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Predlog spremembe 1
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročila Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj 
Odbora za ekonomske in monetarne 
zadeve, Odbora za notranji trg in varstvo 
potrošnikov ter Odbora za pravice žensk 
in enakost spolov „Za ustrezne, vzdržne in 
varne evropske pokojninske sisteme“ (A7-
0025/2011),

Or. fr

Predlog spremembe 2
Thomas Händel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. 
oktobra 2008 o spodbujanju socialne 
vključenosti in boja proti revščini, 
vključno z revščino otrok, v EU1,
__________________
1 UL C 9E, 15.1.2010, str. 11.

Or. de

Predlog spremembe 3
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju izjave Sveta z dne 
7. decembra 2012 o evropskem letu 
aktivnega staranja in medgeneracijske 
solidarnosti (2012) – pot naprej 
(SOC 992/SAN 322);

Or. fr

Predlog spremembe 4
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. [...] črtano

Or. fr

Predlog spremembe 5
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– zelo resen izziv na področju pokojnin 
zaradi staranja prebivalstva, ki ga še
otežuje finančna in gospodarska kriza;

– zelo obsežen izziv na področju pokojnin 
zaradi staranja prebivalstva, ki ga še
povečuje finančna in gospodarska kriza;

Or. de

Predlog spremembe 6
Thomas Händel

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– zelo resen izziv na področju pokojnin 
zaradi staranja prebivalstva, ki ga še 
otežuje finančna in gospodarska kriza;

– izziv na področju pokojnin zaradi 
staranja prebivalstva, ki ga še otežuje 
finančna in gospodarska kriza;

Or. de

Predlog spremembe 7
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– moralno obveznost držav članic, da 
zagotavljajo javne pokojnine (v okviru 
prvega stebra) - po potrebi dopolnjene z 
določbami o minimalnem dohodku -, da bi 
imeli vsi državljani dostojne dohodke nad 
pragom revščine;

– moralno obveznost držav članic, da 
zagotavljajo javne pokojnine (v okviru 
prvega stebra), ki so lahko zanesljiva 
podlaga za financiranje življenjskega 
standarda, kakovosti življenja in s tem za 
samostojno življenje v dostojanstvu;
zakonsko določene minimalne pokojnine, 
ki zagotavljajo preživetje, bi bilo treba 
obravnavati kot ukrep boja proti revščini 
in s tem del socialne pomoči in ne kot del 
dokladnih sistemov pokojninskega 
zavarovanja;

Or. de

Predlog spremembe 8
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– moralno obveznost držav članic, da 
zagotavljajo javne pokojnine (v okviru 
prvega stebra) - po potrebi dopolnjene z 
določbami o minimalnem dohodku -, da bi 

– moralno obveznost držav članic, da 
zagotavljajo javne pokojnine (v okviru 
prvega stebra) – dopolnjene z določbami o 
minimalnem dohodku –, da bi imeli vsi 
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imeli vsi državljani dostojne dohodke nad 
pragom revščine;

državljani dostojne dohodke nad pragom 
revščine;

Or. de

Predlog spremembe 9
Thomas Händel

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

– moralno obveznost držav članic, da 
zagotavljajo javne pokojnine (v okviru 
prvega stebra) - po potrebi dopolnjene z 
določbami o minimalnem dohodku -, da bi 
imeli vsi državljani dostojne dohodke nad 
pragom revščine;

– obveznost držav članic, da zagotavljajo 
javne pokojnine (v okviru prvega stebra) –
po potrebi dopolnjene z določbami o 
minimalnem dohodku –, ki omogočajo 
ustrezen življenjski standard, da bi imeli 
vsi državljani dostojne dohodke najmanj
nad pragom revščine;

Or. de

Predlog spremembe 10
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pomen preprečevanja neenakosti med 
spoloma pri pokojninah, ki izhajajo iz 
neuravnoteženega vključevanja moških in 
žensk v usklajevanje dela in družinskih 
obveznosti;

– pomen preprečevanja neenakosti med 
spoloma pri pokojninah, ki izhajajo zlasti
iz neuravnoteženega vključevanja moških 
in žensk v usklajevanje dela in družinskih 
obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 11
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pomen preprečevanja neenakosti med 
spoloma pri pokojninah, ki izhajajo iz 
neuravnoteženega vključevanja moških in 
žensk v usklajevanje dela in družinskih 
obveznosti;

– pomen preprečevanja neenakosti med 
spoloma pri pokojninah, ki izhajajo iz 
neuravnoteženega vključevanja moških in 
žensk v usklajevanje dela in družinskih 
obveznosti, z obsežnejšo uporabo sredstev 
iz ESS za financiranje struktur za 
usklajevanje dela in družinskih obveznosti 
na eni strani ter za usmerjeno podporo za 
poklicno usposabljanje za matere na drugi 
strani, kar omogoča izboljšanje njihovega 
položaja na trgu dela ali boljši dostop do 
slednjega;

Or. el

Predlog spremembe 12
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

– potrebo, da se preuči prilagoditev 
zakonsko določene upokojitvene starosti 
pričakovani življenjski dobi in hkrati 
delavcem omogoči daljše in bolj zdravo 
delovno življenje, da bi lahko delovno 
dobo podaljšali do zakonsko določene 
upokojitvene starosti;

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 13
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– potrebo, da se preuči prilagoditev 
zakonsko določene upokojitvene starosti 
pričakovani življenjski dobi in hkrati
delavcem omogoči daljše in bolj zdravo 
delovno življenje, da bi lahko delovno 
dobo podaljšali do zakonsko določene 
upokojitvene starosti;

– potrebo, da se delavcem omogoči daljše 
in bolj zdravo delovno življenje, da bi 
lahko poklicno dejavnost opravljali do 
zakonsko določene upokojitvene starosti;

Or. de

Predlog spremembe 14
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

– potrebo, da se preuči prilagoditev 
zakonsko določene upokojitvene starosti 
pričakovani življenjski dobi in hkrati
delavcem omogoči daljše in bolj zdravo 
delovno življenje, da bi lahko delovno 
dobo podaljšali do zakonsko določene 
upokojitvene starosti;

– potrebo, da se delavcem omogoči daljše 
in bolj zdravo delovno življenje, da bi 
lahko delovno dobo podaljšali do zakonsko 
določene upokojitvene starosti;

Or. de

Predlog spremembe 15
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

– potrebo, da se preuči prilagoditev 
zakonsko določene upokojitvene starosti 
pričakovani življenjski dobi in hkrati 
delavcem omogoči daljše in bolj zdravo 
delovno življenje, da bi lahko delovno 

– potrebo, da se preuči prilagoditev 
zakonsko določene upokojitvene starosti 
pričakovani življenjski dobi in hkrati 
delavcem omogoči daljše in bolj zdravo 
delovno življenje, da bi lahko delovno 
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dobo podaljšali do zakonsko določene 
upokojitvene starosti;

dobo podaljšali do zakonsko določene 
upokojitvene starosti, na lastno željo pa 
tudi dlje;

Or. de

Predlog spremembe 16
Thomas Mann

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

– potrebo, da se preuči prilagoditev 
zakonsko določene upokojitvene starosti 
pričakovani življenjski dobi in hkrati 
delavcem omogoči daljše in bolj zdravo 
delovno življenje, da bi lahko delovno 
dobo podaljšali do zakonsko določene 
upokojitvene starosti;

– potrebo, da se v nekaterih državah 
članicah preuči prilagoditev zakonsko 
določene upokojitvene starosti pričakovani 
življenjski dobi in hkrati delavcem 
omogoči daljše in bolj zdravo delovno 
življenje, da bi lahko delovno dobo 
podaljšali do zakonsko določene 
upokojitvene starosti;

Or. de

Predlog spremembe 17
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

– pomen razkritja in upoštevanja 
odhodkov v zvezi z javnimi pokojninami in 
staranjem prebivalstva v izračunih v zvezi 
z dolgoročno vzdržnost javnih financ 
držav članic za zagotovitev pravične 
porazdelitve bremena med generacijami;

črtano

Or. pt
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Predlog spremembe 18
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

– potrebo, da se vsem delavcem zagotovi 
enak dostop do kolektivnih pokojninskih 
načrtov, ki veljajo v njihovem podjetju ali 
sektorju, in potrebo, da so državljani bolje 
obveščeni o pridobljenih pokojninskih 
pravicah;

– potrebo, da se vsem delavcem zagotovi 
enak dostop do kolektivnih pokojninskih 
načrtov, ki veljajo v njihovem podjetju ali 
sektorju, in potrebo, da so državljani bolje 
obveščeni o pridobljenih pokojninskih 
pravicah, npr. s pomočjo sprotno 
posodabljanega pokojninskega računa s 
sistemom sledenja pokojnin;

Or. de

Predlog spremembe 19
Thomas Händel

Predlog resolucije
Uvodna izjava A – alinea 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

– potrebo, da države članice sprejmejo 
konkretne ukrepe za izvajanje strategije 
EU 2020, saj je povečanje zaposlenosti, 
produktivnosti in vključujoče gospodarske 
rasti nujno za doseganje ustreznih in 
vzdržnih pokojnin;

– potrebo, da države članice sprejmejo 
konkretne ukrepe za povečanje 
zaposlenosti, produktivnosti in vključujoče 
gospodarske rasti, da se dosežejo ustrezne 
in vzdržne pokojnine;

Or. de

Predlog spremembe 20
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava B
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Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je najhujša finančna in 
gospodarska kriza v zadnjih desetletjih 
povzročila akutno krizo na področju 
državnega dolga, ki je močno prizadela 
pokojninske prihodke milijonov 
državljanov EU;

B. ker je akutna kriza na področju 
javnega dolga v zadnjih desetletjih 
povzročila finančno in gospodarsko krizo, 
ki je močno prizadela pokojninske 
prihodke milijonov državljanov EU;

Or. de

Predlog spremembe 21
Thomas Händel

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je najhujša finančna in 
gospodarska kriza v zadnjih desetletjih
povzročila akutno krizo na področju 
državnega dolga, ki je močno prizadela
pokojninske prihodke milijonov 
državljanov EU;

B. ker se poskuša najhujša finančna in 
gospodarska kriza v zadnjih desetletjih
rešiti s trenutno varčevalno politiko, ki
znatno bremeni javne proračune, kar je 
močno prizadelo pokojninske prihodke 
milijonov državljanov EU;

Or. de

Predlog spremembe 22
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je najhujša finančna in gospodarska 
kriza v zadnjih desetletjih povzročila 
akutno krizo na področju državnega dolga, 
ki je močno prizadela pokojninske 
prihodke milijonov državljanov EU;

B. ker je najhujša finančna in gospodarska 
kriza v zadnjih desetletjih povzročila 
akutno krizo na področju državnega dolga
in socialno krizo, ki je že zdaj močno 
prizadela pokojninske prihodke milijonov 
državljanov EU, zlasti ob upoštevanju 
manjših prispevkov zaradi vse večje 
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brezposelnosti in političnih odločitev o 
velikih krčenjih javnih izdatkov v sistemih 
socialne zaščite nekaterih držav članic, 
kar bi lahko še dodatno poslabšalo 
položaj;

