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Predlog spremembe 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 9 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju člena 225 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU) in zlasti 
njenih členov 9, 151 in 153,

Or. en

Predlog spremembe 2
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
20. novembra 2012 o paktu za socialne 
naložbe – odgovor na krizo,

Or. en

Predlog spremembe 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so zaposlitvene in socialne posledice 
krize daljnosežne in jih sedaj zaostruje še 
vpliv fiskalne konsolidacije, uvedene v 
določenih državah kot odziv na krizo 
državnega dolga, in omejevalna denarna 
politike v evroobmočju, ki pa je v 
nasprotju s tisto, ki se izvaja v drugih 

A. ker so zaposlitvene in socialne posledice 
krize dramatične in ker je evroobmočje 
zajela ponovna recesija;
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večjih gospodarskih regijah, ter ne 
zagotavlja učinkovitega odziva na krizo 
državnega dolga in ne spodbuja rasti; ker 
je evroobmočje v recesiji in je EU 
trenutno edina večja regija na svetu, v 
kateri brezposelnost še vedno narašča;

Or. en

Predlog spremembe 4
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so zaposlitvene in socialne posledice 
krize daljnosežne in jih sedaj zaostruje še 
vpliv fiskalne konsolidacije, uvedene v 
določenih državah kot odziv na krizo 
državnega dolga, in omejevalna denarna 
politike v evroobmočju, ki pa je v 
nasprotju s tisto, ki se izvaja v drugih 
večjih gospodarskih regijah, ter ne 
zagotavlja učinkovitega odziva na krizo 
državnega dolga in ne spodbuja rasti; ker je 
evroobmočje v recesiji in je EU trenutno 
edina večja regija na svetu, v kateri 
brezposelnost še vedno narašča;

A. ker so zaposlitvene in socialne posledice 
krize daljnosežne in jih sedaj zaostruje še 
vpliv fiskalne konsolidacije, uvedene v 
določenih državah kot odziv na krizo 
državnega dolga, in omejevalna denarna 
politike v evroobmočju, ki pa je v 
nasprotju s tisto, ki se izvaja v drugih 
večjih gospodarskih regijah, ter ne 
zagotavlja učinkovitega odziva na krizo 
državnega dolga in ne spodbuja rasti; ker 
kriza negativno vpliva na kvaliteto in 
kvantiteto socialnih naložb v Evropi; ker 
je evroobmočje v recesiji in je EU trenutno 
edina večja regija na svetu, v kateri 
brezposelnost še vedno narašča;

Or. en

Predlog spremembe 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je EU trenutno edina večja regija 
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na svetu, v kateri brezposelnost še vedno 
narašča;

Or. en

Predlog spremembe 6
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker so visoko stopnjo brezposelnosti v 
EU povzročili kriza javnega dolga v 
evroobmočju, ki ji je sledila gospodarska 
stagnacija (v nekaterih državah članicah 
celo recesija), in še vedno neprožni trgi 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 7
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker so se notranja neravnovesja med 
državami članicami še povečala;

Or. en

Predlog spremembe 8
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava A c (novo)



PE502.062v01-00 6/95 AM\922362SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ac. ker je zaradi sistematičnih napak v 
napovedih Komisije glede rasti in 
brezposelnosti v preteklih letih očitno, da 
je treba spremeniti metodo ugotavljanja 
stanja in strategijo za izhod iz krize;

Or. en

Predlog spremembe 9
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava A d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ad. ker ni znakov okrevanja, saj 
enostranski varčevalni ukrepi še 
povečujejo negativne socialne posledice 
krize; ker se bo zaradi pomanjkljivega 
pregleda te strategije recesijska spirala, za 
katero so značilne nizka rast, visoka 
brezposelnost in socialna izključenost, še 
nadaljevala in ovirala učinkovito 
odzivanje na krizo državnega dolga in 
spodbujanje rasti;

Or. en

Predlog spremembe 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava A e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ae. ker je ukinjanje delovnih mest zelo 
izrazito v državah članicah, kjer so 
prizadevanja za fiskalno konsolidacijo 
posebno toga; ker prekomerna fiskalna 
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konsolidacija duši rast in otežuje 
ustvarjanje delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 11
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava A f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Af. ker veliko mednarodnih organizacij, 
med njimi tudi Mednarodni denarni 
sklad, opozarja Evropsko komisijo, da je v 
njenih fiskalnih multiplikatorjih napaka,
zaradi katere se sistematično podcenjuje 
vpliv fiskalne konsolidacije na rast in 
ustvarjanje delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 12
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava A g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ag. ker je mogoče fiskalno konsolidacijo 
razporediti in odložiti ob ustreznem 
upoštevanju sedanjih fiskalnih pravil EU;
ker bi z bolj uravnoteženo fiskalno 
konsolidacijo v višini 0,5 točke BDP v 
skladu z ustanovitvenimi pogodbami in 
fiskalnim paktom samo za leto 2013 
pridobili precejšen manevrski prostor v 
višini več kot 85 milijard EUR za 
financiranje ambiciozne rasti in strategije 
za delovna mesta;

Or. en
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Predlog spremembe 13
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava A h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ah. ker se napetosti na finančnih trgih 
niso zmanjšale in ker med državami 
članicami prevladujejo razlike pri dostopu 
do finanaciranja; ker se zaradi velikih 
premijskih tveganj močno povečujejo 
bremena državnega dolga, kar zahteva 
večjo fiskalno konsolidacijo, poglablja 
krizo ter ovira rast in ustvarjanje delovnih 
mest;

Or. en

Predlog spremembe 14
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava A i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ai. ker so produktivne naložbe na 
področjih, kot so izobraževanje in 
usposabljanje ter raziskave in razvoj, 
bistvene za trajno rešitev krize in utrditev 
gospodarstva EU na poti h 
konkurenčnosti in produktivnosti; ker bi 
morali ciljni primanjkljaji izključevati
naložbe na teh področjih;

Or. en

Predlog spremembe 15
Marian Harkin
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Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so se leta 2012 zaposlitvene razmere 
poslabšale in so obeti za leto 2013 slabi; 
ker se segmentacija trga dela še naprej 
povečuje, ker dolgotrajna brezposelnost 
dosega zaskrbljujočo raven, in ker se 
povprečni dohodki gospodinjstev v 
številnih državah članicah znižujejo, 
kazalniki pa nakazujejo vse višje stopnje in 
izrazitejše oblike revščine in socialne 
izključenosti, poleg tega pa se v številnih 
državah članicah povečuje tudi revščina 
zaposlenih in družbena polarizacija;

B. ker so se leta 2012 zaposlitvene razmere 
poslabšale in so obeti za leto 2013 slabi; 
ker se segmentacija trga dela še naprej 
povečuje, ker dolgotrajna brezposelnost 
dosega zaskrbljujočo raven, ker je revščina 
zaposlenih še vedno pereča in ker se 
povprečni dohodki gospodinjstev v 
številnih državah članicah znižujejo, 
kazalniki pa nakazujejo vse višje stopnje in 
izrazitejše oblike revščine in socialne 
izključenosti, poleg tega pa se v številnih 
državah članicah povečuje tudi revščina 
zaposlenih in družbena polarizacija;

Or. en

Predlog spremembe 16
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je Komisija po zasedanju 
Evropskega sveta 30. januarja 2012 v 
okviru svoje pobude Priložnosti za mlade 
pozvala države članice, naj oblikujejo in 
izvajajo celovite pobude za zaposlovanje, 
izobraževanje in kvalifikacije mladih ter v 
okviru nacionalnih programov reform 
pripravijo načrte za delovna mesta za 
mlade, ki pa jih večina držav članic ni 
predložila;

Or. en

Predlog spremembe 17
Sergio Gutiérrez Prieto
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Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker so na zasedanju Evropskega sveta 
januarja 2012 predlagali tudi pilotni 
ukrep za pomoč osmim državam 
članicam, kjer je brezposelnost mladih 
najvišja, da bi del sredstev, ki so jih 
prejele iz strukturnih skladov EU, 
prerazporedile za odpravljanje 
brezposelnosti mladih; ker je Komisija 
maja 2012 znatno znižala ocene o 
razpoložljivih sredstvih za 
prerazporeditev, in sicer z 
82 milijard EUR na 29.800 milijard EUR, 
in s tem zmanjšala obseg pilotnih 
projektov; ker je zaskrbljujoče, da je bil 
doslej samo majhen del teh sredstev 
prerazporejen za pomoč mladim pri 
iskanju zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 18
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava E c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ec. ker prerazporejanje obstoječih 
sredstev EU ni dovolj ambiciozno za 
reševanje ogromnega izziva brezposelnosti 
mladih v številnih državah članicah in ker 
mora Komisija najti nova sredstva za 
pomoč državam, kjer je brezposelnost 
mladih največja;

Or. en
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Predlog spremembe 19
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava E d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ed. ker se ocenjuje, da stroški 
nedejavnosti mladih, ki nimajo zaposlitve 
in se ne izobražujejo ali usposabljajo, v 
EU znaša 153 milijard EUR, in ker je v 
EU 7,5 milijona teh mladih starih manj 
kot 25 let;

Or. en

Predlog spremembe 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je treba uvesti potrebne reforme, 
ki bodo zagotavljale vzdržnost 
pokojninskih sistemov; ker je za to še 
vedno mogoče zvišati dejansko 
upokojitveno starost, ne da bi zvišali 
obvezno upokojitveno starost, in sicer 
tako, da se zmanjša zgodnje odhajanje s 
trga dela; ker morajo biti v reforme 
pokojninskih sistemov – če želimo 
uspešno zvišati dejansko upokojitveno 
starost – vključene politike, ki razvijajo 
zaposlitvene možnosti za starejše delavce 
in dostop do vseživljenjskega učenja, 
uvajajo davčne ugodnosti, ki spodbujajo 
delavce, da delajo dlje, ter podpirajo 
dejavno in zdravo staranje;

Or. en
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Predlog spremembe 21
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker so se milijonom evropskih 
delavcev zaradi prizadevanja, da bi v 
državah s primanjkljajem prek notranje 
devalvacije povečali konkurenčnost, 
močno zmanjšale ali zamrznile plače; ker 
veliko zmanjšanje kupne moči zaradi 
znižanja plač in brezposelnosti zmanjšuje 
notranje povpraševanje in zavira 
spodbujanje rasti;

Or. en

Predlog spremembe 22
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker so reforme trga dela v številnih 
državah članicah spodbudile prožnost s 
tem, ko so ustvarile ugodne pogoje, pod 
katerimi lahko podjetja zavrnejo 
kolektivne pogodbe na višji ravni in 
pregledajo sektorske sporazume o plačah, 
zaradi česar je na milijone delavcev EU 
izgubilo pravico do svobodnega 
združevanja in pravico do kolektivnih 
pogajanj o kolektivnih pogodbah, tako da 
je ogroženo samo bistvo evropskega 
socialnega projekta;

Or. en
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Predlog spremembe 23
Marian Harkin

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker Odbor za socialno zaščito opozarja, 
da zaradi vpliva ukrepov fiskalne 
konsolidacije vse večje število ljudi 
ogrožajo revščina zaradi prenizkih 
dohodkov, revščina otrok, hudo materialno 
pomanjkanje in socialna izključenost;

I. ker so se izdatki za socialno zaščito 
zmanjšali skoraj v vseh državah članicah 
in ker Odbor za socialno zaščito opozarja, 
da zaradi vpliva ukrepov fiskalne 
konsolidacije vse večje število ljudi 
ogrožajo revščina zaradi prenizkih 
dohodkov, revščina otrok, hudo materialno 
pomanjkanje in socialna izključenost;

Or. en

Predlog spremembe 24
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker je sedanja kriza socialna kriza in 
kriza zaposlovanja; ker je treba zato na 
ravni EU in vzporedno z gospodarskim 
upravljanjem izboljšati družbeno 
upravljanje; ker je semester EU 
najustreznejši postopek za to;

Or. en

Predlog spremembe 25
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker bi morale imeti ciljno usmerjene 
socialne naložbe glavno vlogo pri 
reševanju krize v državah članicah, saj so 
ključnega pomena za uresničitev ciljev 
strategije Evropa 2020 na področju 
zaposlovanja in izobraževanja ter 
socialnem področju;

Or. en

Predlog spremembe 26
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava J b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Jb. ker je skrb vzbujajoče neravnovesje pri 
nadzoru socialnih politik in politik 
zaposlovanja ter nacionalnih 
gospodarskih politik; ker je treba nujno 
okrepiti nadzor prvih;

Or. en

Predlog spremembe 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava J c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Jc. ker so bila več državam članicam dana 
priporočila glede plač; ker utegne praksa 
Komisije, da določi, kako bodo oblikovane 
plače in kakšna bo njihova raven v 
državah v programu, povečati tveganje 
revščine zaposlenih ali neenakosti v 
plačah, ki ogrožajo ljudi z nizkimi 
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plačami, hkrati pa omejiti neodvisnost 
socialnih partnerjev, ki je potrebna za 
zagotavljanje socialne zaščite delavcev in 
učinkovitih trgov dela;

Or. en

Predlog spremembe 28
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava J d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Jd. ker je pri vzpostavljanju družbenega 
upravljanja v EU potrebna večja 
ambicioznost; ker bi bilo treba preprečiti, 
da bi manjšine, ki lahko neupravičeno 
preprečijo sprejetje odločitev, zavirale 
napredek v tem smislu; ker bi bilo treba 
preučiti možnosti okrepljenega 
sodelovanja na področju socialne politike 
in politike zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 29
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ka. ker Komisija v svojem sporočilu o 
letnem pregledu rasti za leto 2013 navaja, 
da so države članice in institucije EU 
skupno odgovorne za gospodarske 
politike, ki vodijo iz krize; ker si države 
članice zelo prizadevajo, da bi izpolnile 
vse zahteve institucij EU, Svet EU in 
Komisija pa se še vedno premalo 
zavzemata, da bi dosegla cilje vzpostavitve 
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močnejšega gospodarskega in socialnega 
upravljanja, postavljene na sejah Sveta 
EU, kar zavira nacionalna prizadevanja 
za pospešitev okrevanja gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava K b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Kb. ker je bilo na zasedanju Evropskega 
sveta junija 2012 rečeno, da je zaradi 
krize državnega dolga in šibkosti 
finančnega sektorja, skupaj z vztrajno 
nizko rastjo in makroekonomskimi 
neravnovesji, upočasnjeno gospodarsko 
okrevanje in ogrožena stabilnost 
ekonomske in monetarne unije, kar 
negativno vpliva na brezposelnost;

Or. en

Predlog spremembe 31
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker se mora zaradi visoke zadolženosti 
in dolgoročnih izzivov za javne finance 
fiskalna konsolidacija nadaljevati; ker 
lahko fiskalna konsolidacija kratkoročno 
gledano negativno vpliva na rast in 
zaposlovanje, še zlasti v državah v recesiji 
ali z neznatno stopnjo rasti, ter tako ogroža 
rast in potencial za ustvarjanje delovnih 
mest v prihodnosti; ker mora zato fiskalna 

L. ker lahko fiskalna konsolidacija 
kratkoročno gledano negativno vpliva na 
rast in zaposlovanje, še zlasti v državah v 
recesiji ali z neznatno stopnjo rasti, ter tako 
ogroža rast in potencial za ustvarjanje 
delovnih mest v prihodnosti;
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konsolidacija v prihodnje spodbujati rast;

Or. en

Predlog spremembe 32
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker se mora zaradi visoke zadolženosti 
in dolgoročnih izzivov za javne finance 
fiskalna konsolidacija nadaljevati; ker 
lahko fiskalna konsolidacija kratkoročno 
gledano negativno vpliva na rast in 
zaposlovanje, še zlasti v državah v recesiji 
ali z neznatno stopnjo rasti, ter tako ogroža 
rast in potencial za ustvarjanje delovnih 
mest v prihodnosti; ker mora zato fiskalna 
konsolidacija v prihodnje spodbujati rast;

L. ker mora biti fiskalna konsolidacija 
zaradi visoke zadolženosti in dolgoročnih 
izzivov za javne finance srednje- do 
dolgoročen cilj; ker lahko fiskalna 
konsolidacija kratkoročno gledano 
negativno vpliva na rast in zaposlovanje, še 
zlasti v državah v recesiji ali z neznatno 
stopnjo rasti, ter tako ogroža rast in 
potencial za ustvarjanje delovnih mest v 
prihodnosti; ker mora zato fiskalna 
konsolidacija upoštevati stanje 
gospodarstva in njegov položaj v 
poslovnem ciklu ter pri tem spodbujati 
rast;

Or. en

Predlog spremembe 33
Stephen Hughes

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker se mora zaradi visoke zadolženosti 
in dolgoročnih izzivov za javne finance 
fiskalna konsolidacija nadaljevati; ker 
lahko fiskalna konsolidacija kratkoročno 
gledano negativno vpliva na rast in 
zaposlovanje, še zlasti v državah v recesiji 
ali z neznatno stopnjo rasti, ter tako ogroža 

