mobilnosti v EU; je prepričan, da bi tako 
orodje lahko pomagalo odpravljati 
dolgotrajna neskladja na trgu dela EU;

6. pozdravlja uvedbo evropske poklicne 
izkaznice, podprte z informacijskim 
sistemom za notranji trg (IMI), katere 
namen je poenostavitev upravnih
postopkov in čezmejne mobilnosti v EU; je 
prepričan, da bi tako orodje lahko 
pomagalo odpravljati dolgotrajna neskladja 
na trgu dela EU;

Or. es

Predlog spremembe 47
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6. pozdravlja uvedbo evropske poklicne 
izkaznice, podprte z informacijskim 
sistemom za notranji trg (IMI), katere 
namen je poenostavitev čezmejne 
mobilnosti v EU; je prepričan, da bi tako 
orodje lahko pomagalo odpravljati 
dolgotrajna neskladja na trgu dela EU;

6. pozdravlja uvedbo evropske poklicne 
izkaznice, podprte z informacijskim 
sistemom za notranji trg (IMI), katere 
namen je poenostavitev prostovoljne 
čezmejne mobilnosti v EU; je prepričan, da 
bi tako orodje lahko pomagalo odpravljati 
dolgotrajna neskladja na trgu dela EU;

Or. en
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Predlog spremembe 48
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7. ponavlja poziv državam članicam, naj 
bolje usklajujejo svoje formalno in 
neformalno izobraževanje, da bi ustvarile 
delovno silo prihodnosti s primerljivimi 
kvalifikacijami;

7. ponavlja poziv državam članicam, naj 
zlasti svoje formalno in neformalno 
izobraževanje bolje usklajujejo s trgom
dela, da se priznavajo kompetence, 
pridobljene v različnih državah članicah s 
študijem, poklicnimi izkušnjami ali 
prostovoljnim delom, da bi ustvarile 
delovno silo prihodnosti s primerljivimi 
kvalifikacijami in tako vsem Evropejcem 
omogočile bolj kakovostno vključevanje v 
različne nacionalne trge dela;

Or. fr

Predlog spremembe 49
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7. ponavlja poziv državam članicam, naj 
bolje usklajujejo svoje formalno in 
neformalno izobraževanje, da bi ustvarile 
delovno silo prihodnosti s primerljivimi 
kvalifikacijami;

7. ponavlja poziv državam članicam, naj 
bolje usklajujejo svoje formalno in 
neformalno izobraževanje, da bi ustvarile 
delovno silo prihodnosti s primerljivimi 
kvalifikacijami; poudarja potrebo po 
nadaljevanju prizadevanj za 
enakovrednost nacionalnih sistemov 
kvalifikacij na podlagi evropskega 
ogrodja kvalifikacij;

. es
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Predlog spremembe 50
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7. ponavlja poziv državam članicam, naj 
bolje usklajujejo svoje formalno in 
neformalno izobraževanje, da bi ustvarile 
delovno silo prihodnosti s primerljivimi 
kvalifikacijami;

7. ponavlja poziv državam članicam, naj 
vzpostavijo sistem priznavanja formalnega 
in neformalnega izobraževanja in ga bolje 
usklajujejo, da bi ustvarile delovno silo 
prihodnosti s primerljivimi kvalifikacijami; 

Or. en

Predlog spremembe 51
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7. ponavlja poziv državam članicam, naj 
bolje usklajujejo svoje formalno in 
neformalno izobraževanje, da bi ustvarile 
delovno silo prihodnosti s primerljivimi 
kvalifikacijami;

7. ponavlja poziv državam članicam, naj 
bolje usklajujejo svoje formalno in 
neformalno izobraževanje, da bi ustvarile 
delovno silo prihodnosti s primerljivimi 
kvalifikacijami, kar lahko koristi 
skupnemu evropskemu trgu dela in okrepi 
ravni produktivnosti; 

Or. en

Predlog spremembe 52
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7. ponavlja poziv državam članicam, naj 
bolje usklajujejo svoje formalno in 
neformalno izobraževanje, da bi ustvarile 
delovno silo prihodnosti s primerljivimi 
kvalifikacijami;

7. ponavlja poziv državam članicam, naj 
izboljšajo zgodnje učenje jezika in bolje 
usklajujejo svoje formalno in neformalno 
izobraževanje, da bi ustvarile delovno silo 
prihodnosti s primerljivimi kvalifikacijami;

Or. fr

Predlog spremembe 53
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7. ponavlja poziv državam članicam, naj 
bolje usklajujejo svoje formalno in 
neformalno izobraževanje, da bi ustvarile 
delovno silo prihodnosti s primerljivimi 
kvalifikacijami;