Or. fr

Predlog spremembe 23
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker je najhujša finančna in gospodarska 
kriza v zadnjih desetletjih povzročila 
akutno krizo na področju državnega dolga, 
ki je močno prizadela pokojninske 
prihodke milijonov državljanov EU;

B. ker je najhujša finančna in gospodarska 
kriza v zadnjih desetletjih povzročila 
akutno krizo na področju državnega dolga, 
ki je močno prizadela pokojninske 
prihodke milijonov državljanov EU;ker je 
ta kriza pokazala, da so vsa evropska 
gospodarstva medsebojno odvisna in 
nobena država ne more sama zagotoviti 
ustreznosti, varnosti in vzdržnosti svojih 
sistemov socialne zaščite;

Or. en

Predlog spremembe 24
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ba (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ugotavlja, da vzdržnost pokojninske 
politike presega fiskalne vidike; 
pomembno vlogo v zagotavljanju 
vzdržnosti imajo tudi stopnje zasebnega 
varčevanja, stopnje zaposlenosti in 
predvidena demografska gibanja; 
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Or. en

Predlog spremembe 25
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker se je s to krizo pokazala 
medsebojna odvisnost evropskih 
gospodarstev in ker nobena država 
članica ne more ločeno zagotoviti 
ustreznosti, varnosti in trajnosti svojih 
sistemov socialne zaščite;

Or. fr

Predlog spremembe 26
Thomas Händel

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je prva skupina generacije „baby 
boom“ dosegla upokojitveno starost,
zaradi česar se število ljudi, starejših od 
60 let, povečuje za več kot 2 milijona na 
leto, kar je dvakrat več, kot v prejšnjih 
desetletjih, kar pomeni, da demografski 
izziv ni več vprašanje prihodnosti, temveč 
današnja realnost;

C. ugotavlja, da so demografske 
spremembe dolgoročen proces, ki ga 
visoko razvite industrijske družbe že 
desetletja izravnavajo z višjo 
produktivnostjo; poudarja, da je bilo na 
primer v Nemčiji leta 1900 dvanajst 
delavcev na enega upokojenca, do 
leta 2000 pa se je to razmerje zmanjšalo 
na štiri delavce na enega upokojenca in 
naj bi po pričakovanjih do leta 2040–2050 
nadalje upadlo na dva zaposlena na enega 
upokojenca;

Or. de
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Predlog spremembe 27
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je prva skupina generacije „baby 
boom“ dosegla upokojitveno starost, 
zaradi česar se število ljudi, starejših od 
60 let, povečuje za več kot 2 milijona na 
leto, kar je dvakrat več, kot v prejšnjih 
desetletjih, kar pomeni, da demografski 
izziv ni več vprašanje prihodnosti, temveč 
današnja realnost;

C. ker trenutno predvidljiva demografska 
gibanja in gibanja produktivnosti – tudi 
če jih gledamo ločeno od gospodarske 
krize – kažejo na prihodnjo nizko 
gospodarsko rast za Evropo, pri čemer bi 
lahko bile stopnje gospodarske rasti nižje 
kot v prejšnjih letih;

Or. de

Predlog spremembe 28
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je prva skupina generacije „baby 
boom“ dosegla upokojitveno starost, zaradi 
česar se število ljudi, starejših od 60 let,
povečuje za več kot 2 milijona na leto, kar 
je dvakrat več, kot v prejšnjih desetletjih, 
kar pomeni, da demografski izziv ni več 
vprašanje prihodnosti, temveč današnja 
realnost;

C. ker je prva skupina generacije „baby 
boom“ dosegla upokojitveno starost, zaradi 
česar se bo število ljudi, starejših od 60 let,
povečevalo za več kot 2 milijona na leto, 
kar je dvakrat več, kot v prejšnjih 
desetletjih, kar pomeni, da demografski 
izziv ni več vprašanje prihodnosti, temveč 
današnja realnost;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Uvodna izjava Ca (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je rodnost v številnih državah EU 
še vedno nizka, posledica tega pa bo 
manjše število delovno sposobnega 
prebivalstva v prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 30
Thomas Händel

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

C a. ker so demografski kazalci daleč 
manj pomembni za zagotavljanje 
vzdržnosti pokojninskih sistemov, kot se 
domneva: tako se je na primer realni BDP 
v zahodni Nemčiji v obdobju 1950-1990 
povečal za 473 %, medtem ko se je število 
zaposlenih v istem obdobju povečalo samo 
za 42 %, kar pomeni, da se lahko samo 9 
% rasti proizvodnje v tem obdobju pripiše 
„demografskim vidikom“, medtem ko so 
preostalih 91 % predstavljali povečanje 
realnega osnovnega kapitala, 
produktivnosti dela itn., zato je osrednje 
vprašanje o „vzdržnosti pokojnin“ 
„gospodarskega“ in ne „demografskega “ 
značaja;

Or. de

Predlog spremembe 31
Frédéric Daerden

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

Ca. ker je mogoče starost obravnavati kot 
priložnost namesto kot breme ter bi bilo 
treba vrednost starejših, njihove izkušnje 
in prispevek k delovanju družbe priznavati 
in spodbujati; ker so starejši državljani za 
našo družbo prednost in je bistveno, da se 
na vseh področjih življenja opremo na 
njihova znanja in izkušnje; ker bi bilo 
treba spodbujati trge blaga in storitev, ki 
se oblikujejo hkrati s staranjem 
prebivalstva (t. i. „gospodarstvo 
sivolasih“), in izkoristiti priložnost za 
ustvarjanje novih delovnih mest, ki jo 
ponujajo;

Or. fr

Predlog spremembe 32
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker dolgoročna demografska gibanja 
in gibanja produktivnosti – tudi če jih 
gledamo ločeno od gospodarske krize –
kažejo na prihodnjo nizko gospodarsko 
rast za Evropo, pri čemer bodo stopnje 
gospodarske rasti bistveno nižje v 
primerjavi s prejšnjimi desetletji;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 33
Thomas Händel

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker dolgoročna demografska gibanja in 
gibanja produktivnosti – tudi če jih 
gledamo ločeno od gospodarske krize –
kažejo na prihodnjo nizko gospodarsko rast 
za Evropo, pri čemer bodo stopnje 
gospodarske rasti bistveno nižje v 
primerjavi s prejšnjimi desetletji;

D. ker dolgoročna demografska gibanja in 
gibanja produktivnosti – tudi če jih 
gledamo ločeno od gospodarske krize –
kažejo na prihodnjo nizko gospodarsko rast 
za Evropo, pri čemer bi ob vztrajanju pri 
trenutnih varčevalnih ukrepih stopnje 
gospodarske rasti lahko bile nižje v 
primerjavi s prejšnjimi desetletji;

Or. de

Predlog spremembe 34
Thomas Mann

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker dolgoročna demografska gibanja in 
gibanja produktivnosti – tudi če jih 
gledamo ločeno od gospodarske krize –
kažejo na prihodnjo nizko gospodarsko rast
za Evropo, pri čemer bodo stopnje 
gospodarske rasti bistveno nižje v 
primerjavi s prejšnjimi desetletji;

D. ker dolgoročna demografska gibanja in 
gibanja produktivnosti – tudi če jih 
gledamo ločeno od gospodarske krize –
kažejo na prihodnjo nizko gospodarsko rast
v nekaterih državah članicah EU, pri 
čemer bodo stopnje gospodarske rasti 
bistveno nižje v primerjavi s prejšnjimi 
desetletji;

Or. de

Predlog spremembe 35
Thomas Händel

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

D a. ker je po mnenju Komisije in 
priznanih ekonomistov ohranjanje 
povprečne letne rasti produktivnosti dela 
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med 1,1 % in 1,4 %, kakršna je bila v 
preteklih desetletjih, ključ do ohranjanja 
vzdržnosti pokojninskih sistemov; še 
posebej poudarja, da bi bilo mogoče 
dodatne produktivnostne rezerve zajeti s 
povečanjem učinkovitosti rabe energije in 
virov (koeficient 4 do leta 2020/2025 in 
koeficient 10 do leta 2050); še posebej 
poudarja, da lahko splošna rast 
produktivnosti omogoči, da bi se dodana 
vrednost z zmanjševanjem delovne sile še 
vedno povečevala in zagotovila zdrave 
temelje za pravično prerazporeditev 
prihodkov med gospodarsko aktivne in 
neaktivne osebe (kot so npr. upokojenci, 
otroci, šolarji, študenti itn.);

Or. de

Predlog spremembe 36
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je povečanje brezposelnosti
prizadelo dokladne pokojninske sisteme, 
slabši donosi na finančnih trgih pa so 
prizadeli naložbene pokojninske sisteme;

E. ker sta povečanje brezposelnosti in 
negotovost oslabili dokladne in dodatne
pokojninske sisteme v nekaterih državah 
članicah;

Or. fr

Predlog spremembe 37
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je povečanje brezposelnosti 
prizadelo dokladne pokojninske sisteme, 

E. ker so bili v državah z visoko 
brezposelnostjo bolj prizadeti dokladni 
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slabši donosi na finančnih trgih pa so 
prizadeli naložbene pokojninske sisteme;

pokojninski sistemi, slabši donosi in 
občutne izgube na finančnih trgih pa so 
prizadeli naložbene pokojninske sisteme;

Or. de

Predlog spremembe 38
Thomas Händel

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je povečanje brezposelnosti 
prizadelo dokladne pokojninske sisteme,
slabši donosi na finančnih trgih pa so 
prizadeli naložbene pokojninske sisteme;

E. ker je povečanje brezposelnosti 
prizadelo dokladne pokojninske sisteme,
naložbene pokojninske sisteme pa so 
zaradi običajnih nihanj, zlomov borz 
in/ali finančne in gospodarske krize 
prizadeli popolni izpadi donosov na 
finančnih trgih ali takšni, ki ji ni bilo 
mogoče zagotovo napovedati;

Or. de

Predlog spremembe 39
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je povečanje brezposelnosti 
prizadelo dokladne pokojninske sisteme, 
slabši donosi na finančnih trgih pa so 
prizadeli naložbene pokojninske sisteme;

E. ker je povečanje brezposelnosti 
prizadelo dokladne pokojninske sisteme, 
slabši donosi na finančnih trgih in 
kapitalska tveganja pa so prizadeli 
naložbene pokojninske sisteme;

Or. fr
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Predlog spremembe 40
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je povečanje brezposelnosti 
prizadelo dokladne pokojninske sisteme, 
slabši donosi na finančnih trgih pa so 
prizadeli naložbene pokojninske sisteme;

E. ker je zmanjšanje zaposlenosti in
povečanje brezposelnosti prizadelo 
dokladne pokojninske sisteme, slabši 
donosi na finančnih trgih pa so prizadeli 
naložbene pokojninske sisteme;