L. ker mora biti fiskalna konsolidacija 
zaradi visoke zadolženosti in dolgoročnih 
izzivov za javne finance srednje- do 
dolgoročen cilj; ker lahko fiskalna 
konsolidacija kratkoročno gledano 
negativno vpliva na rast in zaposlovanje, še 
zlasti v državah v recesiji ali z neznatno 
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rast in potencial za ustvarjanje delovnih 
mest v prihodnosti; ker mora zato fiskalna 
konsolidacija v prihodnje spodbujati rast;

stopnjo rasti, ter tako ogroža rast in 
potencial za ustvarjanje delovnih mest v 
prihodnosti; ker bi morala zato fiskalna 
konsolidacija upoštevati stanje 
gospodarstva in njegov položaj v 
poslovnem ciklu;

Or. en

Predlog spremembe 34
Marian Harkin

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker se mora zaradi visoke zadolženosti 
in dolgoročnih izzivov za javne finance 
fiskalna konsolidacija nadaljevati; ker 
lahko fiskalna konsolidacija kratkoročno 
gledano negativno vpliva na rast in 
zaposlovanje, še zlasti v državah v recesiji 
ali z neznatno stopnjo rasti, ter tako ogroža 
rast in potencial za ustvarjanje delovnih 
mest v prihodnosti; ker mora zato fiskalna 
konsolidacija v prihodnje spodbujati rast;

L. ker se mora zaradi visoke zadolženosti 
in dolgoročnih izzivov za javne finance 
fiskalna konsolidacija nadaljevati, hitrost, s 
katero se bo izvajala, pa je treba 
uravnavati tako, da ne bo ogrožala 
potenciala za rast gospodarstva ali 
njegove družbene strukture; ker lahko 
fiskalna konsolidacija kratkoročno gledano 
negativno vpliva na rast in zaposlovanje, še 
zlasti v državah v recesiji ali z neznatno 
stopnjo rasti, ter tako ogroža rast in 
potencial za ustvarjanje delovnih mest v 
prihodnosti; ker je treba zato fiskalno 
konsolidacijo upravljati tako, da bo 
spodbujala rast;

Or. en

Predlog spremembe 35
Sergio Gutiérrez Prieto, Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Uvodna izjava L a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

La. ker je evropski proračun predvsem 
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proračun za naložbe, saj se 94 % 
celotnega zneska ponovno naloži v 
državah članicah, postavka 1 tega 
proračuna pa se imenuje prav „trajnostna 
rast“;

Or. en

Predlog spremembe 36
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker je napredek držav članic pri 
uresničevanju ciljev strategije 
Evropa 2020 kljub nujnosti razmer 
nezadovoljiv; ker zaveze, določene v 
nacionalnih programih reform za leto 2012, 
ne zadostujejo za uresničevanje večine 
ciljev na ravni EU;

M. ker je Evropska unija kljub nujnosti 
razmer zatajila pri skoraj vseh ciljih 
strategije Evropa 2020, napredek držav 
članic pri uresničevanju teh ciljev pa je
nezadovoljiv; ker zaveze, določene v 
nacionalnih programih reform za leto 2012, 
ne zadostujejo za uresničevanje večine 
ciljev na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 37
Stephen Hughes

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker je napredek držav članic pri 
uresničevanju ciljev strategije 
Evropa 2020 kljub nujnosti razmer 
nezadovoljiv; ker zaveze, določene v 
nacionalnih programih reform za leto 2012, 
ne zadostujejo za uresničevanje večine 
ciljev na ravni EU;

M. ker je Evropska unija kljub nujnosti 
razmer zatajila pri skoraj vseh ciljih 
strategije Evropa 2020, napredek držav 
članic pri uresničevanju teh ciljev pa je
nezadovoljiv; ker zaveze, določene v 
nacionalnih programih reform za leto 2012, 
ne zadostujejo za uresničevanje večine 
ciljev na ravni EU;
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Or. en

Predlog spremembe 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava M a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ma. ker ni potrebnega nadzora ciljev, ki 
so bili postavljeni v predhodnih semestrih 
EU, zlasti glede ustvarjanja delovnih 
mest, njihove kakovosti ter boja proti 
revščini in socialni izključenosti; ker je to
bistveno za okrepitev učinkovitega poteka 
semestra EU;

Or. en

Predlog spremembe 39
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava M b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Mb. ker je pri oblikovanju nacionalnih 
programov reform opazen velik 
demokratični primanjkljaj, zlasti pri 
sodelovanju nacionalnih parlamentov in 
družbenih akterjev;

Or. en

Predlog spremembe 40
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava N
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Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker so naložbe v raziskave, inovacije, 
izobraževanje in usposabljanje, ki so 
ključna področja za gospodarsko rast in 
ustvarjanje delovnih mest, v EU še vedno 
nižje kot v njenih gospodarskih 
partnericah in konkurentkah po svetu;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 41
Stephen Hughes

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker so naložbe v raziskave, inovacije, 
izobraževanje in usposabljanje, ki so 
ključna področja za gospodarsko rast in 
ustvarjanje delovnih mest, v EU še vedno 
nižje kot v njenih gospodarskih partnericah 
in konkurentkah po svetu;

N. ker so naložbe v izobraževanje in 
usposabljanje, raziskave in inovacije, ki so 
ključna področja za gospodarsko rast in 
ustvarjanje delovnih mest, v EU še vedno 
nižje kot v njenih gospodarskih partnericah 
in konkurentkah po svetu;

Or. en

Predlog spremembe 42
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker je vidik spola bistven za doseganje 
glavnih ciljev strategije Evropa 2020, saj 
so ženske najštevilčnejša še neuporabljena 
delovna sila; ker je med tistimi, ki v EU 
živijo v revščini, največ žensk; ker je zato 
treba med celotnim procesom evropskega 
semestra posebno pozornost posvetiti 

O. ker je vidik spola bistven za doseganje 
glavnih ciljev strategije Evropa 2020, saj 
so ženske najštevilčnejša še neuporabljena 
delovna sila; ker je med tistimi, ki v EU 
živijo v revščini, največ žensk; ker bo 
zmanjševanje sredstev za javne storitve, 
kot sta otroško varstvo in varstvo drugih 
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vključevanju načela enakosti spolov ter 
posameznim politikam, namenjenim 
ženskam;

vzdrževanih oseb, nesorazmerno vplivalo 
na ženske in njihovo možnost udeležbe na 
trgu dela in ker je zato treba med celotnim 
procesom evropskega semestra posebno 
pozornost posvetiti vključevanju načela 
enakosti spolov ter posameznim politikam, 
namenjenim ženskam;

Or. en

Predlog spremembe 43
Stephen Hughes

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker je vidik spola bistven za doseganje 
glavnih ciljev strategije Evropa 2020, saj 
so ženske najštevilčnejša še neuporabljena 
delovna sila; ker je med tistimi, ki v EU 
živijo v revščini, največ žensk; ker je zato 
treba med celotnim procesom evropskega 
semestra posebno pozornost posvetiti 
vključevanju načela enakosti spolov ter 
posameznim politikam, namenjenim 
ženskam;

O. ker je vidik spola bistven za doseganje 
glavnih ciljev strategije Evropa 2020, saj 
so ženske najštevilčnejša še neuporabljena 
delovna sila; ker je med tistimi, ki v EU 
živijo v revščini, največ žensk; ker bo 
zmanjševanje sredstev za javne storitve, 
kot sta otroško varstvo in varstvo drugih 
vzdrževanih oseb, nesorazmerno vplivalo 
na ženske in njihovo možnost udeležbe na 
trgu dela in ker je zato treba med celotnim 
procesom evropskega semestra posebno 
pozornost posvetiti vključevanju načela 
enakosti spolov ter posameznim politikam, 
namenjenim ženskam;

Or. en

Predlog spremembe 44
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker je vidik spola bistven za doseganje O. ker je vidik spola bistven za doseganje 



AM\922362SL.doc 23/95 PE502.062v01-00

SL

glavnih ciljev strategije Evropa 2020, saj 
so ženske najštevilčnejša še neuporabljena 
delovna sila; ker je med tistimi, ki v EU 
živijo v revščini, največ žensk; ker je zato 
treba med celotnim procesom evropskega 
semestra posebno pozornost posvetiti 
vključevanju načela enakosti spolov ter 
posameznim politikam, namenjenim 
ženskam;

glavnih ciljev strategije Evropa 2020, saj 
so ženske najštevilčnejša še neuporabljena 
delovna sila; ker je med tistimi, ki v EU 
živijo v revščini, največ žensk; ker je zato 
treba med celotnim procesom evropskega 
semestra posebno pozornost posvetiti 
vključevanju načela enakosti spolov ter 
posameznim politikam, namenjenim 
ženskam; poudarja, da je treba uskladiti 
zakonsko določeno upokojitveno starost 
za ženske s tisto, ki velja za moške;

Or. en

Predlog spremembe 45
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava O a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Oa. ker lahko strukturne reforme dajo le 
srednje- do dolgoročne rezultate in ne 
morejo same po sebi odpraviti recesijske 
spirale, v kateri se je znašla EU;

Or. en

Predlog spremembe 46
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker je treba v okviru evropskega 
semestra zagotoviti večjo interakcijo med 
politikami zaposlovanja ter socialnimi in 
gospodarskimi politikami;

P. ker je treba v okviru evropskega 
semestra zagotoviti večjo interakcijo med 
politikami zaposlovanja ter socialnimi in 
gospodarskimi politikami, kot to določata 
člena 121 in 148 PDEU;

Or. en



PE502.062v01-00 24/95 AM\922362SL.doc

SL

Predlog spremembe 47
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Qa. ker socialni nemiri zaradi varčevalnih 
ukrepov v različnih državah članicah EU 
izražajo tudi naraščajoče nezadovoljstvo s 
stopnjo demokratičnosti evropskega 
procesa odločanja in pomanjkanjem 
socialnega dialoga v okviru semestra EU;

Or. en

Predlog spremembe 48
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. poziva Komisijo in Svet, naj s 
Parlamentom skleneta medinstitucionalni 
sporazum, s katerim bo Parlament dobil 
polnopravno vlogo pri pripravi in 
odobritvi letnega pregleda rasti, 
gospodarske politike in smernic 
zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 49
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. obžaluje dejstvo, da prednostne naloge, 
opredeljene med lanskim ciklom 
evropskega semestra, zlasti tiste v zvezi z 
ustvarjanjem delovnih mest in njihovo 
kakovostjo ter bojem proti revščini in 
socialni izključenosti, niso prinesle 
pričakovanih rezultatov;

2. obžaluje dejstvo, da prednostne naloge, 
opredeljene med lanskim ciklom 
evropskega semestra, zlasti tiste v zvezi z 
ustvarjanjem delovnih mest in njihovo 
kakovostjo ter bojem proti revščini in 
socialni izključenosti, niso prinesle 
pričakovanih rezultatov in da niso dobile 
osrednjega mesta v letnem pregledu rasti 
za leto 2013;

Or. en

Predlog spremembe 50
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. obžaluje dejstvo, da prednostne naloge, 
opredeljene med lanskim ciklom 
evropskega semestra, zlasti tiste v zvezi z 
ustvarjanjem delovnih mest in njihovo 
kakovostjo ter bojem proti revščini in 
socialni izključenosti, niso prinesle 
pričakovanih rezultatov;

2. obžaluje dejstvo, da prednostne naloge, 
opredeljene med lanskim ciklom 
evropskega semestra, zlasti tiste v zvezi z 
ustvarjanjem delovnih mest in njihovo 
kakovostjo ter bojem proti revščini in 
socialni izključenosti, niso bile prednostne 
za države članice in da jih Komisija ni 
zahtevala;

Or. en

Predlog spremembe 51
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da so se v zadnjem letu 
gospodarske razmere in socialne posledice 

3. opozarja, da so se v zadnjem letu 
gospodarske razmere in socialne posledice 
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krize še poslabšale, in zato poudarja, kako 
pomembno je, da države članice dosledneje 
upoštevajo smernice politike za leto 2013,
zlasti na področju politike zaposlovanja in 
socialne politike;

krize še poslabšale, in zato poudarja, kako 
pomembno je, da se kritično oceni, kako 
bo fiskalna konsolidacija kratkoročno 
vplivala na zaposlovanje in socialno 
izključenost, in da države članice 
dosledneje upoštevajo smernice politike za 
leto 2013, zlasti na področju politike 
zaposlovanja in socialne politike;

Or. en

Predlog spremembe 52
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da so se v zadnjem letu 
gospodarske razmere in socialne posledice 
krize še poslabšale, in zato poudarja, kako 
pomembno je, da države članice dosledneje 
upoštevajo smernice politike za leto 2013, 
zlasti na področju politike zaposlovanja in 
socialne politike;

3. opozarja, da so se v zadnjem letu 
gospodarske razmere in socialne posledice 
krize še poslabšale, in zato poudarja, kako 
pomembno je, da države članice dosledneje 
upoštevajo smernice politike za leto 2013, 
zlasti na področju politike zaposlovanja in 
socialne politike, in da se ponovno 
strukturno preučita strategija varčevalnih 
ukrepov in vrsta strukturnih reform, zlasti 
na področju zaposlovanja in socialnem 
področju, ki se priporočajo v letnem 
pregledu rasti za leto 2013 in ki jih 
izvajajo številne države članice s hudimi 
posledicami za gospodarsko uspešnost, 
zaposlovanje in socialno kohezijo;

Or. en

Predlog spremembe 53
Stephen Hughes

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. opozarja, da so se v zadnjem letu 
gospodarske razmere in socialne posledice 
krize še poslabšale, in zato poudarja, kako 
pomembno je, da države članice dosledneje 
upoštevajo smernice politike za leto 2013, 
zlasti na področju politike zaposlovanja in 
socialne politike;

3. opozarja, da so se v zadnjem letu 
gospodarske razmere in socialne posledice 
krize še poslabšale, in zato poudarja, kako 
pomembno je, da države članice dosledneje 
upoštevajo smernice politike za leto 2013, 
zlasti na področju politike zaposlovanja in 
socialne politike, in da se ponovno 
strukturno preuči strategija varčevalnih 
ukrepov in vrsta strukturnih reform, zlasti 
na področju zaposlovanja in socialnem 
področju, ki se priporočajo v letnem 
pregledu rasti za leto 2013 in ki jih 
izvajajo številne države članice s hudimi 
posledicami za gospodarsko uspešnost, 
zaposlovanje in socialno kohezijo;

Or. en

Predlog spremembe 54
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva Evropski svet, naj zagotovi, da 
bodo letne smernice politike, določene na 
podlagi letnega pregleda rasti, v celoti 
osredotočene na uresničevanje vseh ciljev 
strategije Evropa 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast;

4. poziva Evropski svet, naj zagotovi, da 
bodo letne smernice politike, določene na 
podlagi letnega pregleda rasti, v celoti 
osredotočene na uresničevanje vseh ciljev 
strategije Evropa 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast; obžaluje, da 
v letni pregled rasti za leto 2013 ni bil 
vključeno poročilo o napredku, in poziva 
Komisijo, naj ga pravočasno predloži še 
pred spomladanskim srečanjem 
Evropskega sveta;

Or. en
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Predlog spremembe 55
Georges Bach

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. obžaluje dejstvo, da smernice politike za 
leto 2012 in njihovo izvajanje niso bili 
dovolj učinkoviti glede uresničevanja 
političnih ciljev iz strategije Evropa 2020;

5. obžaluje dejstvo, da smernice politike za 
leto 2012 in njihovo izvajanje niso bili 
dovolj učinkoviti glede uresničevanja 
političnih ciljev iz strategije Evropa 2020; 
obžaluje dejstvo, da se nekatere države 
članice od teh ciljev čedalje bolj 
oddaljujejo;

Or. en

Predlog spremembe 56
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da mora Komisija v okviru 
strategije Evropa 2020 priznati, da je 
treba spremeniti obstoječo 
makroekonomsko politiko (tj. odpraviti 
fiskalni pakt, prenehati izvajati postopke 
privatizacije in liberalizacije itd.), da bi 
dali prednost ustvarjanju kakovostnih 
delovnih mest z zagotovljenimi pravicami 
in boljšimi plačami, zmanjševanju 
revščine ter povečevanju socialne 
vključenosti in napredka;

Or. en

Predlog spremembe 57
Inês Cristina Zuber
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj v 
nacionalnih programih reform za leto 
2013 sprejmejo potrebne zaveze v smeri 
uresničevanja ciljev strategije Evropa 
2020;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 58
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva države članice, naj v nacionalnih 
programih reform za leto 2013 sprejmejo 
potrebne zaveze v smeri uresničevanja 
ciljev strategije Evropa 2020;

7. poziva države članice, naj v nacionalnih 
programih reform za leto 2013 sprejmejo 
večje potrebne zaveze v smeri 
uresničevanja ciljev strategije Evropa 
2020; poziva Komisijo, naj v svoji oceni 
programov za stabilnost in konvergenco 
ter postopkov v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem upošteva izdatke, 
povezane z javnimi naložbami v okviru 
strategije EU 2020;

Or. en

Predlog spremembe 59
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je obžalovanja vredno, da 
večina držav članic lani ni izpolnila 