7. ponavlja poziv državam članicam, naj 
bolje usklajujejo svoje formalno in 
neformalno izobraževanje, da bi ustvarile 
delovno silo prihodnosti s primerljivimi in
lahko prepoznavnimi kvalifikacijami;

Or. en

Predlog spremembe 54
Milan Cabrnoch

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7. ponavlja poziv državam članicam, naj 
bolje usklajujejo svoje formalno in 
neformalno izobraževanje, da bi ustvarile 

7. ponavlja poziv državam članicam, naj 
bolje usklajujejo svoje formalno in 
neformalno izobraževanje, vključno z 
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delovno silo prihodnosti s primerljivimi 
kvalifikacijami;

vseživljenjskim učenjem, da bi ustvarile 
delovno silo prihodnosti s primerljivimi 
kvalifikacijami;

Or. cs

Predlog spremembe 55
Ria Oomen-Ruijten

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7a. meni, da bi morale izobraževalne 
ustanove v dodatku k podeljenim diploma 
navesti, kako se lahko njihove nacionalne 
diplome primerjajo z diplomami v drugih 
državah članicah, zlasti v sosednjih 
državah, in kako jih je treba vrednotiti;

Or. nl

Predlog spremembe 56
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7a. poziva države članice, naj v okviru 
spodbujanja zaposlitvene mobilnosti 
zagotovijo pravilno izvajanje evropskih 
direktiv o boju proti razlikovanju pri 
zaposlovanju; 

Or. el

Predlog spremembe 57
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
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Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7a. pozdravlja uspeh sistema 
avtomatičnega priznavanja iz Direktive 
2005/36/ES o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij in poziva, naj se oceni 
možnost razširitve tudi na druge poklice;

Or. es

Predlog spremembe 58
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

7a. zahteva, naj države članice opravijo 
vse potrebno za dostop do strukturnih 
skladov in Kohezijskega sklada ter 
uporabijo pridobljene zneske za 
programe, povezane s poklicnim 
usposabljanjem, ki bodo nadalje podprli 
mala in srednja podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 59
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

8. poziva Komisijo, naj uporablja ničelno 
toleranco do vseh diskriminatornih pravil 
in praks v državah članicah;

8. poziva Komisijo, naj uporablja ničelno 
toleranco do vseh diskriminatornih pravil, 
praks, kakršne so diskriminatorno 
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sprejemanje tujih študentov, nadzora, na 
primer pretiranega nadzora podjetnikov 
pri uvozu blaga ali opravljanju storitev v 
tujini, in zahtev, na primer zahtevanje 
obširne dokumentacije od tujih 
ponudnikov storitev, ki želijo začeti 
poslovati v določeni državi EU, v državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 60
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

8. poziva Komisijo, naj uporablja ničelno 
toleranco do vseh diskriminatornih pravil 
in praks v državah članicah;

8. poziva Komisijo, naj uporablja ničelno 
toleranco do vseh diskriminatornih pravil 
in praks obravnavanja evropskih delavcev
v državah članicah, in zato poziva
Komisijo, naj sproži ustrezne postopke, 
kadar država članica ne spoštuje prava 
Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 61
Veronica Lope Fontagné

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

8. poziva Komisijo, naj uporablja ničelno 
toleranco do vseh diskriminatornih pravil 
in praks v državah članicah;

8. poziva Komisijo, naj uporablja ničelno 
toleranco do vseh diskriminatornih pravil 
in praks v državah članicah na področju 
zaposlovanja, ki so v nasprotju s pravom 
Evropske unije;
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Or. es

Predlog spremembe 62
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. meni, da je treba spoštovati, varovati 
in spodbujati socialno in delovno 
zakonodajo, kolektivne pogodbe, enako 
obravnavo in načelo „enakega plačila za 
enako delo“; meni tudi, da je treba 
spoštovati in uporabljati načelo enakega 
plačila za enako delo na enakem 
delovnem mestu, kot je določeno v členih 
18 in 157 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije;

Or. en

Predlog spremembe 63
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

8b. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja 
prenos in dejansko uporabo Direktive 
2000/78/ES v državah članicah ter 
posreduje v primeru ugotovljenih 
pomanjkljivosti; poziva države članice in 
Svet, naj nujno sprejetje predloga 
direktive o izvajanju načela enakega 
obravnavanja oseb ne glede na vero ali 
prepričanje, invalidnost, starost ali spolno 
usmerjenost obravnavajo prednostno;

Or. en
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Predlog spremembe 64
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