Or. en

Predlog spremembe 41
Thomas Händel

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

E a. ker je Komisija v svoji zeleni knjigi 
deloma priznala pomanjkljivosti 
naložbenih pokojninskih sistemov, ko je 
priznala, da zmanjševanje obrestnih mer 
in vrednosti premoženja vpliva na donose 
in plačilno sposobnost naložbenih 
pokojninskih sistemov: zasebni 
pokojninski skladi so leta 2008 izgubili 
več kot 20 % vrednosti, in ker številni 
kljub temu še vedno daleč zaostajajo za 
predpisanim zahtevanim solventnostnim 
kapitalom in vrh tega več nosilcev 
poklicnih pokojninskih skladov ni bilo 
sposobnih izpolnjevati svoje obveznosti;

Or. de

Predlog spremembe 42
Evelyn Regner
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Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

E a. ker je obsežna, aktivna politika trga 
dela, ki se močneje osredotoča na 
vključevanje neaktivnih in tudi 
prikrajšanih oseb, ključni dejavnik pri 
financiranju dokladnih pokojninskih 
sistemov;

Or. de

Predlog spremembe 43
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker so naložbene pokojninske sisteme 
poleg tega prizadeli slabši donosi in večja 
tveganja na finančnih trgih;

Or. fr

Predlog spremembe 44
Thomas Händel

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

E b. ker se je izkazalo, da koncept 
tristebrnega pokojninskega sistema, ki ga 
v enaki meri podpirajo EU, MDS in 
Svetovna banka, in sicer zmanjšanega 
prvega stebra z zakonsko določenimi 
pokojninami, ki zagotavlja zgolj „osnovno 
pokojnino“, drugega stebra, ki ga 
predstavljajo naložbeni poklicni 



PE502.214v02-00 22/154 AM\924597SL.doc

SL

pokojninski sistemi, in tretjega stebra, tj. 
individualnega varčevalnega modela, ne 
deluje, kar zadeva varnost in ustreznost 
pokojninskega zavarovanja, ki izhaja iz 
tega, kot celote, in tudi ker sta finančna in 
gospodarska kriza izničili projekcije rasti 
vrednosti premoženja na skladih 
temelječih modelov, ki naj bi bila 
povezana s tem konceptom;

Or. de

Predlog spremembe 45
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so pokojninski sistemi ključni 
element evropskega socialnega modela, ki 
zagotavlja dostojen življenjski standard za 
starejše;

F. ker pokojninski sistemi v Evropski uniji 
zagotavljajo dostojen življenjski standard 
za starejše;

Or. en

Predlog spremembe 46
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so pokojninski sistemi ključni 
element evropskega socialnega modela, ki
zagotavlja dostojen življenjski standard za 
starejše;

F. ker so pokojninski sistemi ključni 
element evropskega socialnega modela, ki
z doseženo upokojitveno starostjo 
zagotavlja in vzdržuje standard in kakovost 
življenja, kar je v skladu s členom 1 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah;

Or. en
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Predlog spremembe 47
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so pokojninski sistemi ključni 
element evropskega socialnega modela, ki
zagotavlja dostojen življenjski standard za 
starejše;

F. ker so pokojninski sistemi ključni 
element evropskega socialnega modela, ki
naj bi starejšim ponujal varno osnovo za 
financiranje življenjskega standarda;

Or. de

Predlog spremembe 48
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so pokojninski sistemi ključni 
element evropskega socialnega modela, ki
zagotavlja dostojen življenjski standard za 
starejše;

F. ker so pokojninski sistemi ključni 
element evropskega socialnega modela, ki
zagotavlja primeren življenjski standard za
dostojno življenje za starejše, kar je v 
skladu s členom 1 Listine Evropske unije 
o temeljnih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 49
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so pokojninski sistemi ključni 
element evropskega socialnega modela, ki 

F. ker so pokojninski sistemi ključni 
element evropskega socialnega modela, ki 
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zagotavlja dostojen življenjski standard za
starejše;

zagotavlja ustrezen življenjski standard za
dostojno življenje starejših v skladu s 
členom 1 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah, ter je njihov širši 
politični cilj ohraniti ustrezno splošno 
življenjsko raven, da lahko ta skupina 
hkrati deluje kot samodejni ekonomski 
stabilizator z ohranjanjem ravni kupne 
moči in torej notranjega povpraševanja;

Or. fr

Predlog spremembe 50
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so pokojninski sistemi ključni 
element evropskega socialnega modela, ki
zagotavlja dostojen življenjski standard za 
starejše;

F. ker so pokojninski sistemi ključni 
element evropskega socialnega modela, s 
temeljnim in neomajnim ciljem 
zagotavljati dajatve, ki omogočajo
dostojen življenjski standard in finančno 
neodvisnost za starejše;

Or. el

Predlog spremembe 51
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so pokojninski sistemi ključni 
element evropskega socialnega modela, ki
zagotavlja dostojen življenjski standard za 
starejše;

F. ker so pokojninski sistemi ključni 
element evropskih socialnih modelov, ki
zagotavljajo dostojen življenjski standard 
za starejše;

Or. en



AM\924597SL.doc 25/154 PE502.214v02-00

SL

Predlog spremembe 52
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je zagotavljanje pokojnin še vedno 
v pristojnosti držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 53
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je Evropski svet marca 2001 že 
potrdil tridelno stockholmsko strategijo, 
katere cilj je: hitro zniževanje javnega 
dolga, povišanje stopnje zaposlenosti in 
stopnje produktivnosti ter preoblikovanje 
pokojninskega sistema, sistema 
zdravstvenega varstva in sistema 
dolgoročne oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 54
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker študije kažejo, da zviševanje 
števila let delovne dobe, potrebnih za 
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upravičenost do pokojnine, le malo vpliva 
na stroške staranja;

Or. fr

Predlog spremembe 55
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker predstavljajo upokojenci posebno 
pomembno skupino potrošnikov in 
nihanja njihove porabe odločilno vplivajo 
na realno gospodarstvo;

Or. el

Predlog spremembe 56
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker se pokojninski sistemi držav članic 
in znotraj držav članic močno razlikujejo, 
npr. v zvezi z obsegom financiranja, 
stopnjo udeležbe vlad, strukturo 
upravljanja, vrsto zahtevkov, stroškovno 
učinkovitostjo ter stopnjo kolektivnosti in 
solidarnosti, in zato ne obstaja skupna 
tipologija na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 57
Frédéric Daerden
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker bi bilo linearno zviševanje 
upokojitvene starosti ali delovne dobe zelo 
nepravično, saj bi s tem samovoljno 
spregledali težavnost nekaterih poklicev;

Or. fr

Predlog spremembe 58
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. obžaluje zniževanje pokojninskih 
dajatev v številnih državah članicah, kar je 
posledica izrazitega stopnjevanja finančne 
in gospodarske krize; obsoja močne reze v 
državah članicah, ki jih je kriza najbolj 
prizadela, zaradi katerih so številni 
upokojenci potisnjeni v revščino ali so v 
nevarnosti, da bi postali revni;

1. obžaluje zniževanje pokojninskih 
dajatev v številnih državah članicah, kar je 
posledica izrazitega stopnjevanja finančne 
in gospodarske krize; obsoja močne reze v 
državah članicah, če je bila njihova višina
objektivno neupravičena;

Or. de

Predlog spremembe 59
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek I

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. obžaluje zniževanje pokojninskih 
dajatev v številnih državah članicah, kar je
posledica izrazitega stopnjevanja finančne 
in gospodarske krize; obsoja močne reze v 
državah članicah, ki jih je kriza najbolj 

1. ugotavlja, da so se nacionalni 
proračuni znašli pod velikim pritiskom in 
da je zniževanje pokojninskih dajatev v 
številnih državah članicah posledica 
izrazitega stopnjevanja finančne in 
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prizadela, zaradi katerih so številni 
upokojenci potisnjeni v revščino ali so v 
nevarnosti, da bi postali revni;

gospodarske krize; priznava, da številne 
države članice, ki jih je kriza najbolj 
prizadela, pregledujejo učinkovitost 
porabe sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 60
Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. obžaluje zniževanje pokojninskih 
dajatev v številnih državah članicah, kar je 
posledica izrazitega stopnjevanja finančne 
in gospodarske krize; obsoja močne reze v 
državah članicah, ki jih je kriza najbolj 
prizadela, zaradi katerih so številni 
upokojenci potisnjeni v revščino ali so v 
nevarnosti, da bi postali revni;

1. obžaluje zniževanje pokojninskih 
dajatev v številnih državah članicah, kar je 
posledica izrazitega stopnjevanja finančne 
in gospodarske krize; poudarja, da se s 
tem nadaljuje liberalna politika rezov 
pokojnin, ki se je prav tako začela že pred 
krizo; obsoja močne reze v državah 
članicah, ki jih je kriza najbolj prizadela, 
zaradi katerih so številni upokojenci 
potisnjeni v revščino ali so v nevarnosti, da 
bi postali revni;

Or. de

Predlog spremembe 61
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek I

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. obžaluje zniževanje pokojninskih 
dajatev v številnih državah članicah, kar je 
posledica izrazitega stopnjevanja finančne 
in gospodarske krize; obsoja močne reze v 
državah članicah, ki jih je kriza najbolj 
prizadela, zaradi katerih so številni 

1. obžaluje zniževanje pokojninskih 
dajatev v številnih državah članicah, kar je 
posledica izrazitega stopnjevanja finančne 
in gospodarske krize; obsoja močne reze v 
državah članicah, ki jih je kriza najbolj 
prizadela, zaradi katerih so številni 
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upokojenci potisnjeni v revščino ali so v 
nevarnosti, da bi postali revni;

upokojenci potisnjeni v revščino ali so v 
nevarnosti, da bi postali revni; poziva 
države članice, naj zagotovijo, da ne bodo 
prizadete najbolj ranljive skupine, in naj 
posvetijo potrebno pozornost interesom 
prihodnjih generacij, ko razporejajo 
negativne učinke krize na pokojninske 
dajatve;

Or. en

Predlog spremembe 62
Liisa Jaakonsaari

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da je zagotavljanje 
primernosti in financiranja zakonsko 
določenih pokojnin, tj. krepitev socialne 
in finančne vzdržnosti pokojnin, 
prednostna zadeva;

Or. fi

Predlog spremembe 63
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. pozdravlja priložnost EU, da lahko 
oceni sedanjo in prihodnjo vzdržnost 
pokojninskih sistemov ter odkrije 
najboljše prakse in politične strategije, ki 
lahko omogočijo najbolj stroškovno 
učinkovito zagotavljanje pokojnin v 
državah članicah;