9. ugotavlja, da neoliberalni, t.i. 
varčevalni ukrepi, ki so bili še okrepljeni, 
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zaveze, da nacionalnemu programu 
reform za leto 2012 priloži nacionalni 
načrt za delovna mesta; poziva države 
članice, naj leta 2013 to zavezo spoštujejo; 
podarja, da bi morali nacionalni načrti za 
delovna mesta vključevati izčrpne ukrepe 
za ustvarjanje delovnih mest in zeleno 
zaposlovanje, povezavo med politikami 
zaposlovanja in finančnimi instrumenti, 
reforme trga dela, jasen časovni razpored 
za postopno uvajanje večletnega 
programa reform v naslednjih dvanajstih 
mesecih ter navedbo področij in regij, ki 
se srečujejo s primanjkljaji in presežki 
določenih specializacij;

zlasti kot del tako imenovanih 
nacionalnih načrtov reform, 
gospodarskega upravljanja in evropskega 
semestra, prispevajo k poglabljanju 
socialne in gospodarske krize v številnih 
državah z bolj krhkimi gospodarstvi, kar 
vedno bolj otežuje življenje družin iz 
delavskega razreda, zlasti žensk in otrok, 
ki so glavne žrtve naraščajoče revščine, 
brezposelnosti ter negotovega in slabo 
plačanega dela;

Or. en

Predlog spremembe 60
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da je obžalovanja vredno, da
večina držav članic lani ni izpolnila zaveze, 
da nacionalnemu programu reform za leto 
2012 priloži nacionalni načrt za delovna 
mesta; poziva države članice, naj leta 2013 
to zavezo spoštujejo; podarja, da bi morali 
nacionalni načrti za delovna mesta 
vključevati izčrpne ukrepe za ustvarjanje 
delovnih mest in zeleno zaposlovanje, 
povezavo med politikami zaposlovanja in 
finančnimi instrumenti, reforme trga dela, 
jasen časovni razpored za postopno 
uvajanje večletnega programa reform v 
naslednjih dvanajstih mesecih ter navedbo 
področij in regij, ki se srečujejo s 
primanjkljaji in presežki določenih 
specializacij;

9. obžaluje, da večina držav članic lani ni 
izpolnila zaveze, da nacionalnemu 
programu reform za leto 2012 priloži 
nacionalni načrt za delovna mesta; poziva 
države članice, naj leta 2013 to zavezo 
spoštujejo; poudarja, da bi morali 
nacionalni načrti za delovna mesta 
vključevati izčrpne ukrepe za ustvarjanje 
delovnih mest in zeleno zaposlovanje, 
povezavo med politikami zaposlovanja in 
finančnimi instrumenti, reforme trga dela, 
jasen časovni razpored za postopno 
uvajanje večletnega programa reform v 
naslednjih dvanajstih mesecih ter navedbo 
področij in regij, ki se srečujejo s 
primanjkljaji in presežki določenih 
specializacij;

Or. en
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Predlog spremembe 61
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obžaluje, da Komisija ni poskrbela, da 
bi bili nacionalni načrti za delovna mesta 
obvezna zahteva, in jo poziva, naj 
spremlja njihovo pripravo med 
vsakoletnim ciklom evropskega semestra;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 62
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. obžaluje, da Komisija ni poskrbela, da 
bi bili nacionalni načrti za delovna mesta 
obvezna zahteva, in jo poziva, naj 
spremlja njihovo pripravo med 
vsakoletnim ciklom evropskega semestra;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 63
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, kako pomembno je 
zagotavljati večjo socialno kohezijo, ne da 
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bi pri tem zanemarili sodelovanje podjetij, 
kar bi lahko spodbujali predvsem s tem, 
da bi jim omogočili pospeševanje njihovih 
inovativnih in neoporečnih dejavnosti v 
socialnih zadevah s pomočjo oznake, ki bi 
pritegnila nove vlagatelje in dolgoročno 
spodbujala razvoj evropskega socialnega 
modela;

Or. en

Predlog spremembe 64
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih 
mest, na primer reforme davčnih 
obremenitev dela za povečanje 
zaposlovanja, pospešujejo in podpirajo 
samozaposlovanje in ustanavljanje novih 
podjetij, izboljšujejo okolje za sklepanje 
poslov, olajšajo dostop do financiranja za 
MSP, preoblikujejo neformalno in 
neprijavljeno delo v redne zaposlitve, 
reformirajo trge dela, da bodo bolj 
prilagodljivi, dinamični in vključujoči, 
posodabljajo sisteme določanja plač, da 
bodo plače sorazmerne produktivnosti, ter 
za ustvarjanje delovnih mest izrabljajo 
velike zaposlitvene možnosti v sektorjih, 
kot so zeleno gospodarstvo, zdravstvena in 
socialna oskrba ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije;

11. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih 
mest, na primer reforme davčnih 
obremenitev dela za povečanje 
zaposlovanja, pospešujejo in podpirajo
resnično in prostovoljno
samozaposlovanje in ustanavljanje novih 
podjetij, izboljšujejo okolje za poslovanje
in olajšajo dostop do financiranja za MSP, 
preoblikujejo neformalno in neprijavljeno 
delo v redne zaposlitve, reformirajo trge 
dela, da bodo bolj prilagodljivi, dinamični 
in vključujoči, skupaj s socialnimi 
partnerji razvijejo čezmejno sodelovanje 
pri kolektivnih pogajanjih in tako 
zagotovijo, da bodo plače rasle 
sorazmerno s produktivnostjo v mejah, ki 
omogočajo dostojno življenje, ter za 
ustvarjanje delovnih mest izrabljajo velike 
zaposlitvene možnosti v sektorjih, kot so 
zeleno gospodarstvo, zdravstvena in 
socialna oskrba ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije;

Or. en
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Predlog spremembe 65
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih 
mest, na primer reforme davčnih 
obremenitev dela za povečanje 
zaposlovanja, pospešujejo in podpirajo 
samozaposlovanje in ustanavljanje novih 
podjetij, izboljšujejo okolje za sklepanje 
poslov, olajšajo dostop do financiranja za 
MSP, preoblikujejo neformalno in 
neprijavljeno delo v redne zaposlitve, 
reformirajo trge dela, da bodo bolj 
prilagodljivi, dinamični in vključujoči, 
posodabljajo sisteme določanja plač, da 
bodo plače sorazmerne produktivnosti, ter 
za ustvarjanje delovnih mest izrabljajo 
velike zaposlitvene možnosti v sektorjih, 
kot so zeleno gospodarstvo, zdravstvena in 
socialna oskrba ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije;

11. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih 
mest, na primer reforme davčnih 
obremenitev dela za povečanje 
zaposlovanja, pospešujejo in podpirajo 
samozaposlovanje in ustanavljanje novih 
podjetij, izboljšujejo okolje za poslovanje
in olajšajo dostop do financiranja za MSP, 
preoblikujejo neformalno in neprijavljeno 
delo v redne zaposlitve, reformirajo trge 
dela, da bodo bolj produktivni, 
konkurenčni, dinamični in vključujoči, 
posodabljajo sisteme določanja plač, da 
bodo plače sorazmerne produktivnosti, ter
za ustvarjanje delovnih mest izrabljajo 
velike zaposlitvene možnosti v sektorjih, 
kot so zeleno gospodarstvo, zdravstvena in 
socialna oskrba ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 66
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih 
mest, na primer reforme davčnih 
obremenitev dela za povečanje 
zaposlovanja, pospešujejo in podpirajo 
samozaposlovanje in ustanavljanje novih 
podjetij, izboljšujejo okolje za sklepanje 
poslov, olajšajo dostop do financiranja za 
MSP, preoblikujejo neformalno in 
neprijavljeno delo v redne zaposlitve, 

11. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih
mest, na primer reforme davčnih 
obremenitev dela za povečanje 
zaposlovanja, pospešujejo in podpirajo 
samozaposlovanje in ustanavljanje novih 
podjetij, izboljšujejo okolje za sklepanje 
poslov, olajšajo dostop do financiranja za 
MSP, preoblikujejo neformalno in 
neprijavljeno delo v redne zaposlitve, 
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reformirajo trge dela, da bodo bolj 
prilagodljivi, dinamični in vključujoči, 
posodabljajo sisteme določanja plač, da 
bodo plače sorazmerne produktivnosti, ter 
za ustvarjanje delovnih mest izrabljajo 
velike zaposlitvene možnosti v sektorjih, 
kot so zeleno gospodarstvo, zdravstvena in 
socialna oskrba ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije;

reformirajo trge dela ter če je potrebno in 
izvedljivo, to vedno izvajajo v socialnem 
dialogu in s strogim spoštovanjem 
evropskega socialnega pravnega reda, 
krepijo usklajevanje sistemov določanja 
plač, da se zagotovijo pravične plače in da
bodo realne plače sorazmerne z gibanji
produktivnosti, pri čemer naj spoštujejo 
avtonomijo kolektivnih pogajanj in 
različnost nacionalnih modelov pri 
odnosih med delavci in delodajalci, ter za 
ustvarjanje delovnih mest izrabljajo velike 
zaposlitvene možnosti v sektorjih, kot so 
zeleno gospodarstvo, zdravstvena in 
socialna oskrba ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 67
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih 
mest, na primer reforme davčnih 
obremenitev dela za povečanje 
zaposlovanja, pospešujejo in podpirajo 
samozaposlovanje in ustanavljanje novih 
podjetij, izboljšujejo okolje za sklepanje 
poslov, olajšajo dostop do financiranja za 
MSP, preoblikujejo neformalno in 
neprijavljeno delo v redne zaposlitve, 
reformirajo trge dela, da bodo bolj 
prilagodljivi, dinamični in vključujoči, 
posodabljajo sisteme določanja plač, da 
bodo plače sorazmerne produktivnosti, ter 
za ustvarjanje delovnih mest izrabljajo 
velike zaposlitvene možnosti v sektorjih, 
kot so zeleno gospodarstvo, zdravstvena in 
socialna oskrba ter informacijske in 

11. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih 
mest, na primer reforme davčnih 
obremenitev dela za povečanje 
zaposlovanja, pospešujejo in podpirajo 
samozaposlovanje in ustanavljanje novih 
podjetij, izboljšujejo okolje za sklepanje 
poslov, olajšajo dostop do financiranja za 
MSP, preoblikujejo neformalno in 
neprijavljeno delo v redne zaposlitve, 
reformirajo trge dela, da bodo bolj 
prilagodljivi, dinamični in vključujoči, pri 
čemer naj zaposlenim zagotovijo ustrezno 
varnost, posodabljajo sisteme določanja 
plač z aktivno udeležbo socialnih 
partnerjev v okviru socialnega dialoga, da 
bodo plače sorazmerne razvoju 
produktivnosti, pri čemer naj upoštevajo 
njihovo ustreznost, ter za ustvarjanje 
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komunikacijske tehnologije; trajnostnih in kakovostnih delovnih mest 
izrabljajo velike zaposlitvene možnosti v 
sektorjih, kot so zeleno gospodarstvo, 
zdravstvena in socialna oskrba ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 68
Stephen Hughes

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih 
mest, na primer reforme davčnih 
obremenitev dela za povečanje 
zaposlovanja, pospešujejo in podpirajo 
samozaposlovanje in ustanavljanje novih 
podjetij, izboljšujejo okolje za sklepanje 
poslov, olajšajo dostop do financiranja za 
MSP, preoblikujejo neformalno in 
neprijavljeno delo v redne zaposlitve, 
reformirajo trge dela, da bodo bolj 
prilagodljivi, dinamični in vključujoči,
posodabljajo sisteme določanja plač, da 
bodo plače sorazmerne produktivnosti, ter 
za ustvarjanje delovnih mest izrabljajo 
velike zaposlitvene možnosti v sektorjih, 
kot so zeleno gospodarstvo, zdravstvena in 
socialna oskrba ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije;

11. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih 
mest, na primer reforme davčnih 
obremenitev dela za povečanje 
zaposlovanja, pospešujejo in podpirajo 
samozaposlovanje in ustanavljanje novih 
podjetij, izboljšujejo okolje za poslovanje 
in olajšajo dostop do financiranja za MSP, 
preoblikujejo neformalno in neprijavljeno 
delo v redne zaposlitve, reformirajo trge 
dela ter če je potrebno in izvedljivo, to 
vedno izvajajo v socialnem dialogu in s 
strogim spoštovanjem evropskega 
socialnega pravnega reda, krepijo 
usklajevanje sistemov določanja plač, da 
se zagotovijo pravične plače in da bodo 
realne plače sorazmerne z gibanji 
produktivnosti celotnega gospodarstva, pri 
čemer naj spoštujejo avtonomijo 
kolektivnih pogajanj in različnost 
nacionalnih modelov pri odnosih med
delavci in delodajalci, ter za ustvarjanje 
delovnih mest izrabljajo velike 
zaposlitvene možnosti v sektorjih, kot so 
zeleno gospodarstvo, zdravstvena in 
socialna oskrba ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije;

Or. en
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Predlog spremembe 69
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih 
mest, na primer reforme davčnih 
obremenitev dela za povečanje 
zaposlovanja, pospešujejo in podpirajo 
samozaposlovanje in ustanavljanje novih 
podjetij, izboljšujejo okolje za sklepanje 
poslov, olajšajo dostop do financiranja za 
MSP, preoblikujejo neformalno in 
neprijavljeno delo v redne zaposlitve, 
reformirajo trge dela, da bodo bolj 
prilagodljivi, dinamični in vključujoči, 
posodabljajo sisteme določanja plač, da 
bodo plače sorazmerne produktivnosti, ter 
za ustvarjanje delovnih mest izrabljajo 
velike zaposlitvene možnosti v sektorjih, 
kot so zeleno gospodarstvo, zdravstvena in 
socialna oskrba ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije;

11. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih 
mest za povečanje zaposlovanja, 
pospešujejo in podpirajo samozaposlovanje 
in ustanavljanje novih podjetij, izboljšujejo 
okolje za sklepanje poslov, olajšajo dostop 
do financiranja za MSP, preoblikujejo 
neformalno in neprijavljeno delo v redne 
zaposlitve z zagotovljenimi pravicami, 
zvišajo plače, posodabljajo sisteme 
določanja plač ter za ustvarjanje delovnih 
mest izrabljajo velike zaposlitvene 
možnosti v sektorjih, kot so zeleno 
gospodarstvo, zdravstvena in socialna 
oskrba ter informacijske in komunikacijske 
tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 70
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih 
mest, na primer reforme davčnih 
obremenitev dela za povečanje 
zaposlovanja, pospešujejo in podpirajo 
samozaposlovanje in ustanavljanje novih 

11. poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih 
mest, na primer reforme davčnih 
obremenitev dela za povečanje 
zaposlovanja, pospešujejo in podpirajo 
samozaposlovanje in ustanavljanje novih 
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podjetij, izboljšujejo okolje za sklepanje 
poslov, olajšajo dostop do financiranja za 
MSP, preoblikujejo neformalno in 
neprijavljeno delo v redne zaposlitve, 
reformirajo trge dela, da bodo bolj 
prilagodljivi, dinamični in vključujoči,
posodabljajo sisteme določanja plač, da 
bodo plače sorazmerne produktivnosti, ter 
za ustvarjanje delovnih mest izrabljajo 
velike zaposlitvene možnosti v sektorjih, 
kot so zeleno gospodarstvo, zdravstvena in 
socialna oskrba ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije;

podjetij, izboljšujejo okolje za sklepanje 
poslov, olajšajo dostop do financiranja za 
MSP, preoblikujejo neformalno in 
neprijavljeno delo v redne zaposlitve, 
reformirajo trge dela, da bodo bolj 
prilagodljivi, dinamični in vključujoči, 
delodajalcem zagotovijo znanja in orodja, 
s katerimi se bodo lahko prilagodili 
spremembam na trgih dela; posodabljajo 
sisteme določanja plač, da bodo plače 
sorazmerne produktivnosti, ter za 
ustvarjanje delovnih mest izrabljajo velike 
zaposlitvene možnosti v sektorjih, kot so 
zeleno gospodarstvo, zdravstvena in 
socialna oskrba ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije;

Or. en

Predlog spremembe 71
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. ugotavlja, da je več držav članic 
prejelo priporočila glede plač; poudarja, 
da so plače predvsem dohodek, od 
katerega morajo delavci živeti; poudarja, 
da lahko praksa Komisije, da določa 
oblikovanje in ravni plač v državah 
programa, poveča tveganje za revščino 
zaposlenih ali plačne neenakosti v škodo 
skupin z nizkimi dohodki; poziva 
Komisijo, naj okrepi politične smernice za 
države članice, kjer so plače glede na 
raven produktivnosti v zastoju, pri čemer 
naj spoštuje avtonomijo socialnih 
partnerjev, ki jo med drugim ščitita člena 
152 in 153(5) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU);

Or. en
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Predlog spremembe 72
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 b. opozarja, da lahko splošno in 
nesorazmerno zmanjšanje prispevkov za 
socialno varnost, ki se predlaga v letnem 
pregledu rasti 2013, resno ogroža 
vzdržnost sistemov socialne varnosti. Da 
bi zagotovile čim večjo učinkovitost, 
morajo biti te prakse v vsakem primeru 
usmerjene v ciljne skupine;