8a. poudarja potrebo po izboljšanju 
delovnih pogojev in zagotovitvi ustreznega 
varstva brez kakršne koli oblike 
diskriminacije delavcev, napotenih v EU; 
poziva k boljšemu izvajanju in uporabi 
direktive o napotitvi delavcev v tesnem 
sodelovanju s socialnimi partnerji;

Or. de

Predlog spremembe 65
Patrick Le Hyaric

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

8a. poziva Komisijo, naj da pravicam 
delavcev ter temeljni pravici do 
kolektivnih pogajanj in delovanja 
prednost pred pravili o konkurenci;

Or. fr

Predlog spremembe 66
Emilie Turunen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe 

9a. poudarja, da bi bilo treba mobilnost 
delovne sile kombinirati z varstvom pravic 
delavcev, z enako obravnavo in brez 
diskriminacij, ter da je nekateri 
delodajalci z izkoriščanjem zapletenih 
pravil ne bi smeli razlagati kot priložnost 
za zniževanje plač, zmanjševanje socialne 
varnosti ali na splošno poslabšanje 
delovnih pogojev; je prepričan, da bi 
lahko morebitni socialni damping prizadel 
tudi nacionalne trge dela, zato je treba 
posebno pozornost posvetiti izvajanju in 
uveljavljanju pravil Unije;

Or. en

Predlog spremembe 67
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

9a. poudarja, da bi morala prihodnja 
direktiva o izvajanju pojasniti pravila in 
obveznosti, po katerih bi morale delovati 
družbe, ki napotijo delavce v druge 
države, da bi preprečile zlorabe in zaščitile 
delavce; meni, da bi morala direktiva o 
izvajanju ob podpori Evropske unije in 
sodelovanju sindikatov zlasti zaščititi 
kolektivna pogajanja in kolektivne 
ukrepe, zagotoviti spoštovanje javnih 
organov, omejiti oddajanja del 
podizvajalcem in opredeliti glavne 
dejavnosti družbe, ki je ni mogoče oddati v 
zunanje izvajanje ali podizvajalcem, 
preprečiti podjetja-poštne nabiralnike ter 
zagotoviti pravico do obveščanja 
napotenih delavcev in oblikovanje 
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struktur za svetovanje in podporo 
napotenim delavcem v državah članicah v 
maternem jeziku; poudarja, da bi morala 
biti druga Montijeva uredba splošna 
zavezujoča uredba, ki izrecno določa, da 
morajo gospodarske svoboščine spoštovati 
temeljne socialne pravice v okviru 
enotnega trga, vključno s pravico do 
stavke in kolektivnih pogodb, daje 
prednost temeljnim socialnim pravicam v 
primeru spora ter varuje in podpira 
pravico do kolektivnih pogajanj, ukrepov 
in stavke;

Or. en

Predlog spremembe 68
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

9b. poziva k vključitvi protokola o 
družbenem napredku v Pogodbe EU v 
skladu z glavnim ciljem EU, ki je 
izboljšati življenjske in delovne pogoje za 
svoje prebivalce; poziva Komisijo, naj tudi 
v celoti spoštuje socialno klavzulo iz člena 
9 Pogodbe in vključi zavezujočo socialno 
klavzulo v vso ustrezno zakonodajo o 
enotnem trgu, z namenom zagotoviti, da 
temeljne pravice ne bodo ogrožene zaradi 
pravil o konkurenci ter da bodo varovale 
in podpirale pravico do kolektivnega 
delovanja in pravico do stavke v okviru 
štirih svoboščin;

Or. en

Predlog spremembe 69
Jutta Steinruck
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Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

10. ponovno poziva Komisijo, naj oceni 
različna pravila o pokojninskih skladih in 
potrebo po izboljšanju prenosljivosti 
pokojnin pri menjavi delodajalca.

10. ponovno poziva Komisijo, naj oceni 
različna pravila o pokojninskih skladih in 
potrebo po izboljšanju prenosljivosti 
pokojnin pri menjavi delodajalca; poziva 
Komisijo, naj okrepi predpise o 
preglednosti shem pokojninskega 
zavarovanja, njihovih investicijskih 
strategijah in solventnosti, z 
vključevanjem socialnih partnerjev v 
zgodnjih fazah procesa.

Or. en

Predlog spremembe 70
Jean-Luc Bennahmias

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

10. ponovno poziva Komisijo, naj oceni 
različna pravila o pokojninskih skladih in 
potrebo po izboljšanju prenosljivosti 
pokojnin pri menjavi delodajalca.

10. ponovno poziva Komisijo, naj oceni 
različna pravila o pokojninskih skladih in 
potrebo po izboljšanju prenosljivosti 
pokojnin pri menjavi delodajalca, tudi ko 
se ta nahaja v drugi državi.