Or. en
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Predlog spremembe 64
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. ponovno opozarja na vprašanje spola 
pri pokojninah; poudarja, da je treba 
izboljšati enakost spolov pri vseh starostih 
in obravnavati socialni učinek prehoda od 
obveznega dokladnega sistema na 
naložbene sisteme in od pokojninskih 
sistemov z določenimi dajatvami na 
sisteme z določenimi prispevki; poudarja, 
da je nujno treba obravnavati nevarnost 
revščine, predvsem med ženskami, ki 
nimajo dostopa ali imajo neustrezen 
dostop do pravic do pokojnine kot 
posameznice ali po zakoncu, tako da se 
vzpostavi program dohodkovne varnosti, v 
katerega ni treba vplačevati prispevkov, in 
se omenjene ženske na ta način 
zavarujejo pred revščino;

Or. en

Predlog spremembe 65
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. ponovno opozarja na vprašanje spola 
pri pokojninah; poudarja, da je treba 
izboljšati enakost spolov pri vseh starostih 
in obravnavati socialni učinek prehoda od 
obveznega dokladnega sistema na 
naložbene sisteme in od pokojninskih 
sistemov z določenimi dajatvami na 
sisteme z določenimi prispevki; poudarja, 
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da je nujno treba obravnavati nevarnost 
revščine, predvsem med ženskami, ki 
nimajo dostopa ali imajo neustrezen 
dostop do pravic do pokojnine kot 
posameznice ali po zakoncu, tako da se 
vzpostavi program dohodkovne varnosti, v 
katerega ni treba vplačevati prispevkov, in 
se omenjene ženske na ta način 
zavarujejo pred revščino;

Or. en

Predlog spremembe 66
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. obžaluje slabitev socialne razsežnosti 
Unije, kot je izražena v beli knjigi 
Komisije, med drugim s predlogom, da bi 
upokojitveno starost povezali z daljšanjem 
pričakovane življenjske dobe;

Or. fr

Predlog spremembe 67
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. opozarja na nevarnost enostranskega 
osredotočanja na politiko internega 
razvrednotenja glede na prihodke in 
vzdržnost sistemov socialnega 
zavarovanja; poudarja, da je razvojni 
pristop v kombinaciji s politiko za 
racionalizacijo javnih financ ustrezen 
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odgovor na krizo;

Or. el

Predlog spremembe 68
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da bodo države članice zaradi 
verjetne dolgoročne nizke gospodarske 
rasti v prihodnosti morale konsolidirati 
svoje proračune in sprejeti gospodarske 
reforme v razmerah varčevanja; zato se 
strinja s stališčem, izraženim v beli knjigi 
Komisije, da si bodo ljudje morali urediti 
dodatno poklicno in po možnosti zasebno 
pokojninsko varčevanje;

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 69
Thomas Händel

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da bodo države članice zaradi 
verjetne dolgoročne nizke gospodarske 
rasti v prihodnosti morale konsolidirati 
svoje proračune in sprejeti gospodarske 
reforme v razmerah varčevanja; zato se 
strinja s stališčem, izraženim v beli knjigi 
Komisije, da si bodo ljudje morali urediti 
dodatno poklicno in po možnosti zasebno 
pokojninsko varčevanje;

2. poudarja, da bo gospodarska rast ob 
vztrajanju pri sedanjih varčevalnih 
ukrepih srednjeročno verjetno nizka;

Or. de
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Predlog spremembe 70
Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da bodo države članice zaradi 
verjetne dolgoročne nizke gospodarske 
rasti v prihodnosti morale konsolidirati 
svoje proračune in sprejeti gospodarske 
reforme v razmerah varčevanja; zato se 
strinja s stališčem, izraženim v beli knjigi 
Komisije, da si bodo ljudje morali urediti 
dodatno poklicno in po možnosti zasebno 
pokojninsko varčevanje;

2. poudarja, da bo gospodarska rast 
dolgoročno verjetno nizka, nevarnost 
revščine pa večja za ranljive skupine 
prebivalstva, zato poudarja, da je treba kot 
prednostno nalogo dolgoročno zagotoviti 
močan prvi steber;

Or. de

Predlog spremembe 71
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da bodo države članice zaradi
verjetne dolgoročne nizke gospodarske 
rasti v prihodnosti morale konsolidirati
svoje proračune in sprejeti gospodarske 
reforme v razmerah varčevanja; zato se 
strinja s stališčem, izraženim v beli knjigi 
Komisije, da si bodo ljudje morali urediti 
dodatno poklicno in po možnosti zasebno 
pokojninsko varčevanje;

2. poudarja, da morajo države članice ob 
upoštevanju verjetne dolgoročne nizke 
gospodarske rasti, zaradi katere naj bi v 
prihodnosti konsolidirale svoje proračune 
in sprejele gospodarske reforme v 
razmerah varčevanja, ohraniti sisteme 
socialne zaščite;

Or. fr

Predlog spremembe 72
Jean Lambert, Marije Cornelissen
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da bodo države članice zaradi 
verjetne dolgoročne nizke gospodarske 
rasti v prihodnosti morale konsolidirati 
svoje proračune in sprejeti gospodarske 
reforme v razmerah varčevanja; zato se 
strinja s stališčem, izraženim v beli knjigi 
Komisije, da si bodo ljudje morali urediti 
dodatno poklicno in po možnosti zasebno 
pokojninsko varčevanje;

2. poudarja, da bodo države članice zaradi 
verjetne dolgoročne nizke gospodarske 
rasti v prihodnosti morale konsolidirati 
svoje proračune in sprejeti gospodarske 
reforme v razmerah varčevanja; obžaluje, 
da Komisija ne prepozna v celoti pomena 
prvega pokojninskega stebra za zaščito 
najbolj ranljivih skupin ter neposredne 
povezave med prvim pokojninskim 
stebrom, ki zagotavlja varnost pred 
revščino, in cilji EU v zvezi z revščino;

Or. en

Predlog spremembe 73
Philippe De Backer

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da bodo države članice zaradi 
verjetne dolgoročne nizke gospodarske 
rasti v prihodnosti morale konsolidirati 
svoje proračune in sprejeti gospodarske 
reforme v razmerah varčevanja; zato se 
strinja s stališčem, izraženim v beli knjigi 
Komisije, da si bodo ljudje morali urediti 
dodatno poklicno in po možnosti zasebno 
pokojninsko varčevanje;

2. poudarja, da bodo države članice zaradi 
verjetne dolgoročne nizke gospodarske 
rasti v prihodnosti morale konsolidirati 
svoje proračune in sprejeti gospodarske 
reforme v razmerah varčevanja; ugotavlja, 
da ta scenarij vpliva tudi na finančno moč 
delodajalcev in aktivnega prebivalstva; 
zato se strinja s stališčem, izraženim v beli 
knjigi Komisije, da si bodo ljudje v okviru 
zmožnosti morali urediti dodatno poklicno 
in zasebno pokojninsko varčevanje;
poudarja, da bi morali ohranjati in 
izboljševati fiskalne spodbude in tako 
spodbuditi ljudi, naj še naprej več in dlje 
varčujejo za svojo pokojnino;

Or. en
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Predlog spremembe 74
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da bodo države članice zaradi 
verjetne dolgoročne nizke gospodarske 
rasti v prihodnosti morale konsolidirati 
svoje proračune in sprejeti gospodarske 
reforme v razmerah varčevanja; zato se 
strinja s stališčem, izraženim v beli knjigi 
Komisije, da si bodo ljudje morali urediti 
dodatno poklicno in po možnosti zasebno 
pokojninsko varčevanje;

2. poudarja, da bodo države članice zaradi 
verjetne dolgoročne nizke gospodarske 
rasti v prihodnosti morale konsolidirati 
svoje proračune in sprejeti gospodarske 
reforme v razmerah varčevanja; zato
podpira poziv, omenjen v beli knjigi 
Komisije, da morajo države članice izvesti 
reforme svojih pokojninskih sistemov;

Or. de

Predlog spremembe 75
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da bodo države članice zaradi 
verjetne dolgoročne nizke gospodarske 
rasti v prihodnosti morale konsolidirati 
svoje proračune in sprejeti gospodarske 
reforme v razmerah varčevanja; zato se 
strinja s stališčem, izraženim v beli knjigi 
Komisije, da si bodo ljudje morali urediti 
dodatno poklicno in po možnosti zasebno 
pokojninsko varčevanje;

2. poudarja, da bodo države članice zaradi 
verjetne dolgoročne nizke gospodarske 
rasti v prihodnosti morale konsolidirati 
svoje proračune in sprejeti gospodarske 
reforme, ob čemer bo potrebno varčno 
vodenje javnih financ; zato se strinja s 
stališčem, izraženim v beli knjigi Komisije, 
da si bodo ljudje morali urediti dodatno 
poklicno in po možnosti zasebno 
pokojninsko varčevanje;

Or. fr
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Predlog spremembe 76
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da bodo države članice zaradi 
verjetne dolgoročne nizke gospodarske 
rasti v prihodnosti morale konsolidirati 
svoje proračune in sprejeti gospodarske 
reforme v razmerah varčevanja; zato se 
strinja s stališčem, izraženim v beli knjigi 
Komisije, da si bodo ljudje morali urediti 
dodatno poklicno in po možnosti zasebno 
pokojninsko varčevanje;

2. poudarja, da bodo države članice zaradi 
verjetne dolgoročne nizke gospodarske 
rasti v prihodnosti morale konsolidirati 
svoje javne finance in sprejeti gospodarske 
reforme v razmerah varčevanja; zato se 
strinja s stališčem, izraženim v beli knjigi 
Komisije, da si bodo ljudje morali urediti 
dodatno poklicno in po možnosti zasebno 
pokojninsko varčevanje;

Or. en

Predlog spremembe 77
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da bodo države članice zaradi 
verjetne dolgoročne nizke gospodarske 
rasti v prihodnosti morale konsolidirati 
svoje proračune in sprejeti gospodarske 
reforme v razmerah varčevanja; zato se 
strinja s stališčem, izraženim v beli knjigi 
Komisije, da si bodo ljudje morali urediti 
dodatno poklicno in po možnosti zasebno 
pokojninsko varčevanje;

2. poudarja, da bodo številne države 
članice zaradi verjetne dolgoročne nizke 
gospodarske rasti v prihodnosti morale 
konsolidirati svoje proračune in sprejeti 
gospodarske reforme v razmerah 
varčevanja; zato se strinja s stališčem, 
izraženim v beli knjigi Komisije, da si 
bodo ljudje morali urediti dodatno poklicno 
in po možnosti zasebno pokojninsko 
varčevanje;

Or. de

Predlog spremembe 78
Heinz K. Becker
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da bodo države članice zaradi 
verjetne dolgoročne nizke gospodarske 
rasti v prihodnosti morale konsolidirati 
svoje proračune in sprejeti gospodarske 
reforme v razmerah varčevanja; zato se 
strinja s stališčem, izraženim v beli knjigi 
Komisije, da si bodo ljudje morali urediti 
dodatno poklicno in po možnosti zasebno 
pokojninsko varčevanje;