Or. en

Predlog spremembe 73
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 11 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 c. opozarja, da je treba zagotoviti 
ustrezna in zadostna nadomestila za 
brezposelnost, ki morajo biti povezana z 
učinkovitimi aktivnimi politikami na 
področju dela; močno obžaluje, da je več 
držav članic kljub povišanim stopnjam 
brezposelnosti znižalo proračunska 
sredstva za financiranje aktivnih politik 
na področju dela;

Or. en

Predlog spremembe 74
Sergio Gutiérrez Prieto



AM\922362SL.doc 39/95 PE502.062v01-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 11 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 d. opozarja, da morajo države članice v 
delovnem pravu ohraniti potrebno 
ravnotežje med stroški odpuščanja in 
razlogi, ki ga lahko upravičijo, da bi 
preprečile popolno nezaščito delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 75
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 11 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 e. močno obžaluje, da vse večji obseg 
določanja pogojev za zavrnitev kolektivnih 
pogodb na višji ravni in za ponovni 
pregled sektorskih sporazumov o plačah 
vodi v to, da veliko število delavcev ne 
more uresničevati pravice do kolektivnih 
pogajanj;

Or. en

Predlog spremembe 76
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Podnaslov 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

Brezposelnost mladih Zaposlovanje mladih

Or. en
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Predlog spremembe 77
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12 a. odločno podpira pobudo Komisije, 
da predlaga priporočilo Sveta o jamstvih 
za mlade, katerega namen je, „da mladi v 
nekaj mesecih, potem ko zapustijo šolo, 
prejmejo kakovostno ponudbo za 
zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, 
vajeništvo ali pripravništvo“;

Or. en

Predlog spremembe 78
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12 b. meni, da bi moralo financiranje 
Unije, namenjeno jamstvom za mlade, 
imeti ključno vlogo, zlasti Evropski 
socialni sklad pa bi moral biti oblikovan 
tako, da bi omogočil jamstvo za 
financiranje, zato pa bi mu bilo treba 
dodeliti vsaj 25 % sredstev iz kohezijskih 
skladov; je kljub temu prepričan, da bi si 
morali prizadevati za ustrezno ravnotežje 
med financiranjem EU in držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 79
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice, naj sprejmejo 
odločne ukrepe za boj proti brezposelnosti 
mladih, vključno z usmerjenimi ukrepi za 
aktivno politiko trga dela in ukrepi, ki 
odpravljajo neusklajenost med ponudbo 
znanj in spretnosti in povpraševanjem po 
njih na trgu dela, zlasti s preprečevanjem 
predčasnega opuščanja šolanja ali 
programov vajeništva in zagotavljanjem, 
da sistemi izobraževanja in usposabljanja 
mladim učinkovito ponujajo potrebna 
znanja in spretnosti, kakor tudi naj 
spodbujajo podjetništvo ter zagotovijo 
spodbude za učinkovit razvoj podjetništva 
med mladimi in okvire, ki zagotavljajo 
prehod iz izobraževanja na trg dela;

13. poziva države članice, naj sprejmejo 
odločne ukrepe za boj proti brezposelnosti 
mladih, vključno z usmerjenimi ukrepi za 
aktivno politiko trga dela in ukrepi, ki 
odpravljajo neusklajenost med ponudbo 
znanj in spretnosti in povpraševanjem po 
njih na trgu dela, zlasti s preprečevanjem 
predčasnega opuščanja šolanja ali 
programov vajeništva in zagotavljanjem, 
da sistemi izobraževanja in usposabljanja 
mladim učinkovito ponujajo potrebna 
znanja in spretnosti, kakor tudi naj 
spodbujajo podjetništvo ter zagotovijo 
spodbude za učinkovit razvoj podjetništva 
med mladimi in okvire, ki zagotavljajo 
prehod iz izobraževanja na trg dela; tako 
da začnejo nemudoma izvajati jamstva za 
mlade, ki jih predlaga Komisija, in za njih 
zagotovijo zadostna sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 80
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva države članice, naj razvijejo 
celostne strategije za mlade, ki niso niti 
zaposleni niti se ne izobražujejo ali 
usposabljajo;

14. poziva države članice, naj razvijejo 
celostne strategije za mlade, ki niso niti 
zaposleni niti se ne izobražujejo ali 
usposabljajo; poziva države članice, naj 
pri razvoju teh strategij pokažejo finančno 
solidarnost do držav članic z omejenim 
fiskalnim manevrskim prostorom;

Or. en
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Predlog spremembe 81
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 a. poudarja, da je Evropski svet 
januarja 2012 predlagal pilotni ukrep za 
pomoč osmim državam članicam z 
najvišjimi stopnjami brezposelnosti 
mladih, da bi del svojih sredstev iz 
strukturnih skladov EU prerazporedile za 
boj proti brezposelnosti mladih; obžaluje, 
da je Komisija maja 2012 znatno znižala 
ocene razpoložljivih sredstev za 
prerazporeditev z 82 milijard eurov na 
29 800 milijard eurov in tako zmanjšala 
obseg pilotnih ukrepov; močno obžaluje, 
da je bil doslej le manjši del teh sredstev 
preusmerjen za pomoč mladim ljudem pri 
iskanju zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 82
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 b. poziva Evropsko komisijo in Svet 
EU, naj se posvetita zagotavljanju 
zadostnih virov EU zunaj prerazporejanja 
sredstev obstoječih strukturnih skladov 
EU, da bi državam članicam, v katerih je 
stopnja brezposelnosti mladih nad 
povprečjem EU, pomagali pri uvajanju 
odločnih političnih ukrepov za spopadanje 
z brezposelnostjo mladih;

Or. en
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Predlog spremembe 83
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Podnaslov 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bolj prilagodljivi, dinamični in vključujoči 
trgi ter kakovostnejše zaposlitve

Bolj prilagodljivi, dinamični in vključujoči 
trgi dela ter kakovostnejše zaposlitve

Or. en

Predlog spremembe 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. obžaluje, da letni pregled rasti 2013 ne 
obravnava kakovosti delovnih mest in 
namenja premalo pozornosti vzpostavljanju 
potrebnih pogojev za večjo udeležbo na 
trgu dela, zlasti žensk, invalidov in najbolj 
ogroženih oseb;

15. močno obžaluje, da letni pregled rasti 
2013 ne obravnava kakovosti delovnih 
mest in namenja premalo pozornosti 
vzpostavljanju potrebnih pogojev za večjo 
udeležbo na trgu dela, zlasti žensk, 
invalidov in najbolj ogroženih oseb;

Or. en

Predlog spremembe 85
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. obžaluje, da letni pregled rasti 2013 ne 
obravnava kakovosti delovnih mest in 
namenja premalo pozornosti vzpostavljanju 
potrebnih pogojev za večjo udeležbo na 

15. obžaluje, da letni pregled rasti 2013 ne 
obravnava kakovosti delovnih mest in 
namenja premalo pozornosti vzpostavljanju 
potrebnih pogojev za večjo udeležbo na 
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trgu dela, zlasti žensk, invalidov in najbolj 
ogroženih oseb;

trgu dela, zlasti žensk in delavcev, starih 
45 let ali več, invalidov in najbolj 
ogroženih oseb;

Or. en

Predlog spremembe 86
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15 a. močno obžaluje, da Svet ni upošteval 
poziva Parlamenta, naj se v smernicah za 
leto 2012 osredotoči na kakovost delovnih 
mest; se strinja s Komisijo, da bi morale 
vse pogodbe o zaposlitvi delavcem 
zagotoviti dostop do temeljnih pravic, 
vključno s pokojninskimi pravicami, 
socialno zaščito in dostopom do 
vseživljenskega učenja; poziva Komisijo, 
naj v priporočila za posamezne države v 
letnem pregledu rasti 2013 vključi 
kakovost delovnih mest, usposabljanje in 
nadaljnje usposabljanje, temeljne pravice 
delavcev ter podporo mobilnosti na trgu 
dela, samozaposlovanju in čezmejni 
mobilnosti z zagotavljanjem večje varnosti 
delavcev na prehodu med delovnimi 
mesti;

Or. en

Predlog spremembe 87
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da so razhajanja med 16. opozarja, da so razhajanja med 
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zaposlitvenimi in socialnimi kazalniki 
držav članic vse večja; poudarja, da so se 
države članice z relativno 
nesegmentiranimi trgi dela, močnimi 
socialnimi sistemi in možnostjo začasnega 
prilagajanja urnika in delovnega časa ter 
drugimi prožnimi ureditvami dela (notranja 
prožnost) izkazale kot odpornejše na 
zaposlitvene in socialne posledice krize;

zaposlitvenimi in socialnimi kazalniki 
držav članic vse večja; poudarja, da so se 
države članice z relativno 
nesegmentiranimi trgi dela, močnimi 
socialnimi sistemi in možnostjo začasnega 
prilagajanja urnika in delovnega časa ter 
drugimi prožnimi ureditvami dela (notranja 
prožnost) in ustaljeno prakso kolektivnih 
pogajanj izkazale kot odpornejše na 
zaposlitvene in socialne posledice krize;

Or. en

Predlog spremembe 88
Stephen Hughes

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. opozarja, da so razhajanja med 
zaposlitvenimi in socialnimi kazalniki 
držav članic vse večja; poudarja, da so se 
države članice z relativno 
nesegmentiranimi trgi dela, močnimi 
socialnimi sistemi in možnostjo začasnega 
prilagajanja urnika in delovnega časa ter 
drugimi prožnimi ureditvami dela (notranja 
prožnost) izkazale kot odpornejše na 
zaposlitvene in socialne posledice krize;

16. opozarja, da so razhajanja med 
zaposlitvenimi in socialnimi kazalniki 
držav članic vse večja; opozarja, da so 
države članice z relativno 
nesegmentiranimi trgi dela, močnimi 
socialnimi sistemi in možnostjo začasnega 
prilagajanja urnika in delovnega časa ter 
drugimi prožnimi ureditvami dela (notranja 
prožnost) in ustaljeno prakso kolektivnih 
pogajanj pokazale večjo odpornost proti
zaposlitvenim in socialnim posledicam
krize;

Or. en

Predlog spremembe 89
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 18
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da varčevalni ukrepi ne bi 
smeli ogroziti kakovosti zaposlitev niti 
socialne zaščite ter zdravstvenih in 
varnostnih standardov;

18. opozarja, da varčevalni ukrepi ne bi 
smeli ogroziti kakovosti zaposlitev niti 
socialne zaščite ter zdravstvenih in 
varnostnih standardov; spodbuja države 
članice, naj podpirajo razpoznavnost 
podjetij in MSP, ki si prizadevajo za 
socialno odličnost, ki presega minimalne 
zakonske obveznosti.

Or. en

Predlog spremembe 90
Stephen Hughes

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da varčevalni ukrepi ne bi 
smeli ogroziti kakovosti zaposlitev niti 
socialne zaščite ter zdravstvenih in
varnostnih standardov;

18. opozarja, da varčevalni ukrepi ogrožajo
kakovost zaposlitev, socialno zaščito ter
zdravstvene in varnostne standarde;

Or. en

Predlog spremembe 91
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. opozarja, da varčevalni ukrepi ne bi 
smeli ogroziti kakovosti zaposlitev niti 
socialne zaščite ter zdravstvenih in
varnostnih standardov;

18. opozarja, da tako imenovani varčevalni 
ukrepi ogrožajo kakovost zaposlitev, 
socialno zaščito ter zdravstvene in
varnostne standarde;

Or. en
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Predlog spremembe 92
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18 a. poziva države članice k izvrševanju 
preventivnih zdravstvenih ukrepov pri 
osebah v celotnem življenjskem obdobju 
od otroštva dalje, da bi zagotovili dobro 
zdravstveno stanje ljudi v njihovi delovni 
dobi.

Or. en

Predlog spremembe 93
Georges Bach

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. poudarja ključno vlogo izobraževanja 
in usposabljanja pri doseganju ciljev 
strategije Evropa 2020;

19. poudarja ključno vlogo izobraževanja 
in usposabljanja pri doseganju ciljev 
strategije Evropa 2020; poudarja, da je 
pomembno mlade ljudi zadržati v procesu 
izobraževanja, da bi zmanjšali število 
tistih, ki niso niti zaposleni niti se ne 
izobražujejo ali usposabljajo; 

Or. en

Predlog spremembe 94
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Odstavek 20



PE502.062v01-00 48/95 AM\922362SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, naj med 
prizadevanjem za fiskalno konsolidacijo 
zagotovijo učinkovite naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje;

20. poziva države članice, naj med 
prizadevanjem za fiskalno konsolidacijo 
zagotovijo učinkovite naložbe v 
izobraževanje, vseživljenjsko učenje in 
usposabljanje;

Or. en

Predlog spremembe 95
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, naj med 
prizadevanjem za fiskalno konsolidacijo
zagotovijo učinkovite naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje;

20. poziva države članice, naj zagotovijo 
učinkovite naložbe v izobraževanje in 
usposabljanje;

Or. en

Predlog spremembe 96
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, naj med 
prizadevanjem za fiskalno konsolidacijo 
zagotovijo učinkovite naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje;

20. poziva države članice, naj med 
prizadevanjem za vzdržno fiskalno 
konsolidacijo, ki spodbuja rast in je 
prilagojena posameznim državam,
zagotovijo učinkovite in zadostne naložbe 
v izobraževanje, vseživljenjsko učenje in 
usposabljanje;

Or. en
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Predlog spremembe 97
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, naj med 
prizadevanjem za fiskalno konsolidacijo 
zagotovijo učinkovite naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje;

20. poziva države članice, naj se med 
prizadevanjem za fiskalno konsolidacijo 
posvetijo povečanju naložb v 
izobraževanje in usposabljanje;

Or. en

Predlog spremembe 98
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, naj med 
prizadevanjem za fiskalno konsolidacijo 
zagotovijo učinkovite naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje;

20. poziva države članice, naj med 
prizadevanjem za fiskalno konsolidacijo 
zagotovijo učinkovite naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje; poudarja, 
da kljub proračunskim omejitvam v več 
državah članicah zmanjšanje dodeljenih 
sredstev za omenjene potrebne 
produktivne naložbe otežuje izhod iz krize 
in zmanjšuje konkurenčnost njihovega 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 99
Stephen Hughes

Predlog resolucije
Odstavek 20
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Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva države članice, naj med 
prizadevanjem za fiskalno konsolidacijo
zagotovijo učinkovite naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje;

20. poziva države članice, naj se posvetijo 
povečanju naložb v izobraževanje in 
usposabljanje;

Or. en

Predlog spremembe 100
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20 a. poziva Komisijo, naj preuči in 
podpre potrebne reforme, da bi 
produktivne naložbe, kot so naložbe v 
izobraževanje ter raziskave in razvoj, 
izvzeli iz ciljnega primanjkljaja, 
določenega v pravilih EU;

Or. en

Predlog spremembe 101
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20 a. poziva države članice, naj v ukrepe v 
okviru evropskega semestra vključijo 
mehanizme evropskih programov 
izmenjave na področju izobraževanja, 
usposabljanja, mladih in športa;

Or. en
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Predlog spremembe 102
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. pozdravlja dejstvo, da letni pregled 
rasti 2013 obravnava revščino in socialno 
izključenost ter se spopada s socialnimi 
posledicami krize; poziva Komisijo, naj v 
priporočilih za posamezne države poudari 
te ukrepe in se zlasti posveti odpravljanju 
revščine zaposlenih, revščine med ljudmi, 
ki so slabo povezani s trgom dela ali sploh 
niso, in revščine med starejšimi; poziva 
Evropski svet, naj to smernico potrdi kot 
prednostno nalogo;

22. ugotavlja, da letni pregled rasti 2013 
obravnava revščino in socialno 
izključenost ter se spopada s socialnimi 
posledicami krize; poziva Komisijo, naj v 
priporočilih za posamezne države poudari 
te ukrepe in se zlasti posveti odpravljanju 
revščine zaposlenih, revščine med ljudmi, 
ki so slabo povezani s trgom dela ali sploh 
niso, in revščine med starejšimi; poziva 
Evropski svet, naj to smernico potrdi kot 
prednostno nalogo;

Or. en

Predlog spremembe 103
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23 a. poudarja, da mora biti glavni cilj 
fiskalnih politik uporaba virov držav 
članic za produktivne naložbe in 
ustvarjanje novih delovnih mest, zlasti v 
kmetijstvu in industriji, za ciljno 
usmerjeno podporo za izvozna inovacijska 
podjetja ter pravičnejšo porazdelitev 
dohodka in bremen, na koncu pa se 
morajo posvetiti fiskalnim ugodnostim za 
velike gospodarske skupine;

Or. en
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Predlog spremembe 104
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. priznava, da je treba nadaljevati 
programe fiskalne konsolidacije in tako 
zagotoviti vzdržnost javnih financ, vendar 
opozarja na kratkoročne negativne vplive 
teh programov na rast in zaposlovanje, 
predvsem v državah v recesiji ali z 
neznatno stopnjo rasti;