Or. fr

Predlog spremembe 71
Philippe Boulland

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

10. ponovno poziva Komisijo, naj oceni 10. ponovno poziva Komisijo, naj oceni 
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različna pravila o pokojninskih skladih in 
potrebo po izboljšanju prenosljivosti 
pokojnin pri menjavi delodajalca.

različna pravila o pokojninskih skladih in 
potrebo po izboljšanju prenosljivosti 
pokojnin pri menjavi delodajalca, tudi ko 
se ta nahaja v drugi državi.

Or. fr

Predlog spremembe 72
Nadja Hirsch

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

10. ponovno poziva Komisijo, naj oceni 
različna pravila o pokojninskih skladih in 
potrebo po izboljšanju prenosljivosti 
pokojnin pri menjavi delodajalca.

10. ponovno poziva Komisijo, naj oceni 
različna pravila o pokojninskih skladih in 
potrebo po izboljšanju prenosljivosti 
pokojnin, zlasti poklicnih pokojnin, pri 
menjavi delodajalca.

Or. de

Predlog spremembe 73
Kinga Göncz

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

10a. pozdravlja zavezanost Komisije 
rednemu preverjanju stališč in skrbi 
državljanov v zvezi z delovanjem enotnega 
trga; vseeno poziva Komisijo, naj 
podrobno razišče dejanske težave, s 
katerimi se srečujejo mobilni državljani 
EU v vsaki državi članici, ter predstavi 
konkretne predloge ukrepov, ki jih je 
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treba sprejeti na ravni EU ali na ravni 
držav članic; 

Or. en

Predlog spremembe 74
Ramona Nicole Mănescu

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

10a. zahteva, naj države članice izvedejo 
vse potrebne ukrepe, da zakonsko in 
praktično izboljšajo prenosljivost 
pokojnin, da bi tako podprle mobilnost 
delavcev in učinkovit dostop do enotnega 
evropskega trga;

Or. en

Predlog spremembe 75
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

10a. ugotavlja, da je javno naročanje 
bistveno tržno orodje za spodbujanje 
trajnostnega zaposlovanja in delovnih 
razmer; zahteva, da postanejo socialni 
standardi, skladnost s tarifami ter plačilo 
zakonsko določenih minimalnih plač in 
minimalnih honorarjev pri izvajanju 
naročil ter v verigi predhodnih storitev in 
v dobavni verigi zavezujoče merilo 
postopkov javnih naročil, da bi tako 
zagotovili upoštevanje načela enakega 
plačila za enako delo na enakem mestu; 
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Or. en

Predlog spremembe 76
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 10 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

10b. poziva Komisijo, naj uvede jasno 
zakonodajo, ki bo socialne storitve 
splošnega pomena opredelila na podlagi 
temeljnih pravic in ne na podlagi 
gospodarskih priložnosti, okrepila načela 
subsidiarnosti in lokalne samouprave ter 
izključila socialne storitve splošnega 
pomena iz področja uporabe tržnih pravil;

Or. en

Predlog spremembe 77
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 10 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10c. meni, da deli prihodnje zakonodaje, 
ki so bili določeni, da so primerni za 
izjeme ali za blažji režim za mala in 
srednja podjetja, zadevajo v prvi vrsti 
socialno politiko ter da izjeme ali blažji 
režim pri socialnih vprašanjih niso 
primerni in so nevarni z vidika zdravja in 
varnosti delavcev, ter ponavlja, da bi 
morali pri vsaki reviziji zakonodaje o 
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zaposlovanju in socialni politiki sodelovati 
socialni partnerji, kakor je določeno v 
Pogodbi; meni, da bo izvzetje malih družb, 
ki opravljajo dejavnosti majhnega 
tveganja, iz zahteve po predložitvi pisne 
ocene tveganja, povečalo izpostavljenost 
delavcev tveganjem na delovnem mestu in 
da bi bilo treba stroške izvzetja mikro 
podjetij izračunati glede na povečana 
tveganja poškodb in drugih zdravstvenih 
in varnostnih težav; nasprotuje predlogu 
Komisije o blažjem režimu za male družbe 
ali o izvzetju malih družb iz zahtev 
prihodnje direktive o izvajanju direktive o 
napotitvi delavcev in direktive o pogojih 
za vstop in prebivanje državljanov tretjih 
držav zaradi sezonskega dela, ker bi bilo 
zaradi izvzetja mikro podjetij iz zahtev teh 
dveh novih zakonodajnih instrumentov 
nemogoče zagotoviti enako obravnavo 
napotenih delavcev ali delavcev 
migrantov, hkrati pa bi še nadalje 
ogrožala namen direktive o napotitvi 
delavcev, ki je zavarovati pravice 
napotenih delavcev;

Or. en