2. poudarja, da bodo države članice zaradi 
verjetne dolgoročne nizke gospodarske 
rasti v prihodnosti morale konsolidirati 
svoje proračune in sprejeti gospodarske 
reforme v razmerah varčevanja; zato se 
strinja s stališčem, izraženim v beli knjigi 
Komisije, da si bodo ljudje morali urediti 
dodatno poklicno in po možnosti 
individualno zasebno pokojninsko 
varčevanje;

Or. en

Predlog spremembe 79
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poudarja, da bodo države članice zaradi 
verjetne dolgoročne nizke gospodarske 
rasti v prihodnosti morale konsolidirati 
svoje proračune in sprejeti gospodarske 
reforme v razmerah varčevanja; zato se 
strinja s stališčem, izraženim v beli knjigi 
Komisije, da si bodo ljudje morali urediti 
dodatno poklicno in po možnosti zasebno 
pokojninsko varčevanje;

2. poudarja, da bodo države članice zaradi 
verjetne dolgoročne nizke gospodarske 
rasti v prihodnosti morale konsolidirati 
svoje proračune in sprejeti gospodarske 
reforme v razmerah varčevanja; zato se 
strinja s stališčem, izraženim v beli knjigi 
Komisije, da si bodo ljudje morali urediti 
dodatno poklicno in po možnosti zasebno 
pokojninsko varčevanje; poziva države 
članice, naj zagotovijo ustrezen 
pokojninski prihodek za vse z 
individualnimi pravicami do pokojnine ter 
ohranjajo enak dostop do obveznega 
pokojninskega zavarovanja, ki ga ureja 
država, ne glede na to, ali se razvijejo 
dodatna pokojninska zavarovanja ali ne;

Or. en
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Predlog spremembe 80
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. ga skrbi rastoče število starejših, zlasti 
žensk, ki živijo pod pragom revščine, in 
meni, da bi morali pokojninski sistemi 
vsem zagotoviti primeren in dostojen 
življenjski standard;

Or. en

Predlog spremembe 81
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj
izvedejo reforme prvega stebra 
pokojninskih sistemov tako, da uskladijo 
leta plačevanja prispevkov s 
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke; 
poziva države članice, naj zagotovijo, da
pokojnine iz prvega stebra – po potrebi 
dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen najnižji 
dohodek;

3. poudarja, da morajo pokojnine iz prvega 
stebra ostati najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države, naj si še 
naprej prizadevajo za aktivnejše in bolj 
vključujoče strategije trga dela, da bi tako 
zmanjšale ekonomsko odvisnost 
neaktivnih oseb od zaposlenih ter 
vzdrževale zadostno delovno silo, hkrati 
pa naj te reforme povežejo z nenehnimi 
izboljšavami delovnih pogojev in 
izvajanjem programov vseživljenjskega 
usposabljanja, da bi tako omogočile bolj 
zdravo in daljšo delovno dobo;

Or. fr
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Predlog spremembe 82
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj
izvedejo reforme prvega stebra
pokojninskih sistemov tako, da uskladijo 
leta plačevanja prispevkov s 
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke; 
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
pokojnine iz prvega stebra – po potrebi 
dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen najnižji 
dohodek;

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj
zagotovijo pokojnine iz prvega stebra in na 
ta način poskrbijo za pravične prihodke, 
ki omogočajo dostojno življenje in nikoli 
ne padejo pod prag revščine;

Or. pt

Predlog spremembe 83
Thomas Händel

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj
izvedejo reforme prvega stebra 
pokojninskih sistemov tako, da uskladijo 
leta plačevanja prispevkov s 
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke;

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj
svoje sisteme ustrezno prilagodijo tako, da
bo pokojnina omogočala ustrezen 
življenjski standard, pri tem pa naj se 
osredinijo na prvi steber, ki mora na 
podlagi širše finančne osnove in razvoja 
proizvodnih zmogljivosti zagotavljati 
zadostne in zanesljive pokojnine; poziva 
države članice, naj zagotovijo, da 
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poziva države članice, naj zagotovijo, da 
pokojnine iz prvega stebra – po potrebi 
dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen najnižji
dohodek;

pokojnine iz prvega stebra – po potrebi 
dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – ohranjajo življenjski standard 
oziroma zagotavljajo vsaj dostojen najnižji
dohodek1;

__________________
1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
9. oktobra 2008 o spodbujanju socialne 
vključenosti in boja proti revščini, 
vključno z revščino otrok, v EU (UL C 9E, 
15.1.2010, str. 11)

Or. de

Predlog spremembe 84
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj 
izvedejo reforme prvega stebra
pokojninskih sistemov tako, da uskladijo 
leta plačevanja prispevkov s 
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke;
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
pokojnine iz prvega stebra – po potrebi
dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen najnižji 
dohodek;

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj 
izvedejo takšne reforme prvega stebra, da
se upokojitvena starost ne bo navezovala 
na dejansko starost, temveč se bo 
izračunavala glede na število let plačanih
prispevkov; poziva države članice, naj 
zagotovijo, da pokojnine iz prvega stebra –
dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen najnižji 
dohodek;

Or. de

Predlog spremembe 85
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj 
izvedejo reforme prvega stebra 
pokojninskih sistemov tako, da uskladijo 
leta plačevanja prispevkov s 
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke;
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
pokojnine iz prvega stebra – po potrebi 
dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen najnižji 
dohodek;

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj 
izvedejo reforme prvega stebra 
pokojninskih sistemov in povežejo
zakonsko določeno upokojitveno starost z 
dejanskim številom let s plačanimi 
prispevki namesto s fiksno določeno 
upokojitveno starostjo; poziva države 
članice, naj zagotovijo, da pokojnine iz 
prvega stebra – po potrebi dopolnjene z 
določbami o minimalnem dohodku –
zagotavljajo dostojen najnižji dohodek;

Or. en

Predlog spremembe 86
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj
izvedejo reforme prvega stebra 
pokojninskih sistemov tako, da uskladijo
leta plačevanja prispevkov s 
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke;
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
pokojnine iz prvega stebra – po potrebi 

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka
številnih upokojencev; poziva države 
članice, naj preučijo možnost izvajanja 
reform prvega stebra pokojninskih 
sistemov tako, da bi uskladile leta 
plačevanja prispevkov s spreminjajočim se 
razmerjem med upokojenci in delovno 
sposobnim prebivalstvom, s čimer bi med 
drugim preprečile, da bi stroški javnih 
pokojnin izrinili druge pomembne javne 
izdatke;
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dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen najnižji 
dohodek;

Or. en

Predlog spremembe 87
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj 
izvedejo reforme prvega stebra 
pokojninskih sistemov tako, da uskladijo 
leta plačevanja prispevkov s 
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke;
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
pokojnine iz prvega stebra – po potrebi 
dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen najnižji 
dohodek;

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj 
izvedejo reforme prvega stebra 
pokojninskih sistemov tako, da uskladijo 
leta plačevanja prispevkov s 
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke;
poziva države članice, naj zagotovijo, da
bodo pokojnine lahko zanesljiva podlaga 
za financiranje življenjskega standarda, 
kakovosti življenja in s tem za samostojno 
življenje v dostojanstvu. Zakonsko 
določene minimalne pokojnine, ki 
zagotavljajo preživetje, bi bilo treba 
obravnavati kot ukrep boja proti revščini 
in s tem del socialne pomoči in ne kot del 
dokladnih sistemov pokojninskega 
zavarovanja;

Or. de

Predlog spremembe 88
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj
izvedejo reforme prvega stebra 
pokojninskih sistemov tako, da uskladijo 
leta plačevanja prispevkov s 
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke;
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
pokojnine iz prvega stebra – po potrebi 
dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen najnižji 
dohodek;

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj pri 
izvajanju reform prvega stebra 
pokojninskih sistemov spreminjajoče se 
razmerje med upokojenci in delovno 
sposobnim prebivalstvom rešujejo s 
sprejetjem vrste ukrepov za povečanje 
stopnje zaposlenosti, s čimer bi med 
drugim preprečile, da bi stroški javnih 
pokojnin izrinili druge pomembne javne 
izdatke; poziva države članice, naj 
zagotovijo, da pokojnine iz prvega stebra –
po potrebi dopolnjene z določbami o 
minimalnem dohodku – zagotavljajo
univerzalen dostojen najnižji dohodek nad 
pragom revščine;

Or. en

Predlog spremembe 89
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj 
izvedejo reforme prvega stebra
pokojninskih sistemov tako, da uskladijo 
leta plačevanja prispevkov s 
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke;
poziva države članice, naj zagotovijo, da
pokojnine iz prvega stebra – po potrebi

3. poudarja, da javni pokojninski načrti
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj 
izvedejo reforme javnih pokojninskih 
sistemov tako, da uskladijo leta plačevanja 
prispevkov in starost ob upokojitvi s 
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke, 
zlasti socialne naložbe; poziva države 
članice, naj zagotovijo, da javni 
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dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen najnižji 
dohodek;

pokojninski načrti – po potrebi dopolnjeni
z določbami o minimalnem dohodku –
zagotavljajo dostojen najnižji dohodek;

Or. en

Predlog spremembe 90
Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj 
izvedejo reforme prvega stebra 
pokojninskih sistemov tako, da uskladijo 
leta plačevanja prispevkov s 
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke;
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
pokojnine iz prvega stebra – po potrebi 
dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen najnižji 
dohodek;

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj 
izvedejo reforme prvega stebra 
pokojninskih sistemov tako, da uskladijo 
leta plačevanja prispevkov s 
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, ob upoštevanju stopnje 
zaposlovanja, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke;
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
pokojnine iz prvega stebra – po potrebi 
dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen življenjski 
standard in gospodarsko neodvisnost;

Or. de

Predlog spremembe 91
Csaba Őry

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
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upokojencev; poziva države članice, naj 
izvedejo reforme prvega stebra 
pokojninskih sistemov tako, da uskladijo 
leta plačevanja prispevkov s 
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke;
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
pokojnine iz prvega stebra – po potrebi 
dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen najnižji
dohodek;

upokojencev; poziva države članice, naj 
izvedejo reforme prvega stebra 
pokojninskih sistemov tako, da uskladijo 
leta plačevanja prispevkov s 
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke;
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
pokojnine iz prvega stebra – po potrebi 
dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen dohodek, 
ki ustreza predhodnim zaslužkom in 
vplačanim prispevkom;

Or. hu

Predlog spremembe 92
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj 
izvedejo reforme prvega stebra 
pokojninskih sistemov tako, da uskladijo 
leta plačevanja prispevkov s 
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke;
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
pokojnine iz prvega stebra – po potrebi 
dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen najnižji 
dohodek;

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev in zagotavljajo 
najprimernejšo zaščito pokojninskega 
prihodka, zlasti za najbolj ranljive 
skupine, kot so delavci z nizkimi dohodki, 
tisti z neupravičenimi prekinitvami 
poklicne poti itn.; poziva države članice, 
naj izvedejo reforme prvega stebra 
pokojninskih sistemov tako, da uskladijo 
leta plačevanja prispevkov s 
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke;
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
pokojnine iz prvega stebra – po potrebi 
dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen najnižji 
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dohodek;