24. priznava, da imajo programi fiskalne 
konsolidacije kratkoročne negativne vplive 
na rast in zaposlovanje, predvsem v 
državah v recesiji ali z neznatno stopnjo 
rasti;

Or. en

Predlog spremembe 105
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. priznava, da je treba nadaljevati 
programe fiskalne konsolidacije in tako 
zagotoviti vzdržnost javnih financ, vendar 
opozarja na kratkoročne negativne vplive 
teh programov na rast in zaposlovanje, 
predvsem v državah v recesiji ali z 
neznatno stopnjo rasti;

24. poudarja, da bi se moral vpliv 
programov fiskalne konsolidacije kritično
ovrednotiti glede na njihove kratkoročne 
vplive na rast in zaposlovanje, predvsem v 
državah v recesiji ali z neznatno stopnjo 
rasti; poziva Komisijo in Evropski svet, naj 
omogočita, da bodo naložbe uresničevale 
strategijo Evropa 2020, in v celoti 
izkoristita prožnost v času upada 
gospodarske rasti, ki jo določata Uredba 
(EU) št. 1175/2011 in Uredba Sveta (EU) 
št. 1177/2011;

Or. en

Predlog spremembe 106
Sergio Gutiérrez Prieto
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Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. priznava, da je treba nadaljevati 
programe fiskalne konsolidacije in tako 
zagotoviti vzdržnost javnih financ, vendar 
opozarja na kratkoročne negativne vplive 
teh programov na rast in zaposlovanje, 
predvsem v državah v recesiji ali z 
neznatno stopnjo rasti;

24. priznava, da imajo ostri in hitri 
programi fiskalne konsolidacije 
kratkoročne negativne vplive na rast in 
zaposlovanje, predvsem v državah v 
recesiji ali z neznatno stopnjo rasti;

Or. en

Predlog spremembe 107
Georges Bach

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. priznava, da je treba nadaljevati 
programe fiskalne konsolidacije in tako 
zagotoviti vzdržnost javnih financ, vendar 
opozarja na kratkoročne negativne vplive 
teh programov na rast in zaposlovanje, 
predvsem v državah v recesiji ali z 
neznatno stopnjo rasti;

24. priznava, da je treba nadaljevati 
programe fiskalne konsolidacije in tako 
zagotoviti vzdržnost javnih financ, vendar 
opozarja na kratkoročne negativne vplive 
teh programov na rast in zaposlovanje ter 
nižanje socialnih standardov, predvsem v 
državah v recesiji ali z neznatno stopnjo 
rasti;

Or. en

Predlog spremembe 108
Stephen Hughes

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. priznava, da je treba nadaljevati 
programe fiskalne konsolidacije in tako 

24. priznava, da imajo programi fiskalne 
konsolidacije kratkoročne negativne vplive 
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zagotoviti vzdržnost javnih financ, vendar 
opozarja na kratkoročne negativne vplive 
teh programov na rast in zaposlovanje, 
predvsem v državah v recesiji ali z 
neznatno stopnjo rasti;

na rast in zaposlovanje, predvsem v 
državah v recesiji ali z neznatno stopnjo 
rasti;

Or. en

Predlog spremembe 109
Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. priznava, da je treba nadaljevati 
programe fiskalne konsolidacije in tako 
zagotoviti vzdržnost javnih financ, vendar 
opozarja na kratkoročne negativne vplive 
teh programov na rast in zaposlovanje, 
predvsem v državah v recesiji ali z 
neznatno stopnjo rasti;

24.  priznava, da je treba nadaljevati 
programe fiskalne konsolidacije in tako 
zagotoviti vzdržnost javnih financ, vendar 
opozarja na kratkoročne, srednjeročne in 
dolgoročne negativne vplive teh 
programov na rast in zaposlovanje, 
predvsem v državah v recesiji ali z 
neznatno stopnjo rasti;

Or. en

Predlog spremembe 110
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24 a. opozarja, da številne mednarodne 
organizacije, med drugim tudi 
Mednarodni denarni sklad, opozarjajo 
Evropsko komisijo na napako v njenih 
fiskalnih multiplikatorjih, ki sistematično 
podcenjujejo učinek fiskalne 
konsolidacije na rast in ustvarjanje novih 
delovnih mest; poziva Komisijo k reviziji 
teh multiplikatorjev, saj politična 
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priporočila na njihovi podlagi resno 
škodujejo rasti in ustvarjanju novih 
delovnih mest v številnih državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 111
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. meni, da je treba fiskalno konsolidacijo 
nadaljevati na sorazmeren način, ki 
spodbuja rast, ter da mora biti potek 
konsolidacije prilagojen fiskalnemu 
manevrskemu prostoru posameznih držav, 
da se doseže ustrezno ravnovesje med 
morebitno negativno rastjo, vplivi na 
zaposlovanje in tveganji za vzdržnost 
dolga;

25. meni, da je treba fiskalno konsolidacijo 
izvajati na sorazmeren način, ki spodbuja 
rast, ter da mora biti potek konsolidacije 
prilagojen fiskalnemu manevrskemu 
prostoru posameznih držav, da se prepreči 
negativno rast in negativne vplive na 
zaposlovanje ter hkrati zagotovi 
srednjeročno in dolgoročno vzdržnost 
dolga;

Or. en

Predlog spremembe 112
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. meni, da je treba fiskalno konsolidacijo 
nadaljevati na sorazmeren način, ki 
spodbuja rast, ter da mora biti potek 
konsolidacije prilagojen fiskalnemu 
manevrskemu prostoru posameznih držav, 
da se doseže ustrezno ravnovesje med 
morebitno negativno rastjo, vplivi na 
zaposlovanje in tveganji za vzdržnost 
dolga;

25. meni, da je treba fiskalno konsolidacijo 
nadaljevati na sorazmeren način, ki 
spodbuja rast, ter da mora biti potek 
konsolidacije prilagojen fiskalnemu 
manevrskemu prostoru posameznih držav, 
da se doseže ustrezno ravnovesje med 
morebitno negativno rastjo, vplivi na 
zaposlovanje in tveganji za vzdržnost 
dolga; poziva Komisijo, naj upošteva, da 
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sta razporeditev in odložitev fiskalne 
konsolidacije mogoči ob potrebnem 
spoštovanju sedanjih fiskalnih pravil EU. 
Bolj uravnotežena fiskalna konsolidacija 
v višini 0,5 odstotne točke BDP, v skladu s 
Pogodbama in fiskalnim paktom, bi le v 
letu 2013 zagotovila konkreten manevrski 
prostor 85 milijard evrov za financiranje 
ambiciozne strategije za rast in delovna 
mesta;

Or. en

Predlog spremembe 113
Stephen Hughes

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. meni, da je treba fiskalno 
konsolidacijo nadaljevati na sorazmeren 
način, ki spodbuja rast, ter da mora biti 
potek konsolidacije prilagojen fiskalnemu 
manevrskemu prostoru posameznih držav, 
da se doseže ustrezno ravnovesje med 
morebitno negativno rastjo, vplivi na 
zaposlovanje in tveganji za vzdržnost 
dolga;

25. meni, da je strategija fiskalne 
konsolidacije številne države članice 
pahnila nazaj v recesijo, zaradi negativnih 
povratnih učinkov pa je bila neuspešna in 
nezmožna ponovno vzpostaviti obvladljivo 
raven javnega dolga; poziva Komisijo, 
ECB in Svet, naj začasno, vendar takoj 
uvedejo moratorij na nove varčevalne 
ukrepe, tem pa naj sledi temeljita revizija 
ciljnega primanjkljaja, tako da bi potek 
konsolidacije prilagodili stanju realnega 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 114
Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 25
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25. meni, da je treba fiskalno konsolidacijo 
nadaljevati na sorazmeren način, ki 
spodbuja rast, ter da mora biti potek 
konsolidacije prilagojen fiskalnemu 
manevrskemu prostoru posameznih držav, 
da se doseže ustrezno ravnovesje med 
morebitno negativno rastjo, vplivi na 
zaposlovanje in tveganji za vzdržnost 
dolga;

25. meni, da je treba fiskalno konsolidacijo 
nadaljevati na sorazmeren način, ki 
spodbuja rast, ter da mora biti potek 
konsolidacije prilagojen fiskalnemu 
manevrskemu prostoru posameznih držav 
in širšemu evropskemu gospodarstvu, da 
se doseže ustrezno ravnovesje med 
morebitno negativno rastjo, vplivi na 
zaposlovanje in tveganji za vzdržnost 
dolga;

Or. en

Predlog spremembe 115
Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25 a. poziva Evropsko komisijo, naj v 
skladu z nedavnimi revizijami 
Mednarodnega denarnega sklada 
ponovno umeri svoje modele za vpliv 
multiplikacijskega učinka fiskalnih rezov 
na proračune držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 116
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Evropski svet, naj v smernicah 
politike zagotovi usklajenost med 
različnimi prednostnimi nalogami, tako da 

26. poziva Evropski svet, naj v smernicah 
politike zagotovi usklajenost med 
različnimi prednostnimi nalogami, tako da 
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fiskalna konsolidacija ne bo ogrožala rasti 
in potenciala za ustvarjanja delovnih mest, 
povečevala revščine in socialne 
izključenosti oziroma preprečevala 
zagotavljanja kakovostnih javnih storitev; 
meni, da mora biti glavna prednostna 
naloga izvajanje celostnih reformnih 
ukrepov in naložb, ki spodbujajo rast in 
ustvarjanje delovnih mest, obenem pa 
zagotavljanje vzdržnosti javnih financ;

fiskalna konsolidacija ne bo ogrožala 
trajnostne rasti in potenciala za ustvarjanja 
delovnih mest, povečevala revščine in 
socialne izključenosti oziroma 
preprečevala zagotavljanja kakovostnih 
javnih storitev; meni, da mora biti glavna 
prednostna naloga izvajanje celostnih 
reformnih ukrepov in naložb, ki spodbujajo 
rast in ustvarjanje delovnih mest, obenem 
pa zagotavljanje vzdržnosti javnih financ;

Or. en

Predlog spremembe 117
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Evropski svet, naj v smernicah 
politike zagotovi usklajenost med 
različnimi prednostnimi nalogami, tako da 
fiskalna konsolidacija ne bo ogrožala rasti 
in potenciala za ustvarjanja delovnih mest, 
povečevala revščine in socialne 
izključenosti oziroma preprečevala
zagotavljanja kakovostnih javnih storitev; 
meni, da mora biti glavna prednostna 
naloga izvajanje celostnih reformnih 
ukrepov in naložb, ki spodbujajo rast in 
ustvarjanje delovnih mest, obenem pa 
zagotavljanje vzdržnosti javnih financ;

26. poziva Evropski svet, naj v smernicah 
politike zagotovi usklajenost med 
različnimi prednostnimi nalogami, tako da 
ne bo ogrožal rasti in potenciala za 
ustvarjanja delovnih mest, povečeval
revščine in socialne izključenosti oziroma 
preprečeval zagotavljanja kakovostnih 
javnih storitev; meni, da mora biti glavna 
prednostna naloga izvajanje celostnih 
reformnih ukrepov in naložb, ki spodbujajo 
rast in ustvarjanje delovnih mest, obenem 
pa zagotavljanje vzdržnosti javnih financ;

Or. en

Predlog spremembe 118
Stephen Hughes

Predlog resolucije
Odstavek 26
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Evropski svet, naj v smernicah 
politike zagotovi usklajenost med 
različnimi prednostnimi nalogami, tako da 
fiskalna konsolidacija ne bo ogrožala rasti 
in potenciala za ustvarjanja delovnih mest, 
povečevala revščine in socialne 
izključenosti oziroma preprečevala
zagotavljanja kakovostnih javnih storitev; 
meni, da mora biti glavna prednostna 
naloga izvajanje celostnih reformnih 
ukrepov in naložb, ki spodbujajo rast in 
ustvarjanje delovnih mest, obenem pa 
zagotavljanje vzdržnosti javnih financ;

26. poziva Evropski svet, naj v smernicah 
politike zagotovi usklajenost med 
različnimi prednostnimi nalogami, tako da 
ne bo ogrožal rasti in potenciala za 
ustvarjanja delovnih mest, povečeval
revščine in socialne izključenosti oziroma 
preprečeval zagotavljanja kakovostnih 
javnih storitev; meni, da mora biti glavna 
prednostna naloga izvajanje celostnih 
reformnih ukrepov in naložb, ki spodbujajo 
rast in ustvarjanje delovnih mest, obenem 
pa zagotavljanje vzdržnosti javnih financ;

Or. en

Predlog spremembe 119
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Evropski svet, naj v smernicah 
politike zagotovi usklajenost med 
različnimi prednostnimi nalogami, tako da 
fiskalna konsolidacija ne bo ogrožala rasti 
in potenciala za ustvarjanja delovnih mest, 
povečevala revščine in socialne 
izključenosti oziroma preprečevala 
zagotavljanja kakovostnih javnih storitev; 
meni, da mora biti glavna prednostna 
naloga izvajanje celostnih reformnih 
ukrepov in naložb, ki spodbujajo rast in 
ustvarjanje delovnih mest, obenem pa 
zagotavljanje vzdržnosti javnih financ;

26. poziva Evropski svet, naj v smernicah 
politike zagotovi usklajenost med 
različnimi prednostnimi nalogami, tako da 
fiskalna konsolidacija ne bo ogrožala rasti 
in potenciala za ustvarjanja delovnih mest, 
povečevala revščine in socialne 
izključenosti oziroma preprečevala splošni 
dostop do kakovostnih javnih storitev; 
meni, da mora biti glavna prednostna 
naloga izvajanje celostnih reformnih 
ukrepov in naložb;

Or. en
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Predlog spremembe 120
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26 a. poziva Evropski svet, naj v primeru 
podpore prvi prednostni nalogi letnega 
pregleda rasti – „fiskalna konsolidacija, 
ki je prilagojena posameznim državam in 
spodbuja rast“ – izrecno razloži, kako je 
mogoče njeno polno izvajanje uskladiti s 
ciljem povečanja socialne kohezije in boja 
proti revščini, opisanega v četrti 
prednostni nalogi – „spopadanje z 
brezposelnostjo in socialnimi posledicami 
krize“;

Or. en

Predlog spremembe 121
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 26 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26 b. poziva Komisijo, naj socialne 
kazalnike vključi v pregled stanja za 
odpravljanje makroekonomskih 
neravnovesij, kot sta dohodkovna 
neenakost in udeležba na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 122
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 27
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Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poudarja, da je treba doseči ustrezno
ravnovesje med ukrepi za proračunsko 
konsolidacijo in gospodarskimi ukrepi na 
eni strani ter ukrepi v zvezi s socialno 
politiko, rastjo in zaposlovanjem na drugi;

27. poudarja, da je treba doseči polno
usklajenost med ukrepi za proračunsko 
konsolidacijo in gospodarskimi ukrepi na 
eni strani ter ukrepi v zvezi s socialno 
politiko, rastjo in zaposlovanjem na drugi;

Or. en

Predlog spremembe 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27 a. opozarja, da breme prilagoditve ni 
enakomerno porazdeljeno med države s 
primanjkljajem in države s presežkom;
poudarja, da se od držav s primanjkljajem 
zahteva interno devalvacijo prek nižanja 
plač in zato manjšega povpraševanja, 
medtem ko se od držav s presežkom ne 
zahteva, da bi si enako prizadevale v 
nasprotnem smislu; opozarja, da imajo 
države s presežkom manevrski prostor, ki 
bi se moral izkoristiti; poziva te države, 
naj uvedejo potrebno ekspanzivno 
fiskalno politiko in sprejmejo druge 
potrebne ukrepe za hitrejši dvig 
nominalnih plač in cen, da bi spodbudile 
notranje povpraševanje in podprle 
povečanje zunanjega povpraševanja držav 
s primanjkljajem;

Or. en

Predlog spremembe 124
Sergio Gutiérrez Prieto
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Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27 b. opozarja, da so se v številnih 
državah članicah z namenom povečanja 
konkurenčnosti osredotočili na 
prekomerno prilagoditev stroškov dela na 
enoto prek nižanja plač, kar je znatno 
oslabilo kupno moč mnogih delavcev EU;

Or. en

Predlog spremembe 125
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 27 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27 c. poziva države euroobmočja, naj 
razvijejo potrebna orodja za uravnavanje 
konkurenčnosti; poudarja, da ta 
prizadevanja zahtevajo usklajevanje na 
evropski ravni, da bi se izognili dvojnemu 
zlu iskanja koristi na račun drugih in 
prekomernih plačno-cenovnih spiral;

Or. en

Predlog spremembe 126
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 27 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27 d. poziva Komisijo, naj vzpostavi 
potrebne mehanizme, s katerimi bi 
spremljali in zagotavljali uresničevanje 
priporočil na socialnem področju, 
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vključenih v evropski semester in 
nacionalni program reform; močno 
obžaluje, da to ni bilo storjeno v prejšnjih 
semestrih;

Or. en

Predlog spremembe 127
Georges Bach

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. je zaskrbljen, da imajo Evropski 
parlament in nacionalni parlamenti še 
vedno omejeno vlogo v evropskem 
semestru; poudarja dejstvo, da v smernicah 
politike v letnem pregledu rasti, ki jih 
pripravi Komisija in jih mora potrditi 
Evropski svet, ni parlamentarne udeležbe 
in tako tudi ne demokratične legitimnosti;

28. močno obžaluje, da imajo Evropski 
parlament in nacionalni parlamenti še 
vedno omejeno vlogo v evropskem 
semestru; poudarja dejstvo, da v smernicah
politike v letnem pregledu rasti, ki jih 
pripravi Komisija in jih mora potrditi 
Evropski svet, ni parlamentarne udeležbe 
in tako tudi ne demokratične legitimnosti;

Or. en

Predlog spremembe 128
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. je zaskrbljen, da imajo Evropski 
parlament in nacionalni parlamenti še 
vedno omejeno vlogo v evropskem 
semestru; poudarja dejstvo, da v smernicah 
politike v letnem pregledu rasti, ki jih 
pripravi Komisija in jih mora potrditi 
Evropski svet, ni parlamentarne udeležbe 
in tako tudi ne demokratične legitimnosti;

28. je zaskrbljen zaradi dejstva, da imajo 
Evropski parlament in nacionalni 
parlamenti, socialni partnerji in civilna 
družba še vedno omejeno vlogo v 
evropskem semestru; poudarja dejstvo, da 
v smernicah politike v letnem pregledu 
rasti, ki jih pripravi Komisija in jih mora 
potrditi Evropski svet, ni parlamentarne in 
civilne udeležbe in tako tudi ne 
demokratične legitimnosti;
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Or. en

Predlog spremembe 129
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29 a. poziva Komisijo, naj od držav članic 
zahteva zagotovitev maksimalne 
preglednosti pri pripravi nacionalnega 
programa reform, pa tudi široko 
vključevanje nacionalnih parlamentov in 
socialnih partnerjev v ta proces;

Or. en

Predlog spremembe 130
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29 a. poudarja, da Evropa potrebuje 
makroekonomski okvir za zagotavljanje 
trajnostnega razvoja in večje stopnje 
zaposlenosti in socialne kohezije; meni, 
da so imele monetarne in davčne politike 
v EU negativen vpliv na rast gospodarstva 
in zaposlovanje, in opozarja, da bi morala 
monetarna politika prispevati h krepitvi 
oživitve gospodarstva in boju proti 
brezposelnosti, preprečevanju takojšnje
izgube tisočih delovnih mest v EU in 
odpiranju kakovostnih delovnih mest z 
zagotovljenimi pravicami;

Or. en
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Predlog spremembe 131
Stephen Hughes

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. opozarja, da so za krepitev rasti s 
številnimi delovnimi mesti potrebne 
politike zaposlovanja, ki omogočajo 
ugodne pogoje za ustvarjanje delovnih 
mest, spodbujajo pozitivne prehode med 
delovnimi mesti ter med brezposelnostjo in 
zaposlenostjo, povečujejo ponudbo
delovne sile ter izboljšujejo njeno 
geografsko razporejenost ter usklajenost 
znanj in spretnosti s potrebami trga dela;

30. opozarja, da so za krepitev rasti s 
številnimi delovnimi mesti potrebne 
politike zaposlovanja, ki omogočajo 
ugodne pogoje za ustvarjanje delovnih 
mest, spodbujajo pozitivne prehode med 
delovnimi mesti ter med brezposelnostjo in 
zaposlenostjo, prerazporejajo količino
delovne sile ter izboljšujejo njeno 
geografsko razporejenost ter usklajenost 
znanj in spretnosti s potrebami trga dela;

Or. en

Predlog spremembe 132
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poudarja, da so potrebne reforme trga 
dela, ki bi povečale produktivnost in 
učinkovitost dela ter tako izboljšale 
konkurenčnost gospodarstva EU in 
zagotavljale trajnostno rast in ustvarjanje 
delovnih mest; meni, da bi bilo treba 
reforme trga dela izvajati tako, da bi 
spodbujale kakovost delovnih mest;

31. poudarja, da so potrebne reforme trga 
dela, ki bi se osredotočile predvsem na 
spodbujanje kakovosti pri delu in večje 
socialne varnosti in vključenosti, krepitev 
obstoječih pravic delavcev in uvajanje 
novih, podpiranje zdravja in varstva pri 
delu,  boljšega obvladovanja socialnih 
tveganj in ravnotežja med delovnim in 
prostim časom;

Or. en

Predlog spremembe 133
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 31
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Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poudarja, da so potrebne reforme trga 
dela, ki bi povečale produktivnost in 
učinkovitost dela ter tako izboljšale 
konkurenčnost gospodarstva EU in 
zagotavljale trajnostno rast in ustvarjanje 
delovnih mest; meni, da bi bilo treba 
reforme trga dela izvajati tako, da bi 
spodbujale kakovost delovnih mest;

31. poudarja, da so potrebne reforme trga 
dela, ki bi povečale produktivnost in 
učinkovitost dela ter tako izboljšale 
konkurenčnost gospodarstva EU in 
omogočale trajnostno rast in ustvarjanje 
delovnih mest; meni, da bi bilo treba 
reforme trga dela izvajati tako, da bi 
spodbujale kakovost delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poudarja, da so potrebne reforme trga 
dela, ki bi povečale produktivnost in 
učinkovitost dela ter tako izboljšale 
konkurenčnost gospodarstva EU in 
zagotavljale trajnostno rast in ustvarjanje 
delovnih mest; meni, da bi bilo treba 
reforme trga dela izvajati tako, da bi 
spodbujale kakovost delovnih mest;

31. poudarja, da so potrebne reforme trga 
dela, ki bi povečale produktivnost in 
učinkovitost dela ter tako izboljšale 
konkurenčnost gospodarstva EU in 
zagotavljale trajnostno rast in ustvarjanje 
delovnih mest, pri tem pa bi se dosledno 
spoštovala črka in duh evropskega 
socialnega pravnega reda in njegova 
načela; meni, da bi bilo treba reforme trga 
dela izvajati tako, da bi spodbujale 
kakovost delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 135
Stephen Hughes

Predlog resolucije
Odstavek 31
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Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poudarja, da so potrebne reforme trga 
dela, ki bi povečale produktivnost in 
učinkovitost dela ter tako izboljšale 
konkurenčnost gospodarstva EU in 
zagotavljale trajnostno rast in ustvarjanje 
delovnih mest; meni, da bi bilo treba 
reforme trga dela izvajati tako, da bi 
spodbujale kakovost delovnih mest;

31. poudarja, da so potrebne reforme trga 
dela, ki bi povečale produktivnost in 
učinkovitost dela ter tako izboljšale 
konkurenčnost gospodarstva EU in 
zagotavljale trajnostno rast in ustvarjanje 
delovnih mest, pri tem pa bi se dosledno 
spoštovala črka in duh evropskega 
socialnega pravnega reda in njegova 
načela; meni, da bi bilo treba reforme trga 
dela izvajati tako, da bi spodbujale 
kakovost delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 136
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. predlaga, da države članice zmanjšajo 
davčno obremenitev dela, kadar to 
omogočajo fiskalne razmere, zlasti v zvezi 
s slabo plačanimi in nizkokvalificiranimi 
delavci ter ranljivimi skupinami; meni, da 
dobro usmerjeno začasno zmanjšanje 
prispevkov za socialno varnost ali 
subvencijske sheme za nova delovna 
mesta, zlasti za nizkokvalificirane in 
dolgotrajno brezposelne, zelo učinkovito 
spodbujajo ustvarjanje delovnih mest;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 137
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. poudarja, da bi morale države 
članice uvesti ukrepe za večjo varnost, in 
sicer z opuščanjem negotovih delovnih 
razmerij in z njimi povezanih netipičnih 
pogodbenih dogovorov s ciljem omejiti in 
zmanjšati netipične oblike delovnih 
razmerij in kaznovati njihovo zlorabo;
države članice morajo zato uvesti 
kombinacijo varnih in zanesljivih pogodb 
o zaposlitvi, aktivno in vključujočo 
politiko trga dela, učinkovito 
vseživljenjsko učenje, visokokakovostne 
sisteme socialne varnosti za zagotavljanje 
prehajanja med zaposlitvami in nespornih 
pravic brezposelnih do ustreznih 
nadomestil in prilagojenih ukrepov za 
iskanje kakovostne zaposlitve ali za 
usposabljanje in nadgrajevanje njihovega 
znanja in spretnosti, če je to potrebno;

Or. en

Predlog spremembe 138
Georges Bach

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja, da je treba uvesti potrebne 
reforme, ki bodo zagotavljale vzdržnost 
pokojninskih sistemov; meni, da je treba 
upokojitveno starost povezati s 
spreminjanjem pričakovane življenjske 
dobe, vendar opozarja, da še vedno obstaja 
možnost za zvišanje dejanske upokojitvene 
starosti, ne da bi zvišali obvezno 
upokojitveno starost, in sicer z 
zmanjšanjem zgodnjega odhajanja s trga 
dela; meni, da morajo biti v reforme 
pokojninskih sistemov – če želimo uspešno 
zvišati dejansko upokojitveno starost –

33. poudarja, da je treba uvesti potrebne 
reforme, ki bodo zagotavljale vzdržnost 
pokojninskih sistemov; opozarja, da 
obstaja možnost za zvišanje dejanske 
upokojitvene starosti, ne da bi zvišali 
obvezno upokojitveno starost, in sicer z 
zmanjšanjem zgodnjega odhajanja s trga 
dela; meni, da morajo biti v reforme 
pokojninskih sistemov – če želimo uspešno 
zvišati dejansko upokojitveno starost –
vključene politike, ki razvijajo zaposlitvene 
možnosti za starejše delavce in dostop do 
vseživljenjskega učenja, uvajajo davčne 
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vključene politike, ki razvijajo zaposlitvene 
možnosti za starejše delavce in dostop do 
vseživljenjskega učenja, uvajajo davčne 
ugodnosti, ki spodbujajo delavce, da delajo 
dlje, ter podpirajo dejavno in zdravo 
staranje;

ugodnosti, ki spodbujajo delavce, da delajo 
dlje, ter podpirajo dejavno in zdravo 
staranje;

Or. en

Predlog spremembe 139
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja, da je treba uvesti potrebne 
reforme, ki bodo zagotavljale vzdržnost
pokojninskih sistemov; meni, da je treba
upokojitveno starost povezati s 
spreminjanjem pričakovane življenjske 
dobe, vendar opozarja, da še vedno obstaja 
možnost za zvišanje dejanske upokojitvene 
starosti, ne da bi zvišali obvezno 
upokojitveno starost, in sicer z 
zmanjšanjem zgodnjega odhajanja s trga 
dela; meni, da morajo biti v reforme 
pokojninskih sistemov – če želimo uspešno 
zvišati dejansko upokojitveno starost –
vključene politike, ki razvijajo
zaposlitvene možnosti za starejše delavce 
in dostop do vseživljenjskega učenja, 
uvajajo davčne ugodnosti, ki spodbujajo 
delavce, da delajo dlje, ter podpirajo
dejavno in zdravo staranje;

33. poudarja, da je treba uvesti potrebne 
reforme za zagotavljanje vzdržnosti
pokojninskih sistemov; meni, da bi lahko 
upokojitveno starost ocenili na podlagi 
spreminjanja pričakovane zdrave 
življenjske dobe, vendar opozarja, da še 
vedno obstaja možnost za zvišanje 
dejanske upokojitvene starosti, ne da bi 
zvišali obvezno upokojitveno starost, in 
sicer z zmanjšanjem zgodnjega odhajanja s 
trga dela, zlasti z izboljšanjem pogojev 
dela; meni, da je treba z reformami – če 
želimo uspešno zvišati dejansko 
upokojitveno starost – v prvi vrsti razvijati
zaposlitvene možnosti za starejše delavce 
in dostop do vseživljenjskega učenja, 
uvesti davčne ugodnosti, ki spodbujajo 
delavce, da delajo dlje, ter podpirati
dejavno in zdravo staranje; 

Or. en

Predlog spremembe 140
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 33
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Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja, da je treba uvesti potrebne 
reforme, ki bodo zagotavljale vzdržnost 
pokojninskih sistemov; meni, da je treba 
upokojitveno starost povezati s 
spreminjanjem pričakovane življenjske 
dobe, vendar opozarja, da še vedno 
obstaja možnost za zvišanje dejanske 
upokojitvene starosti, ne da bi zvišali 
obvezno upokojitveno starost, in sicer z 
zmanjšanjem zgodnjega odhajanja s trga 
dela; meni, da morajo biti v reforme 
pokojninskih sistemov – če želimo 
uspešno zvišati dejansko upokojitveno 
starost – vključene politike, ki razvijajo 
zaposlitvene možnosti za starejše delavce 
in dostop do vseživljenjskega učenja, 
uvajajo davčne ugodnosti, ki spodbujajo 
delavce, da delajo dlje, ter podpirajo 
dejavno in zdravo staranje;

33. poudarja, da je treba uvesti potrebne 
reforme, ki bodo zagotavljale vzdržnost 
pokojninskih sistemov in pri tem zagotoviti 
javne sisteme socialne varnosti za 
pravične reforme, ki bi omogočale 
dostojno življenje;

Or. en

Predlog spremembe 141
Sergio Gutiérrez Prieto, Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja, da je treba uvesti potrebne 
reforme, ki bodo zagotavljale vzdržnost
pokojninskih sistemov; meni, da je treba 
upokojitveno starost povezati s 
spreminjanjem pričakovane življenjske 
dobe, vendar opozarja, da še vedno obstaja 
možnost za zvišanje dejanske upokojitvene 
starosti, ne da bi zvišali obvezno 
upokojitveno starost, in sicer z 
zmanjšanjem zgodnjega odhajanja s trga 
dela; meni, da morajo biti v reforme 
pokojninskih sistemov – če želimo uspešno 
zvišati dejansko upokojitveno starost –

33. poudarja, da je treba uvesti potrebne 
reforme za zagotavljanje vzdržnosti
pokojninskih sistemov; meni, da je treba 
upokojitveno starost povezati s 
spreminjanjem pričakovane življenjske 
dobe, vendar opozarja, da še vedno obstaja 
manevrski prostor za zvišanje dejanske 
upokojitvene starosti, ne da bi zvišali 
obvezno upokojitveno starost, in sicer z 
zmanjšanjem zgodnjega odhajanja s trga 
dela; meni, da morajo biti v reforme 
pokojninskih sistemov – za uspešno 
zvišanje dejanske upokojitvene starosti –
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vključene politike, ki razvijajo zaposlitvene 
možnosti za starejše delavce in dostop do 
vseživljenjskega učenja, uvajajo davčne 
ugodnosti, ki spodbujajo delavce, da delajo 
dlje, ter podpirajo dejavno in zdravo 
staranje;

vključene politike, ki razvijajo zaposlitvene 
možnosti za starejše delavce in dostop do 
vseživljenjskega učenja, uvajajo davčne 
ugodnosti, ki spodbujajo delavce, da delajo 
dlje, ter podpirajo dejavno in zdravo 
staranje;

Or. en

Predlog spremembe 142
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poudarja, da je treba uvesti potrebne 
reforme, ki bodo zagotavljale vzdržnost
pokojninskih sistemov; meni, da je treba 
upokojitveno starost povezati s 
spreminjanjem pričakovane življenjske 
dobe, vendar opozarja, da še vedno obstaja 
možnost za zvišanje dejanske upokojitvene 
starosti, ne da bi zvišali obvezno 
upokojitveno starost, in sicer z 
zmanjšanjem zgodnjega odhajanja s trga 
dela; meni, da morajo biti v reforme 
pokojninskih sistemov – če želimo uspešno 
zvišati dejansko upokojitveno starost –
vključene politike, ki razvijajo zaposlitvene 
možnosti za starejše delavce in dostop do 
vseživljenjskega učenja, uvajajo davčne 
ugodnosti, ki spodbujajo delavce, da 
delajo dlje, ter podpirajo dejavno in 
zdravo staranje;

33. poudarja, da je treba uvesti potrebne 
reforme za zagotavljanje vzdržnosti
pokojninskih sistemov; meni, da je treba 
upokojitveno starost povezati s 
spreminjanjem pričakovane zdrave
življenjske dobe, vendar opozarja, da še 
vedno obstaja manevrski prostor za 
zvišanje dejanske upokojitvene starosti, ne 
da bi zvišali obvezno upokojitveno starost, 
in sicer z zmanjšanjem zgodnjega 
odhajanja s trga dela; meni, da morajo biti 
v reforme pokojninskih sistemov, zlasti za 
omejevanje dostopa do sistemov 
zgodnjega upokojevanja in drugih 
načinov zgodnjega odhajanja s trga dela,
za uspešno zvišanje dejanske upokojitvene 
starosti obvezno vključene politike, ki 
razvijajo zaposlitvene možnosti za starejše 
delavce in dostop do vseživljenjskega 
učenja;

Or. en

Predlog spremembe 143
Marije Cornelissen
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Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. poziva Komisijo, naj sodeluje z 
državami članicami in zagotovi, da 
varčevalni programi ne bodo ovirali 
ukrepov za ustvarjanje delovnih mest in 
politik za spodbujanje rasti ter ne bodo 
ogrožali socialne zaščite; poziva države 
članice, naj dajo prednost odhodkom, ki 
spodbujajo rast, na primer izobraževanju, 
vseživljenjskemu učenju, raziskavam in
inovacijam, ter obenem zagotovijo 
učinkovitost tovrstne porabe;