Or. en

Predlog spremembe 93
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj 
izvedejo reforme prvega stebra 
pokojninskih sistemov tako, da uskladijo 
leta plačevanja prispevkov s 
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke;
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
pokojnine iz prvega stebra – po potrebi 
dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen najnižji 
dohodek;

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, ki 
opazno zaostajajo, naj izvedejo reforme 
prvega stebra pokojninskih sistemov tako, 
da uskladijo leta plačevanja prispevkov s 
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke;
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
pokojnine iz prvega stebra – po potrebi 
dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen najnižji 
dohodek;

Or. de

Predlog spremembe 94
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj 
izvedejo reforme prvega stebra 
pokojninskih sistemov tako, da uskladijo 

3. poudarja, da pokojnine iz prvega stebra 
ostajajo najpomembnejši vir dohodka 
upokojencev; poziva države članice, naj 
izvedejo reforme prvega stebra 
pokojninskih sistemov tako, da uskladijo 
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leta plačevanja prispevkov s
spreminjajočim se razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke;
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
pokojnine iz prvega stebra – po potrebi 
dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen najnižji 
dohodek;

leta plačevanja prispevkov s
spreminjajočima se pričakovano 
življenjsko dobo ter razmerjem med 
upokojenci in delovno sposobnim 
prebivalstvom, s čimer bi med drugim 
preprečile, da bi stroški javnih pokojnin 
izrinili druge pomembne javne izdatke;
poziva države članice, naj zagotovijo, da 
pokojnine iz prvega stebra – po potrebi 
dopolnjene z določbami o minimalnem 
dohodku – zagotavljajo dostojen najnižji 
dohodek;

Or. fr

Predlog spremembe 95
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da se je v finančni krizi 
jasno pokazalo, kakšen pomen ima prvi 
steber za vzdržnost in izboljšanje 
pokojninskih sistemov; izrecno opozarja, 
da so nujne reforme pokojninskih 
sistemov, da se ohranijo solidarni in 
univerzalni državni sistemi socialne 
varnosti, ki zagotavljajo primerne 
pokojnine za vse in so znak dejanske 
medgeneracijske solidarnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 96
Evelyn Regner

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

3 a. poudarja, da uravnoteženega 
razmerja med leti delovne dobe in leti 
upokojitve ne določa le upokojitvena 
starost, temveč predvsem število let 
delovne dobe pred doseženo upokojitveno 
starostjo;

Or. de

Predlog spremembe 97
Olle Ludvigsson

Predlog resolucije
odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da bi morala prizadevanja 
za reforme na področju pokojnin največjo 
prednost posvetiti vidikom preprečevanja 
revščine; poudarja, da cilj strategije 
Evropa 2020 v zvezi z revščino in socialno 
izključenostjo verjetno ne bo dosežen, če 
se v zvezi s tem ne sprejmejo koreniti 
ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 98
Minodora Cliveti

Predlog resolucije
odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva države članice, naj okrepijo 
javne pokojnine z razvojem kakovosti 
zaposlovanja, plač in socialnih služb ter 
zagotavljanjem trajnosti sredstev za 
financiranje sistemov socialne zaščite;
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Or. en

Predlog spremembe 99
Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 a. poudarja, da večina delavcev v EU ni 
vključena v poklicne pokojninske sisteme 
in da tudi tretji steber večini skupin 
prebivalstva ni dostopen;

Or. de

Predlog spremembe 100
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. opozarja, da le javni pokojninski 
sistemi temeljijo na načelu solidarnosti 
med generacijami in znotraj njih; zato 
meni, da je mogoče s temi sistemi najbolje 
ohranjati življenjski standard upokojencev 
in preprečiti revščino med starejšimi, kar 
pomeni, da jih je sicer mogoče dopolniti z 
drugimi sistemi, nikakor pa jih ne smemo 
z njimi nadomestiti; poziva države članice, 
naj zagotovijo pokojnine iz prvega stebra 
in s tem ustrezen dohodek za dostojen 
življenjski standard;

Or. fr

Predlog spremembe 101
Frédéric Daerden
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Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. obžaluje, da Komisija v beli knjigi ne 
obravnava temeljne potrebe po krepitvi 
javnih pokojninskih sistemov ali 
povečanja raznolikosti njihovih virov 
financiranja, na primer s posplošenim 
socialnim prispevkom, ki bi omogočil, da 
bi k zadevnemu financiranju prispeval 
tudi dohodek od kapitala;

Or. fr

Predlog spremembe 102
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. opozarja, da spodbude, s katerimi naj 
bi dosegli večjo vključevanje v 
individualne pokojninske sisteme, kot so 
davčne olajšave, negativno vplivajo na 
javne proračune in sisteme socialne 
varnosti; poziva k obsežnejšemu znižanju 
stroškov, večji preglednosti ter boljšemu 
nadzoru in zaščiti potrošnikov, kar zadeva 
zasebne varčevalne sisteme;

Or. fr

Predlog spremembe 103
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 – uvodni del
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je kriza razkrila ranljivost 
tako dokladnih kot naložbenih 
pokojninskih sistemov;

4. ugotavlja, da je kriza razkrila ranljivost 
tako dokladnih kot naložbenih 
pokojninskih sistemov;

priporoča večstebrne pokojninske sisteme, 
ki vključujejo vsaj naslednje: 
[...]

poziva Komisijo, naj zagotovi, da vsi veljavni 
ali prihodnji predpisi na področju pokojnin 
omogočajo večstebrne pokojninske sisteme;

poziva Komisijo, naj zagotovi, da vsi veljavni 
ali prihodnji predpisi na področju pokojnin 
omogočajo večstebrne pokojninske sisteme;

Or. en

Predlog spremembe 104
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 4 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je kriza razkrila ranljivost 
tako dokladnih kot naložbenih 
pokojninskih sistemov; priporoča
večstebrne pokojninske sisteme, ki
vključujejo vsaj naslednje:

4. ugotavlja, da je kriza v nekaterih 
državah članicah razkrila ranljivost tako 
dokladnih kot naložbenih pokojninskih 
sistemov; priporoča celovit pristop k 
pokojninskim reformam, ki bo upošteval 
vse sestavine pokojninskih sistemov, pri 
čemer naj sistem vključuje:

Or. fr

Predlog spremembe 105
Thomas Händel

Predlog resolucije
Odstavek 4 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je kriza razkrila ranljivost 4. ugotavlja, da je finančna in 



PE502.214v02-00 52/154 AM\924597SL.doc

SL

tako dokladnih kot naložbenih 
pokojninskih sistemov; priporoča 
večstebrne pokojninske sisteme, ki 
vključujejo vsaj naslednje:

gospodarska kriza razkrila ranljivost zlasti
naložbenih pokojninskih sistemov;
priporoča večstebrne pokojninske sisteme, 
ki vključujejo vsaj naslednje:

Or. de

Predlog spremembe 106
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 4 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je kriza razkrila ranljivost 
tako dokladnih kot naložbenih 
pokojninskih sistemov; priporoča 
večstebrne pokojninske sisteme, ki
vključujejo vsaj naslednje:

4. ugotavlja, da so kriza in izzivi v zvezi s 
starajočim se prebivalstvom razkrili
ranljivost tako dokladnih kot naložbenih 
pokojninskih sistemov; priporoča 
večstebrne pokojninske sisteme, ki
prinašajo nadaljnjo individualizacijo 
pokojninskih sistemov; poudarja, da so 
pokojninski sistemi globoko ukoreninjeni 
v kulturne, socialne, politične in 
gospodarske razmere vsake posamezne 
države članice;

Or. en

Predlog spremembe 107
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 4 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je kriza razkrila ranljivost 
tako dokladnih kot naložbenih 
pokojninskih sistemov; priporoča
večstebrne pokojninske sisteme, ki
vključujejo vsaj naslednje:

4. ugotavlja, da je kriza razkrila ranljivost 
tako dokladnih kot naložbenih 
pokojninskih sistemov; priporoča, da 
države članice razmislijo, kjer je 
primerno, o uvedbi ali ohranitvi 
večstebrnih pokojninskih sistemov, ki jih 
sestavljajo na primer:
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Predlog spremembe 108
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 4 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je kriza razkrila ranljivost
tako dokladnih kot naložbenih
pokojninskih sistemov; priporoča 
večstebrne pokojninske sisteme, ki 
vključujejo vsaj naslednje:

4. ugotavlja, da je bančna in finančna
kriza razkrila ranljivost predvsem 
naložbenih, a tudi dokladnih pokojninskih 
sistemov; priporoča večstebrne 
pokojninske sisteme, ki vključujejo vsaj 
naslednje:

Or. de

Predlog spremembe 109
Csaba Őry

Predlog resolucije
Odstavek 4 – uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da je kriza razkrila ranljivost 
tako dokladnih kot naložbenih 
pokojninskih sistemov; priporoča 
večstebrne pokojninske sisteme, ki 
vključujejo vsaj naslednje:

4. ugotavlja, da je kriza razkrila ranljivost 
tako dokladnih kot naložbenih 
pokojninskih sistemov; priporoča 
večstebrne pokojninske sisteme, ki lahko
vključujejo naslednje:

Or. hu

Predlog spremembe 110
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka i
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Predlog resolucije Predlog spremembe

i. dostojno najnižjo javno pokojnino iz 
prvega stebra;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 111
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka i

Predlog resolucije Predlog spremembe

i. dostojno najnižjo javno pokojnino iz 
prvega stebra;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 112
Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka i

Predlog resolucije Predlog spremembe

i. dostojno najnižjo javno pokojnino iz 
prvega stebra;

i. prvi steber, ki zagotavlja življenjski 
standard;

Or. de

Predlog spremembe 113
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka i
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Predlog resolucije Predlog spremembe

i. dostojno najnižjo javno pokojnino iz
prvega stebra;

i. javno pokojnino v okviru dokladnega 
sistema prvega stebra, ki je lahko 
zanesljiva podlaga za financiranje 
življenjskega standarda, kakovosti 
življenja in s tem za samostojno življenje v 
dostojanstvu;

Or. de

Predlog spremembe 114
Thomas Händel

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka i

Predlog resolucije Predlog spremembe

i. dostojno najnižjo javno pokojnino iz 
prvega stebra;

i. javno pokojnino iz prvega stebra, ki 
zagotavlja življenjski standard;

Or. de

Predlog spremembe 115
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka i

Predlog resolucije Predlog spremembe

i. dostojno najnižjo javno pokojnino iz 
prvega stebra;

i. predvsem ustrezno javno pokojnino iz 
prvega stebra, ki bo omogočala dostojno 
življenje in zagotavljala zadosten 
nadomestni dohodek;

Or. fr

Predlog spremembe 116
Danuta Jazłowiecka
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Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka i

Predlog resolucije Predlog spremembe

i. dostojno najnižjo javno pokojnino iz 
prvega stebra;

i. javni pokojninski sistem, ki bi vključeval
komponento dokladnega ali naložbenega 
sistema ali obeh ter jamčil dostojno 
najnižjo pokojnino;