34. poziva Komisijo, naj sodeluje z 
državami članicami in zagotovi, da 
varčevalni programi ne bodo ovirali 
ukrepov za ustvarjanje delovnih mest in 
politik za spodbujanje rasti ter ne bodo 
ogrožali socialne zaščite; poziva države 
članice, naj dajo prednost odhodkom, ki 
spodbujajo rast, na primer izobraževanju, 
vseživljenjskemu učenju, raziskavam,
inovacijam in energetski učinkovitosti, ter 
obenem zagotovijo učinkovitost tovrstne 
porabe;

Or. en

Predlog spremembe 144
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. pozdravlja pozornost, ki se v 
prednostnih nalogah letnega pregleda rasti 
2013 namenja izrabi potenciala za 
ustvarjanje delovnih mest v ključnih 
sektorjih, kot so zeleno gospodarstvo, 
zdravstveno in socialno varstvo ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije; poziva Komisijo in države 
članice, naj podpirajo pobude, ki 
spodbujajo razvoj teh sektorjev z visokim 
zaposlitvenim potencialom;

35. pozdravlja pozornost, ki se v 
prednostnih nalogah letnega pregleda rasti 
2013 namenja izrabi potenciala za 
ustvarjanje delovnih mest v ključnih 
sektorjih, kot so inovativne industije, 
storitve, zdravstveno in socialno varstvo ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije; poziva Komisijo in države 
članice, naj podpirajo pobude, ki 
spodbujajo razvoj teh sektorjev z visokim 
zaposlitvenim potencialom;

Or. en

Predlog spremembe 145
Heinz K. Becker
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Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. pozdravlja pozornost, ki se v 
prednostnih nalogah letnega pregleda rasti 
2013 namenja izrabi potenciala za 
ustvarjanje delovnih mest v ključnih 
sektorjih, kot so zeleno gospodarstvo, 
zdravstveno in socialno varstvo ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije; poziva Komisijo in države 
članice, naj podpirajo pobude, ki 
spodbujajo razvoj teh sektorjev z visokim 
zaposlitvenim potencialom;

35. pozdravlja pozornost, ki se v 
prednostnih nalogah letnega pregleda rasti 
2013 namenja izrabi potenciala za 
ustvarjanje delovnih mest v ključnih 
sektorjih, kot so zeleno gospodarstvo, 
zdravstveno in socialno varstvo (t.i. beli 
sektor) ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije; poziva 
Komisijo in države članice, naj podpirajo 
pobude, ki spodbujajo razvoj teh sektorjev 
z visokim zaposlitvenim potencialom;

Or. en

Predlog spremembe 146
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. opozarja, da bodo za celovito izrabo 
potenciala za ustvarjanje delovnih mest v 
teh novih sektorjih potrebni prilagajanje, 
zlasti med nizkokvalificiranimi in 
starejšimi delavci, ter nova znanja in 
spretnosti; poziva Komisijo in države 
članice, naj predvidijo potrebe po znanjih 
in spretnostih v teh sektorjih ter naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje za 
pridobitev teh znanj in spretnosti;

36. za celovito izrabo potenciala za 
ustvarjanje delovnih mest v teh novih 
sektorjih bodo potrebni prilagajanje, zlasti 
med nizkokvalificiranimi in starejšimi 
delavci, ter nova znanja in spretnosti; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
predvidijo potrebe po znanjih in 
spretnostih, obenem pa povečajo naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje za
pridobitev teh znanj in spretnosti;

Or. en

Predlog spremembe 147
Stephen Hughes
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Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. opozarja, da bodo za celovito izrabo 
potenciala za ustvarjanje delovnih mest v 
teh novih sektorjih potrebni prilagajanje, 
zlasti med nizkokvalificiranimi in 
starejšimi delavci, ter nova znanja in 
spretnosti; poziva Komisijo in države 
članice, naj predvidijo potrebe po znanjih 
in spretnostih v teh sektorjih ter naložbe v 
izobraževanje in usposabljanje za 
pridobitev teh znanj in spretnosti;

36. opozarja, da bodo za izrabo potenciala 
za ustvarjanje delovnih mest v teh novih 
sektorjih potrebni prilagajanje, zlasti 
nizkokvalificiranih in starejših delavcev, 
ter nova znanja in spretnosti; poziva 
Komisijo in države članice, naj predvidijo 
potrebe po znanjih in spretnostih, obenem 
pa povečajo naložbe v izobraževanje in 
usposabljanje za pridobitev teh znanj in 
spretnosti;

Or. en

Predlog spremembe 148
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. obžaluje, da v prednostnih nalogah 
letnega pregleda rasti 2013 sploh niso 
omenjeni ukrepi za vključevanje načela 
enakosti spolov; meni, da je znatno 
povečanje udeležbe žensk na trgu dela 
ključnega pomena za uresničitev krovnega 
cilja strategije EU 2020 glede stopnje 
zaposlenosti; poziva Komisijo in države 
članice, naj sprejmejo potrebne ukrepe za 
spodbujanje višje stopnje zaposlenosti 
žensk, kot so cenovno dostopno varstvo in 
otroško varstvo, ustrezne ureditve 
porodniškega, očetovskega in starševskega 
dopusta ter prilagodljivost delovnega časa 
in kraja dela;

37. obžaluje, da v prednostnih nalogah 
letnega pregleda rasti 2013 sploh niso 
omenjeni ukrepi za vključevanje načela 
enakosti spolov; meni, da je znatno 
povečanje udeležbe žensk na trgu dela 
ključnega pomena za uresničitev krovnega 
cilja strategije EU 2020 glede stopnje 
zaposlenosti; poziva Komisijo in države 
članice, naj sprejmejo potrebne ukrepe za 
spodbujanje višje stopnje zaposlenosti 
žensk, kot so cenovno dostopno varstvo in 
otroško varstvo, ustrezne ureditve 
porodniškega, očetovskega in starševskega 
dopusta;

Or. en
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Predlog spremembe 149
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poziva države članice, naj izboljšajo 
okolje za podjetja, zlasti za MSP, ter 
poziva Komisijo in Evropski svet, naj 
okrepita prizadevanja za izboljšanje 
enotnega trga, okrepitev digitalnega 
gospodarstva in osredotočenost na 
oblikovanje pametnih predpisov za 
zmanjšanje nepotrebne birokracije; 
pozdravlja Akt za enotni trg II ter poziva k 
njegovemu hitremu in celovitemu 
izvajanju;

38. poziva države članice, naj izboljšajo 
okolje za podjetja, zlasti za MSP, ter 
poziva Komisijo in Evropski svet, naj 
okrepita prizadevanja za izboljšanje 
enotnega trga, okrepitev digitalnega 
gospodarstva in osredotočenost na 
oblikovanje pametnih predpisov za 
zmanjšanje nepotrebne birokracije;

Or. en

Predlog spremembe 150
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 38 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

38a. poziva Komisijo, naj obravnava 
upravljanje enotnega trga kot prednostno 
nalogo, saj znatno pripomore k doseganju 
ciljev evropskega semestra, in sicer 
trajnostne gospodarske rasti in 
zaposlovanja; meni, da bi morala 
priporočila Komisije za posamezne države 
državam članicam nuditi več praktičnih 
rešitev za boljše delovanje enotnega trga, 
zato da bi dosegli močnejšo podporo 
javnosti in politične zaveze in spodbudili 
dokončanje enotnega trga;

Or. en
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Predlog spremembe 151
Georges Bach

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. pozdravlja priznanje pomena dostopa 
MSP do financiranja, saj so MSP temelj 
zaposlovanja in ustvarjanja delovnih mest 
v EU in imajo pomemben potencial za 
reševanje brezposelnosti mladih in odpravo 
razlik med spoloma; poziva države članice, 
naj v svojih nacionalnih načrtih za rast kot 
absolutno prednostno nalogo določijo 
dostop MSP do financiranja;

39. pozdravlja priznanje pomena dostopa 
MSP do financiranja, saj so MSP temelj 
zaposlovanja in ustvarjanja delovnih mest 
v EU in imajo pomemben potencial za 
reševanje brezposelnosti mladih in odpravo 
razlik med spoloma; poziva države članice, 
naj v svojih nacionalnih načrtih za rast kot 
absolutno prednostno nalogo določijo 
dostop MSP do financiranja; poziva države 
članice, naj omogočijo enostaven dostop 
do temu namenjenih evropskih sredstev; 

Or. en

Predlog spremembe 152
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 40 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

40a. poziva Evropsko komisijo, naj v 
večletnem okviru 2014–2020 močno 
podpre socialno podjetništvo, saj v njem 
obstaja velik potencial za nova delovna 
mesta in inovativno rast;

Or. en

Predlog spremembe 153
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 41
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Predlog resolucije Predlog spremembe

41. poudarja, da je treba za doseganje 
ciljev strategije Evropa 2020 v celoti 
uporabiti instrumente in finančno podporo 
EU; poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo strukturne sklade za povečanje 
zaposljivosti in učinkovit boj proti 
strukturni in dolgoročni brezposelnosti ter 
brezposelnosti mladih;

41. poziva Komisijo, naj za doseganje 
ciljev strategije Evropa 2020 v celoti 
uporabi instrumente in finančno podporo 
EU; poziva države članice, naj v celoti 
izkoristijo strukturne sklade za povečanje 
zaposljivosti in učinkovit boj proti 
strukturni in dolgoročni brezposelnosti ter 
brezposelnosti mladih;

Or. en

Predlog spremembe 154
Sergio Gutiérrez Prieto, Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 41 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

41a. Komisijo poziva, naj preuči možnost, 
da se pri izračunu strukturnega 
primanjkljaja, kot je opredeljen v dvojčku, 
ne upošteva sodelovanja držav članic pri 
sofinanciranju sredstev ali programov EU 
iz postavke 1 "trajnostna rast" večletnega 
finančnega okvira

Or. en

Predlog spremembe 155
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 41 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

41b. poziva Komisijo, naj v postopku 
evropskega semestra celovito obravnava 
in poudari vlogo proračuna EU, in sicer 
tako, da zagotovi dejanske in konkretne 
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podatke o njegovih sprožitvenih, 
katalitičnih, sinergijskih in dopolnilnih 
učinkih na celotne javne izdatke na 
lokalni, regionalni in nacionalni ravni;
meni, da lahko financiranje na ravni EU 
ustvari prihranke v proračunih držav 
članic, kar je treba poudariti; meni, da 
ima proračun EU ključno vlogo pri 
pospeševanju rasti in spodbujanju novih 
delovnih mest ter uspešnem zmanjšanju 
makroekonomskih neravnovesij v Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 156
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 42 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

42a. poudarja, da je treba z učinkovitimi 
ukrepi preprečiti diskriminacijo mladih 
žensk pri zaposlovanju in plači, ki so ji 
izpostavljene kljub temu, da imajo višjo 
izobrazbo kot mladi moški;

Or. en

Predlog spremembe 157
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 42 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

42a. ključnega pomena je mladim 
pomagati učinkoviteje osvojiti spretnosti, 
za kar je potrebnega več sodelovanja in 
komunikacije med gospodarskimi 
družbami, vladami in ponudniki 
izobraževanj;
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Or. en

Predlog spremembe 158
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
predstavila sveženj za zaposlovanje 
mladih; poziva države članice, naj v 
tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji 
spodbujajo in razvijajo jamstvo za mlade, 
katerega namen je vsem mladim v EU 
ponuditi zaposlitev, vajeništvo, dodatno 
usposabljanje ali kombinacijo dela in 
usposabljanja po največ štirih mesecih 
brezposelnosti; opozarja, da lahko to 
sofinancira Evropski socialni sklad; poziva 
Komisijo, naj državam članicam in regijam 
ponudi tehnično pomoč, da bodo lahko 
dobro izrabile Evropski socialni sklad za 
razvoj jamstev za mlade;

43. pozdravlja napoved Komisije, da bo 
predstavila sveženj za zaposlovanje 
mladih; poziva države članice, naj v 
tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji 
spodbujajo in razvijajo jamstvo za mlade, 
katerega namen je vsem mladim v EU 
ponuditi zaposlitev, vajeništvo, dodatno 
usposabljanje ali kombinacijo dela in 
usposabljanja po največ štirih mesecih 
brezposelnosti; opozarja, da lahko to 
sofinancira Evropski socialni sklad; poziva 
Komisijo, naj državam članicam in regijam 
ponudi tehnično pomoč, da bodo lahko 
dobro izrabile Evropski socialni sklad za 
razvoj jamstev za mlade; poziva države 
članice, naj s konkretnimi ukrepi izvajajo 
jamstvo za mlade;

Or. en

Predlog spremembe 159
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 43 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

43a. meni, da bi moralo financiranje 
Unije za namene jamstva za mlade imeti 
ključno vlogo ter da bi moral biti zlasti 
Evropski socialni sklad oblikovan tako, da 
bi omogočil financiranje jamstev, in bi mu 
bilo treba zato dodeliti vsaj 25 % 
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kohezijskih sredstev; je kljub temu 
prepričan, da bi si morali prizadevati za 
ustrezno ravnotežje med financiranjem 
EU in držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 160
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 43 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

43b. pozdravlja predlog Komisije, da se 
prek Odbora za zaposlovanje vzpostavi 
večstranski nadzor nad izvajanjem 
jamstva za mlade, in poziva, naj se 
Evropski parlament temu pridruži;

Or. en

Predlog spremembe 161
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 43 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

43c. poziva Komisijo, naj v priporočilih za 
posamezno državo zagotovi učinkovito 
izvajanje jamstva za mlade, ki je sedaj del 
letnega pregleda rasti; poziva Komisijo, 
naj državam članicam zagotovi praktično 
podporo pri izvajanju jamstva za mlade, 
na primer prek spodbujanja obveščanja o 
sredstvih EU za spodbujanje mobilnosti 
mladih v teh državah članicah, zlasti v 
izobraževanju (Erasmus - Erasmus 
Mundus), poklicnem usposabljanju 
(Leonardo) in zaposlitveni mobilnosti 
(EURES);
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Or. en

Predlog spremembe 162
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 43 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

43d. priporoča, da se v jamstvo za mlade, 
ki je bilo najprej predvideno za vse mlade 
do 25. leta, vključijo tudi mladi do 
30. leta, ki so pred kratkim diplomirali, in 
da zares postane vseevropsko jamstvo, 
zato poudarja, da morajo institucije EU 
sodelovati pri njegovemu usklajevanju in 
izvajanju;

Or. en

Predlog spremembe 163
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 43 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

43e. priznava, da mladi niso enotna 
skupina in da se srečujejo z različnimi 
družbenimi okolji, zato vse države članice 
niso enako pripravljene za sprejetje 
jamstva za mlade; v tem okviru bi morali 
mladim najprej zagotoviti 
individualizirano oceno potreb vsakega 
izmed njih in storitve, prilagojene 
njihovim potrebam;

Or. en
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Predlog spremembe 164
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 43 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

43f. ugotavlja, da bi bil poleg jamstva za 
mlade potreben tudi okvir za kakovost, ki 
bi zagotavljal, da ponudbe za 
izobraževanje, usposabljanje in zaposlitve 
vključujejo ustrezno plačilo, delovne 
pogoje in zdravstvena in varnostna 
merila;

Or. en

Predlog spremembe 165
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 43 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

43g. poudarja, da bi morali nacionalni 
sektorski partnerji, ki tesno sodelujejo z 
lokalnimi in regionalnimi organi, imeti 
ključno vlogo pri izvajanju jamstva za 
mlade;

Or. en

Predlog spremembe 166
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 44 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

44a. poudarja, da je Evropski svet 
januarja 2012 predlagal pilotni ukrep za 
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pomoč osmim državam članicam z 
najvišjimi stopnjami brezposelnosti 
mladih, da bi lahko prerazporedile del 
svojih sredstev, dodeljenih iz strukturnih 
skladov EU, za boj proti brezposelnosti 
mladih; obžaluje, da je maja 2012 
Komisija znatno znižala ocene 
razpoložljivih sredstev za prerazporeditev 
z 82 milijard EUR na 29.800 milijard 
EUR in tako zmanjšala obseg pilotnih 
ukrepov; obžaluje, da je bil doslej le 
manjši del teh sredstev preusmerjen za 
pomoč mladim pri iskanju zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 167
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. pozdravlja predlog za večjo izrabo 
Evropskega socialnega sklada za ukrepe 
glede zaposlovanja mladih v programskem 
obdobju 2014–2020; poziva k uporabi 
sredstev Evropskega socialnega sklada za 
ukrepe v zvezi z mladimi, osredotočene 
predvsem na vajeništvo/pripravništvo in 
podjetništvo; pozdravlja prerazporeditev 
neporabljenih sredstev strukturnih 
skladov iz finančnega obdobja EU 2007–
2013 za odpravljanje visoke stopnje 
brezposelnosti ter spodbujanje malih in 
srednjih podjetij;

45. pozdravlja predlog za večjo izrabo 
Evropskega socialnega sklada za ukrepe
glede zaposlovanja mladih v programskem 
obdobju 2014–2020;

Or. en

Predlog spremembe 168
Sergio Gutiérrez Prieto
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Predlog resolucije
Odstavek 45 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

45a. poziva Evropsko komisijo in Svet EU, 
naj se zavzameta za zagotovitev zadostnih 
sredstev EU zunaj prerazporeditve 
obstoječih strukturnih skladov EU, da bi 
državam članicam, v katerih je stopnja 
brezposelnosti mladih višja od povprečja 
EU, pomagali pri uvajanju odločnih 
političnih ukrepov za boj proti 
brezposelnosti mladih;

Or. en

Predlog spremembe 169
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. poziva EU in države članice, naj 
skrbijo za sodelovanje in sinergije med 
sektorjem izobraževanja in usposabljanja 
ter podjetji, da se predvidijo potrebe po 
znanjih in spretnostih ter sistem 
izobraževanja in usposabljanja prilagodi 
potrebam trga dela in tako delovni sili 
zagotovijo potrebna znanja in spretnosti ter 
olajša prehod iz izobraževanja in 
usposabljanja na trg dela;

47. meni, da morajo ustanove, ki nudijo 
izobraževanje in/ali usposabljanje, 
zagotoviti pripravništva, s katerimi bodo 
dopolnile učne načrte študentov, ki bodo 
lahko na tak način pridobili izkušnje na 
izbranem področju, s tem pa jim bodo 
olajšale pridobivanje znanja in delovne 
prakse;

Or. en

Predlog spremembe 170
Stephen Hughes

Predlog resolucije
Odstavek 47
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Predlog resolucije Predlog spremembe

47. poziva EU in države članice, naj 
skrbijo za sodelovanje in sinergije med 
sektorjem izobraževanja in usposabljanja 
ter podjetji, da se predvidijo potrebe po 
znanjih in spretnostih ter sistem 
izobraževanja in usposabljanja prilagodi 
potrebam trga dela in tako delovni sili 
zagotovijo potrebna znanja in spretnosti 
ter olajša prehod iz izobraževanja in 
usposabljanja na trg dela;

47. poziva EU in države članice, naj 
skrbijo za sodelovanje in sinergije med 
sektorjem izobraževanja in usposabljanja 
ter podjetji, pri čemer naj se ne omejijo le 
na izpolnjevanje potreb trga dela;

Or. en

Predlog spremembe 171
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. poziva EU in države članice, naj 
skrbijo za sodelovanje in sinergije med 
sektorjem izobraževanja in usposabljanja 
ter podjetji, da se predvidijo potrebe po 
znanjih in spretnostih ter sistem 
izobraževanja in usposabljanja prilagodi 
potrebam trga dela in tako delovni sili 
zagotovijo potrebna znanja in spretnosti ter 
olajša prehod iz izobraževanja in 
usposabljanja na trg dela;

47. poziva EU in države članice, naj 
skrbijo za sodelovanje in sinergije med 
sektorjem izobraževanja in usposabljanja 
ter podjetji, da se predvidijo potrebe po 
znanjih in spretnostih ter sistem 
izobraževanja in usposabljanja prilagodi 
potrebam trga dela in tako delovni sili 
zagotovijo potrebna znanja in spretnosti 
glede na spremembe v delovnem okolju in 
posamezne potrebe vse starejše delovne 
sile ter olajša prehod iz izobraževanja in 
usposabljanja na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 172
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Podnaslov 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

 Bolj prilagodljivi, dinamični in vključujoči 
trgi ter kakovostnejše zaposlitve

Bolj prilagodljivi, dinamični in vključujoči 
trgi dela ter kakovostnejše zaposlitve

Or. en

Predlog spremembe 173
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. meni, da bi morale strukturne reforme 
trga dela uvesti notranjo prožnost za 
ohranjanje zaposlitev v času gospodarskih 
motenj ter zagotoviti kakovost delovnih 
mest, varnost pri prehodih med 
zaposlitvami, programe nadomestil za 
primer brezposelnosti, ki so osnovani na 
strogih zahtevah za uveljavljanje te 
pravice in ohranjajo spodbude za delo, 
obenem pa zagotavljajo zadostne dohodke, 
ter pogodbene dogovore za boj proti 
segmentaciji trga dela, predvideti 
prestrukturiranje gospodarstva ter 
zagotoviti dostop do vseživljenjskega 
učenja;

53. meni, da bi morale strukturne reforme 
trga dela uvesti notranjo prožnost za 
ohranjanje zaposlitev v času gospodarskih 
motenj ter zagotoviti kakovost delovnih 
mest, varnost pri prehodih med 
zaposlitvami, programe nadomestil za 
primer brezposelnosti, ki so povezani s 
politiko ponovnega vključevanja in 
ohranjajo spodbude za delo, obenem pa 
zagotavljajo zadostne dohodke, ter 
pogodbene dogovore za boj proti 
segmentaciji trga dela, predvideti 
prestrukturiranje gospodarstva ter 
zagotoviti dostop do vseživljenjskega 
učenja;

Or. en

Predlog spremembe 174
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. meni, da bi morale strukturne reforme 
trga dela uvesti notranjo prožnost za 

53. meni, da bi bilo treba uvesti strukturne 
reforme trga dela, s katerimi bi se ustvaril 
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ohranjanje zaposlitev v času gospodarskih 
motenj ter zagotoviti kakovost delovnih 
mest, varnost pri prehodih med 
zaposlitvami, programe nadomestil za 
primer brezposelnosti, ki so osnovani na 
strogih zahtevah za uveljavljanje te 
pravice in ohranjajo spodbude za delo, 
obenem pa zagotavljajo zadostne dohodke, 
ter pogodbene dogovore za boj proti 
segmentaciji trga dela, predvideti 
prestrukturiranje gospodarstva ter 
zagotoviti dostop do vseživljenjskega 
učenja;

vključujoč trg dela, spodbujala 
kakovostna delovna mesta, izboljšala 
raven izobraževanja in razširil obseg 
programov usposabljanja in 
preusposabljanja, povečala enakost med 
spoloma in vključenost žensk, migrantov, 
mladih delavcev in starejših delavcev ter 
drugih prikrajšanih skupin v trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 175
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 53 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

53a. ugotavlja, da povečanje netipičnega 
zaposlovanja zaradi večje prožnosti 
povzroča zmanjšanje socialnih ugodnosti 
za delavce, saj je upravičenost do teh 
ugodnosti odvisna od zaposlitvenega 
statusa delavcev, medtem ko prožnost tudi 
ogroža finančno vzdržnost sistemov 
socialne varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 176
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. poziva države članice, naj poenostavijo 55. poziva države članice, naj izboljšajo
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zakonodajo na področju zaposlovanja ter 
podpirajo in razvijajo pogoje za prožnejše 
oblike dela, zlasti za starejše in mlajše 
delavce, ter s programi za podporo 
mobilnosti spodbujajo mobilnost delavcev;

zakonodajo na področju zaposlovanja, če je 
to potrebno, ter podpirajo in razvijajo 
pogoje za omogočanje prožnejših oblik
dela in ustrezne ravni socialne varnosti, 
zlasti za starejše in mlajše delavce, ter s 
programi za podporo mobilnosti 
spodbujajo mobilnost delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 177
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. poziva države članice, naj poenostavijo 
zakonodajo na področju zaposlovanja ter 
podpirajo in razvijajo pogoje za prožnejše 
oblike dela, zlasti za starejše in mlajše 
delavce, ter s programi za podporo 
mobilnosti spodbujajo mobilnost delavcev;

55. poziva države članice, naj poenostavijo 
zakonodajo na področju zaposlovanja, 
zlasti za starejše in mlajše delavce, ter s 
programi za podporo mobilnosti 
spodbujajo prostovoljno mobilnost 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 178
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. poziva države članice, naj poenostavijo 
zakonodajo na področju zaposlovanja ter 
podpirajo in razvijajo pogoje za prožnejše 
oblike dela, zlasti za starejše in mlajše 
delavce, ter s programi za podporo 
mobilnosti spodbujajo mobilnost delavcev;

55. poziva države članice, naj poenostavijo 
zakonodajo na področju zaposlovanja s 
ciljem spodbujati stabilna delovna 
razmerja ter podpirajo in razvijajo pogoje 
za prožnejše oblike dela, zlasti za starejše 
in mlajše delavce, ter s programi za 
podporo mobilnosti spodbujajo mobilnost 
delavcev;
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Or. en

Predlog spremembe 179
Stephen Hughes

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. poziva države članice, naj poenostavijo 
zakonodajo na področju zaposlovanja ter 
podpirajo in razvijajo pogoje za prožnejše 
oblike dela, zlasti za starejše in mlajše 
delavce, ter s programi za podporo 
mobilnosti spodbujajo mobilnost delavcev;

55. poziva države članice, naj poenostavijo 
zakonodajo na področju zaposlovanja s 
ciljem spodbujati stabilna delovna 
razmerja ter podpirajo in razvijajo pogoje 
za prožnejše oblike dela, zlasti za starejše 
in mlajše delavce, ter s programi za 
podporo mobilnosti spodbujajo mobilnost 
delavcev; 

Or. en

Predlog spremembe 180
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. poziva Komisijo in države članice, naj 
se posvetijo nizki ravni udeležbe 
prikrajšanih skupin na trgu dela, vključno s 
pripadniki manjšin (npr. Romi) in invalidi;

56. poziva Komisijo in države članice, naj 
se posvetijo nizki ravni udeležbe 
prikrajšanih skupin na trgu dela, vključno s 
pripadniki manjšin (npr. Romi) in invalidi, 
in naj vedno spoštujejo pravico do 
dostojnega plačila;

Or. en

Predlog spremembe 181
Heinz K. Becker
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Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. poziva Komisijo in države članice, naj 
se posvetijo nizki ravni udeležbe 
prikrajšanih skupin na trgu dela, vključno s 
pripadniki manjšin (npr. Romi) in invalidi;

56. poziva Komisijo in države članice, naj 
se posvetijo nizki ravni udeležbe oseb, 
starih od 55 do 65 let, prikrajšanih skupin 
na trgu dela, vključno s pripadniki manjšin 
(npr. Romi) in invalidi;

Or. en

Predlog spremembe 182
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. poziva države članice, naj v tesnem 
sodelovanju s socialnimi partnerji povečajo 
doseg in učinkovitost aktivnih politik trga 
dela, ki jih bodo vzajemno podpirale 
spodbude za aktiviranje, na primer 
socialni programi za vključevanje v delo, 
in ustrezni sistemi socialnih prejemkov, da 
bi ohranile zaposljivost, podpirale ljudi pri 
ponovnem vključevanju na trg dela in 
zaščitile dostojne življenjske pogoje;

57. poziva države članice, naj v tesnem 
sodelovanju s socialnimi partnerji povečajo 
doseg in učinkovitost aktivnih politik trga 
dela, ki jih bodo vzajemno podpirale 
spodbude za aktiviranje, in 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 183
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poziva države članice, naj predvidijo 
procese prestrukturiranja in tako ohranijo 

58. poziva države članice, naj predvidijo 
procese prestrukturiranja in tako čim bolj 
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delovna mesta, skrbijo za notranjo in 
zunanjo mobilnost ter zmanjšajo 
morebitne negativne učinke teh procesov; 
poziva države članice, naj ob ustreznem
upoštevanju načela subsidiarnosti 
učinkovito izvajajo nacionalno zakonodajo 
in obstoječe direktive EU, na primer 
direktivo o kolektivnih odpustih, direktivo 
o prenosih podjetij in direktivo o 
obveščanju in posvetovanju; meni, da bi 
morali imeti skladi EU pomembno vlogo 
pri izogibanju morebitnim negativnim 
učinkom procesov prestrukturiranja ter 
njihovemu zmanjševanju in blaženju;

zmanjšajo njegove negativne učinke in 
skrbijo za notranjo in zunanjo mobilnost; 
poziva države članice, naj ob upoštevanju 
načela subsidiarnosti na učinkovit način
izvajajo nacionalno zakonodajo in 
obstoječe direktive Evropske unije, na 
primer direktivo o kolektivnih odpustih, 
direktivo o prenosih podjetij in direktivo o 
obveščanju in posvetovanju meni, da bi 
morali imeti skladi EU pomembno vlogo 
pri izogibanju morebitnim negativnim 
učinkom ali procesom prestrukturiranja ter 
njihovemu zmanjševanju in blaženju;

Or. en

Predlog spremembe 184
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo ukrepe za izboljšanje mobilnosti 
znotraj trgov dela in med njimi ter
odstranijo pravne in upravne ovire do 
prostega gibanja delavcev znotraj EU in 
tako poglobijo povezanost evropskega trga 
dela; poziva države članice, naj v večji 
meri uporabljajo Evropske službe za 
zaposlovanje (EURES) in tako povečajo 
čezmejno usklajevanje ponudbe in 
povpraševanja po delovnih mestih;

60. poziva Komisijo in države članice, naj 
poglobijo povezanost evropskega trga dela 
in sprejmejo ukrepe za izboljšanje 
mobilnosti znotraj trgov dela in med njimi 
tako, da odstranijo pravne in upravne ovire 
do prostega gibanja delavcev znotraj EU, 
kot so prehodne omejitve na trgu dela za 
delavce iz Romunije in Bolgarije, in da 
povečajo obseg pravic socialne varnosti 
ter izboljšajo pogoje dela delavcev, ki 
izkoristijo pravico do prostega gibanja; 
poziva države članice, naj v večji meri 
uporabljajo Evropske službe za 
zaposlovanje (EURES) in tako povečajo 
čezmejno usklajevanje ponudbe in 
povpraševanja po delovnih mestih;

Or. en
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Predlog spremembe 185
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. opozarja na povečanje revščine in 
brezposelnosti v vseh starostnih skupinah; 
poziva Komisijo in države članice, naj zato 
sprejmejo nove zaveze za odpravljanje teh 
razmer, zlasti v zvezi z revščino 
zaposlenih, revščino med ljudmi, ki so 
slabo povezani s trgom dela ali sploh niso, 
in revščino med starejšimi;

61. opozarja na povečanje revščine in 
brezposelnosti v vseh starostnih skupinah; 
poziva Komisijo in države članice, naj zato 
sprejmejo nove zaveze za odpravljanje teh 
razmer, zlasti v zvezi z revščino 
zaposlenih, revščino med ljudmi, ki so 
slabo povezani s trgom dela, vključno z 
dolgotrajno brezposelnimi starejšimi 
delavci, ali sploh niso, in revščino med 
starejšimi;

Or. en

Predlog spremembe 186
Marije Cornelissen

Predlog resolucije
Odstavek 61 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

61a. poziva države članice, naj zagotovijo, 
da se bodo negativni učinki fiskalne 
konsolidacije na enakost med spoloma, 
zaposlovanje žensk in revščino izničili 
tako, da pri nacionalnih proračunih 
upoštevajo načelo enakosti spolov, 
upoštevajo strožja priporočila državam 
članicam, povezana s spolom, in cilje 
strategije Evropa 2020 in ustrezne 
nacionalne cilje razčlenijo po spolu;

Or. en

Predlog spremembe 187
Inês Cristina Zuber
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Predlog resolucije
Odstavek 61 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

61a. poudarja, da bi lahko Evropa stopila 
iz krize močnejša, bolj konkurenčna in 
konvergentna, z višjimi stopnjami rasti in 
z dolgoročno zagotovljenimi socialnimi 
sistemi, če bi spodbujala kakovostne javne 
storitve, v celoti izkoristila potencial svoje 
delovne sile, si prizadevala zagotoviti 
pravice delavcev, spodbujala kolektivna 
pogajanja ter javno in splošno socialno 
varstvo;

Or. en

Predlog spremembe 188
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije Predlog spremembe

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

62. poziva države članice, naj izboljšajo 
ustreznost in učinkovitost sistemov 
socialne zaščite ter zagotovijo, da bodo še 
naprej opravljali nalogo zaščite pred 
revščino in socialno izključenostjo; 
obenem ugotavlja, da je treba posodobiti 
evropski socialni model v smeri 
„spodbujajočih socialnih držav“, ki 
vlagajo v ljudi in zagotavljajo sredstva in 
pobude, da bi ustvarile trajnostna delovna 
mesta in rast ter preprečile socialna 
neskladja;

Or. en

Predlog spremembe 189
Heinz K. Becker
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Predlog resolucije
Odstavek 64 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

64a. poziva države članice, naj vsem 
zagotovijo dostojno stanovanje in dostop 
do ustreznih socialnih storitev, zlasti 
ranljivim in prikrajšanim skupinam;

Or. en

Predlog spremembe 190
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 70 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

70a. poziva Evropski svet in Komisijo, naj 
boljše vključita spremljanje in 
ocenjevanje zaposlenosti, socialne in 
izobraževalne cilje strategije Evropa 2020 
v evropski semester 2013;

Or. en

Predlog spremembe 191
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 73 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

73a. poziva k obveznemu sodelovanju 
socialnih partnerjev in civilne družbe pri 
izboljšanju ustreznosti in učinkovitosti 
socialnih politik;

Or. en
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