Or. en

Predlog spremembe 117
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka ii

Predlog resolucije Predlog spremembe

ii. obvezno kolektivno naložbeno 
pokojnino iz drugega stebra, vezano na 
zaposlitev, ki jo po možnosti upravljajo 
(sektorski) socialni partnerji;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 118
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka ii

Predlog resolucije Predlog spremembe

ii. obvezno kolektivno naložbeno 
pokojnino iz drugega stebra, vezano na 
zaposlitev, ki jo po možnosti upravljajo 
(sektorski) socialni partnerji;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 119
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka ii

Predlog resolucije Predlog spremembe

ii. obvezno kolektivno naložbeno
pokojnino iz drugega stebra, vezano na 
zaposlitev, ki jo po možnosti upravljajo 
(sektorski) socialni partnerji;

ii. zanesljivo, pregledno, javno pokojnino
iz prvega stebra, ki je podlaga za 
financiranje življenjskega standarda;

Or. de

Predlog spremembe 120
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka ii

Predlog resolucije Predlog spremembe

ii. obvezno kolektivno naložbeno 
pokojnino iz drugega stebra, vezano na 
zaposlitev, ki jo po možnosti upravljajo
(sektorski) socialni partnerji;

ii. široko dostopne poklicne pokojninske 
sklade, vezane na zaposlitev, ki jih po 
možnosti upravljajo (sektorski) socialni 
partnerji;

Or. en

Predlog spremembe 121
Philippe De Backer

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka ii

Predlog resolucije Predlog spremembe

ii. obvezno kolektivno naložbeno 
pokojnino iz drugega stebra, vezano na 
zaposlitev, ki jo po možnosti upravljajo 
(sektorski) socialni partnerji;

ii. splošno razširjeno kolektivno naložbeno 
pokojnino iz drugega stebra, vezano na 
zaposlitev, ki se upravlja na ravni sektorja 
ali na ravni podjetja;
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Or. en

Predlog spremembe 122
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka ii

Predlog resolucije Predlog spremembe

ii. obvezno kolektivno naložbeno 
pokojnino iz drugega stebra, vezano na 
zaposlitev, ki jo po možnosti upravljajo
(sektorski) socialni partnerji;

ii. posplošeno dodatno kolektivno 
naložbeno pokojnino iz drugega stebra, 
vezano na zaposlitev, ki jo upravljajo
(sektorski) socialni partnerji ter se po 
možnosti uvede s kolektivnimi pogodbami 
in vključuje temeljni razsežnosti 
solidarnosti med delavci in odgovornosti 
delodajalcev, pri čemer te odgovornosti ne 
smejo nositi javni organi;

Or. fr

Predlog spremembe 123
Csaba Őry

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka ii

Predlog resolucije Predlog spremembe

ii. obvezno kolektivno naložbeno 
pokojnino iz drugega stebra, vezano na 
zaposlitev, ki jo po možnosti upravljajo
(sektorski) socialni partnerji;

obvezno kolektivno naložbeno pokojnino 
iz drugega stebra, vezano na zaposlitev, ki 
jo lahko upravljajo tudi (sektorski) socialni 
partnerji;

Or. hu

Predlog spremembe 124
Sari Essayah
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Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka ii

Predlog resolucije Predlog spremembe

ii. obvezno kolektivno naložbeno 
pokojnino iz drugega stebra, vezano na 
zaposlitev, ki jo po možnosti upravljajo 
(sektorski) socialni partnerji;

ii. obvezno kolektivno naložbeno 
pokojnino iz drugega stebra, vezano na 
zaposlitev, ki bi jo lahko upravljali 
(sektorski) socialni partnerji;

Or. en

Predlog spremembe 125
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka ii

Predlog resolucije Predlog spremembe

ii. obvezno kolektivno naložbeno 
pokojnino iz drugega stebra, vezano na 
zaposlitev, ki jo po možnosti upravljajo 
(sektorski) socialni partnerji;

ii. obvezno kolektivno naložbeno 
pokojnino iz drugega stebra, vezano na 
zaposlitev, o kateri se po možnosti
pogajajo socialni partnerji, upravljajo pa 
jo neodvisni organi, ki so javno odgovorni 
in vključujejo zavarovance;

Or. en

Predlog spremembe 126
Thomas Händel

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka ii

Predlog resolucije Predlog spremembe

ii. obvezno kolektivno naložbeno 
pokojnino iz drugega stebra, vezano na 
zaposlitev, ki jo po možnosti upravljajo
(sektorski) socialni partnerji;

obvezno kolektivno naložbeno pokojnino 
iz drugega stebra, vezano na zaposlitev, ki 
jo po možnosti upravljajo (sektorski) 
socialni partnerji in je dopolnilna;

Or. de
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Predlog spremembe 127
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka ii

Predlog resolucije Predlog spremembe

ii. obvezno kolektivno naložbeno 
pokojnino iz drugega stebra, vezano na 
zaposlitev, ki jo po možnosti upravljajo
(sektorski) socialni partnerji;

obvezno kolektivno naložbeno pokojnino 
iz drugega stebra, vezano na zaposlitev, ki 
jo upravljajo (sektorski) socialni partnerji;

Or. en

Predlog spremembe 128
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka ii

Predlog resolucije Predlog spremembe

ii. obvezno kolektivno naložbeno 
pokojnino iz drugega stebra, vezano na 
zaposlitev, ki jo po možnosti upravljajo
(sektorski) socialni partnerji;

ii. obvezno kolektivno naložbeno 
pokojnino iz drugega stebra, vezano na 
zaposlitev, ki jo po možnosti upravljajo
(sektorski) socialni partnerji; ob tem bi bilo 
treba delavcem zagotoviti zakonito pravico 
dostopa do pokojninskih produktov 
drugega stebra; za prispevke delavcev v 
poklicne pokojnine še naprej velja načelo 
prostovoljnosti;

Or. de

Predlog spremembe 129
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka ii
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Predlog resolucije Predlog spremembe

ii. obvezno kolektivno naložbeno 
pokojnino iz drugega stebra, vezano na 
zaposlitev, ki jo po možnosti upravljajo
(sektorski) socialni partnerji;

obvezno kolektivno naložbeno pokojnino 
iz drugega stebra, vezano na zaposlitev, ki 
jo po možnosti upravljajo (sektorski) 
socialni partnerji, z obveznim 
sodelovanjem zadevnih delodajalcev in 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 130
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka iii

Predlog resolucije Predlog spremembe

iii. individualno pokojnino iz tretjega 
stebra, ki temelji na zasebnem 
varčevanju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 131
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka iii

Predlog resolucije Predlog spremembe

iii. individualno pokojnino iz tretjega 
stebra, ki temelji na zasebnem 
varčevanju;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 132
Thomas Händel

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka iii

Predlog resolucije Predlog spremembe

iii. individualno pokojnino iz tretjega 
stebra, ki temelji na zasebnem 
varčevanju;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 133
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka iii

Predlog resolucije Predlog spremembe

iii. individualno pokojnino iz tretjega 
stebra, ki temelji na zasebnem varčevanju;

iii. zasebno pokojninsko varčevanje;

Or. en

Predlog spremembe 134
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka iii

Predlog resolucije Predlog spremembe

iii. individualno pokojnino iz tretjega
stebra, ki temelji na zasebnem varčevanju;

prostovoljno kolektivno naložbeno
pokojnino iz drugega stebra, vezano na 
zaposlitev, ki jo po možnosti upravljajo 
socialni partnerji;

Or. de
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Predlog spremembe 135
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 4 – točka iii

Predlog resolucije Predlog spremembe

iii. individualno pokojnino iz tretjega 
stebra, ki temelji na zasebnem varčevanju;

iii. za tiste, ki imajo to možnost, 
neobvezno zasebno individualno
varčevanje iz tretjega stebra, ki pa ga 
nikakor ne bi smeli spodbujati z davčnimi 
spodbudami;

Or. fr

Predlog spremembe 136
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 4 – pododstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva države članice, naj preučijo 
uvedbo takih ali primerljivih sistemov, če 
jih še nimajo; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da vsi veljavni ali prihodnji 
predpisi na področju pokojnin omogočajo 
večstebrne pokojninske sisteme;

poziva Komisijo, naj zagotovi, da vsi 
veljavni ali prihodnji predpisi na področju 
pokojnin omogočajo večstebrne 
pokojninske sisteme, ob tem pa upoštevajo 
posebnosti pokojninskih sistemov držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 137
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 – pododstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva države članice, naj preučijo 
uvedbo takih ali primerljivih sistemov, če 
jih še nimajo; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da vsi veljavni ali prihodnji 
predpisi na področju pokojnin omogočajo 
večstebrne pokojninske sisteme;

poziva Komisijo, naj zagotovi, da vsi 
veljavni ali prihodnji predpisi na področju 
pokojnin omogočajo in popolnoma 
upoštevajo večstebrne pokojninske 
sisteme;

Or. en

Predlog spremembe 138
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 4 – pododstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva države članice, naj preučijo 
uvedbo takih ali primerljivih sistemov, če 
jih še nimajo; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da vsi veljavni ali prihodnji 
predpisi na področju pokojnin omogočajo 
večstebrne pokojninske sisteme;

poziva Komisijo, naj zagotovi, da vsi 
veljavni ali prihodnji predpisi na področju 
pokojnin omogočajo večstebrne 
pokojninske sisteme;

Or. en

Predlog spremembe 139
Thomas Händel

Predlog resolucije
Odstavek 4 – pododstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva države članice, naj preučijo uvedbo 
takih ali primerljivih sistemov, če jih še 
nimajo; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
vsi veljavni ali prihodnji predpisi na 
področju pokojnin omogočajo večstebrne
pokojninske sisteme;

poziva države članice, naj preučijo uvedbo 
takih ali primerljivih sistemov, če jih še 
nimajo; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
vsi veljavni ali prihodnji predpisi na 
področju pokojnin omogočajo pokojninske 
sisteme;
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Or. de

Predlog spremembe 140
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 4 – pododstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva države članice, naj preučijo uvedbo 
takih ali primerljivih sistemov, če jih še 
nimajo; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
vsi veljavni ali prihodnji predpisi na 
področju pokojnin omogočajo večstebrne
pokojninske sisteme;

poziva države članice, naj preučijo uvedbo 
takih ali primerljivih sistemov, če jih še 
nimajo; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
vsi veljavni ali prihodnji predpisi na 
področju pokojnin omogočajo finančno in 
socialno trajnostne pokojninske sisteme, 
ter naj hkrati poleg pokojninskih okrepi 
še druge politike za zagotavljanje blaginje 
starejših, na primer davčne podpore za 
dostop do lastništva nad stanovanjem ali 
kritje zdravstvenih storitev;

Or. fr

Predlog spremembe 141
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 4 – pododstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva države članice, naj preučijo uvedbo 
takih ali primerljivih sistemov, če jih še 
nimajo; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
vsi veljavni ali prihodnji predpisi na 
področju pokojnin omogočajo večstebrne 
pokojninske sisteme;

poziva države članice, naj preučijo uvedbo 
takih ali primerljivih sistemov, če jih še 
nimajo, in zagotovijo, da je pokojninsko 
varčevanje dobro zaščiteno in ohranjeno 
za prihodnjo rabo in da ga vlade, ki imajo 
finančne težave, ne izrabijo za svoje 
kratkoročne interese; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da vsi veljavni ali prihodnji 
predpisi na področju pokojnin omogočajo 
večstebrne pokojninske sisteme, ki so tako 
finančno kot družbeno trajnostni;
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Predlog spremembe 142
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 4 – pododstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva države članice, naj preučijo uvedbo 
takih ali primerljivih sistemov, če jih še 
nimajo; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
vsi veljavni ali prihodnji predpisi na 
področju pokojnin omogočajo večstebrne 
pokojninske sisteme;

pri tem vseeno ugotavlja, da bi moral biti 
prvi steber najpomembnejši, in mu je zato 
treba posvetiti sorazmerno več pozornosti; 
poziva države članice, naj preučijo uvedbo 
takih ali primerljivih sistemov, če jih še 
nimajo; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
vsi veljavni ali prihodnji predpisi na 
področju pokojnin omogočajo večstebrne 
pokojninske sisteme;

Or. de

Predlog spremembe 143
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

poziva države članice, naj pospešijo in 
dejansko izpeljejo potrebne reforme za 
zagotovitev ekonomske vzdržnosti 
pokojninskih sistemov, da bodo 
zagotavljali primerne pokojnine, in tudi v 
smislu osrednjega pomena pokojninskih 
sistemov, ki je med drugim tudi ta, da 
starejšim ljudem omogoča primeren 
življenjski standard in finančno 
neodvisnost; 

Or. el
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Predlog spremembe 144
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. pozdravlja priporočilo Evropskega 
ekonomsko-socialnega odbora, naj se 
oblikujejo ravni minimalnih pokojnin in 
se tako zagotovijo pokojninski dohodki 
nad pragom revščine;

Or. fr

Predlog spremembe 145
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava pomen pokojninskih skladov 
kot močnih in zanesljivih dolgoročnih 
virov naložb v gospodarstvo EU; poudarja 
njihov pomen za izpolnitev glavnih ciljev 
strategije EU 2020 v zvezi z gospodarsko 
rastjo, več in boljšimi delovnimi mesti ter 
doseganjem socialno vključujoče družbe; 
poziva Komisijo, naj z uvajanjem ali 
spreminjanjem predpisov EU ne ogrozi 
naložbenega potenciala pokojninskih 
skladov, zlasti pri pregledu direktive o 
dejavnostih in nadzoru institucij za 
poklicno pokojninsko zavarovanje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 146
Thomas Händel
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava pomen pokojninskih skladov 
kot močnih in zanesljivih dolgoročnih 
virov naložb v gospodarstvo EU; poudarja 
njihov pomen za izpolnitev glavnih ciljev 
strategije EU 2020 v zvezi z gospodarsko 
rastjo, več in boljšimi delovnimi mesti ter 
doseganjem socialno vključujoče družbe; 
poziva Komisijo, naj z uvajanjem ali 
spreminjanjem predpisov EU ne ogrozi 
naložbenega potenciala pokojninskih 
skladov, zlasti pri pregledu direktive o 
dejavnostih in nadzoru institucij za 
poklicno pokojninsko zavarovanje;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 147
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava pomen pokojninskih skladov 
kot močnih in zanesljivih dolgoročnih 
virov naložb v gospodarstvo EU; poudarja 
njihov pomen za izpolnitev glavnih ciljev 
strategije EU 2020 v zvezi z gospodarsko 
rastjo, več in boljšimi delovnimi mesti ter 
doseganjem socialno vključujoče družbe;
poziva Komisijo, naj z uvajanjem ali 
spreminjanjem predpisov EU ne ogrozi 
naložbenega potenciala pokojninskih 
skladov, zlasti pri pregledu direktive o 
dejavnostih in nadzoru institucij za 
poklicno pokojninsko zavarovanje;

5. priznava potencial dobro organiziranih
pokojninskih skladov kot močnih in 
zanesljivih dolgoročnih virov naložb v 
gospodarstvo EU; poudarja njihov pomen 
za izpolnitev glavnih ciljev strategije EU 
2020 v zvezi s trajnostno gospodarsko 
rastjo, več in boljšimi delovnimi mesti ter 
doseganjem socialno vključujoče družbe;
poziva Komisijo, naj predlaga pobude, ki 
bodo zagotovile, da bodo pokojninski 
skladi prispevali k trajnostnim, socialnim 
in inovativnim naložbam v skladu s 
strategijo Evropa 2020; poziva Komisijo, 
naj kot prednostno nalogo zagotovi, da 
pokojninski skladi ne bodo izpostavljeni 
nepotrebnemu tveganju in da bodo 
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vzpostavljeni varnostni mehanizmi v 
primeru plačilne nesposobnosti
pokojninskih skladov; poziva Komisijo,
naj se osredotoči na zaščito potrošnikov z 
zmanjševanjem naložbenih tveganj 
pokojninskih skladov in povečevanjem 
stabilnih donosov, zlasti pri pregledu 
direktive o dejavnostih in nadzoru institucij 
za poklicno pokojninsko zavarovanje;

Or. en

Predlog spremembe 148
Philippe De Backer

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava pomen pokojninskih skladov
kot močnih in zanesljivih dolgoročnih 
virov naložb v gospodarstvo EU; poudarja 
njihov pomen za izpolnitev glavnih ciljev 
strategije EU 2020 v zvezi z gospodarsko 
rastjo, več in boljšimi delovnimi mesti ter 
doseganjem socialno vključujoče družbe;
poziva Komisijo, naj z uvajanjem ali 
spreminjanjem predpisov EU ne ogrozi 
naložbenega potenciala pokojninskih 
skladov, zlasti pri pregledu direktive o 
dejavnostih in nadzoru institucij za 
poklicno pokojninsko zavarovanje;

5. priznava pomen vseh ponudnikov 
pokojninskega zavarovanja kot močnih in 
zanesljivih dolgoročnih virov naložb v 
gospodarstvo EU; poudarja njihov pomen 
za izpolnitev glavnih ciljev strategije EU 
2020 v zvezi z gospodarsko rastjo, več in 
boljšimi delovnimi mesti ter doseganjem 
socialno vključujoče družbe; poziva 
Komisijo, naj z uvajanjem ali 
spreminjanjem predpisov EU ne ogrozi 
naložbenega potenciala ponudnikov 
pokojninskega zavarovanja;

Or. en

Predlog spremembe 149
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava pomen pokojninskih skladov
kot močnih in zanesljivih dolgoročnih 
virov naložb v gospodarstvo EU; poudarja 
njihov pomen za izpolnitev glavnih ciljev 
strategije EU 2020 v zvezi z gospodarsko 
rastjo, več in boljšimi delovnimi mesti ter 
doseganjem socialno vključujoče družbe;
poziva Komisijo, naj z uvajanjem ali 
spreminjanjem predpisov EU ne ogrozi 
naložbenega potenciala pokojninskih 
skladov, zlasti pri pregledu direktive o 
dejavnostih in nadzoru institucij za 
poklicno pokojninsko zavarovanje;

5. priznava pomen ponudnikov poklicnega 
in zasebnega pokojninskega zavarovanja
kot močnih in zanesljivih dolgoročnih 
virov naložb v gospodarstvo EU; poudarja 
njihov pomen za izpolnitev glavnih ciljev 
strategije EU 2020 v zvezi z gospodarsko 
rastjo, več in boljšimi delovnimi mesti ter 
doseganjem socialno vključujoče družbe;
poziva Komisijo, naj z uvajanjem ali 
spreminjanjem predpisov EU ne ogrozi 
naložbenega potenciala pokojninskih 
skladov, zlasti pri pregledu direktive o 
dejavnostih in nadzoru institucij za 
poklicno pokojninsko zavarovanje;

Or. en

Predlog spremembe 150
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava pomen pokojninskih skladov 
kot močnih in zanesljivih dolgoročnih 
virov naložb v gospodarstvo EU; poudarja 
njihov pomen za izpolnitev glavnih ciljev 
strategije EU 2020 v zvezi z gospodarsko 
rastjo, več in boljšimi delovnimi mesti ter 
doseganjem socialno vključujoče družbe;
poziva Komisijo, naj z uvajanjem ali 
spreminjanjem predpisov EU ne ogrozi 
naložbenega potenciala pokojninskih 
skladov, zlasti pri pregledu direktive o 
dejavnostih in nadzoru institucij za 
poklicno pokojninsko zavarovanje;

5. priznava pomen, ki bi ga lahko imeli 
finančni nosilci pokojninskih sistemov 
(pokojninski skladi in zavarovalnice) kot 
trajni in zanesljivi dolgoročni viri naložb v 
gospodarstvo EU; poudarja njihov pomen 
za izpolnitev glavnih ciljev strategije EU 
2020 v zvezi z gospodarsko rastjo, več in 
boljšimi delovnimi mesti ter doseganjem 
socialno vključujoče družbe, če bi svoje 
naložbe odgovorno usmerili v sektorje 
prihodnosti na ozemlju Unije; navaja, da 
bi se taka usmeritev naložb lahko 
prednostno nanašala na razvoj samega 
podjetja, na katero so vezani zadevni 
pokojninski sistemi; pozdravlja prihodnjo 
oceno vpliva predpisov Unije, s katerimi 
so urejene naložbe dodatnih pokojninskih 
sistemov, na dolgoročne naložbe, ki bo po 
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napovedih Komisije izvedena v okviru 
zelene knjige o dolgoročnih naložbah; 
poziva Komisijo, naj z uvajanjem ali 
spreminjanjem predpisov EU ne ogrozi 
naložbenega potenciala pokojninskih 
skladov, zlasti pri pregledu direktive o 
dejavnostih in nadzoru institucij za 
poklicno pokojninsko zavarovanje;

Or. fr

Predlog spremembe 151
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, države članice in 
socialne partnerje, naj zagotovijo, da bodo 
mladi ustrezno zastopani v upravljanju 
pokojninskih skladov in da bo vsaka 
ureditev pokojninskih skladov posvetila 
posebno pozornost cilju, ki je zagotoviti 
primerne pokojnine prihodnjim 
generacijam, ki bodo odporne na 
nihanja/gibanja/šoke na finančnih trgih 
in demografske spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 152
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. ponovno opozarja na lizbonsko 
strategijo 2000–2010, v okviru katere so 
Komisija in države članice v enem 
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desetletju izčrpno razpravljale o 
strukturnih reformah na področju makro-
in mikroekonomske politike ter politike 
zaposlovanja in tako pripravile 
priporočila za vsako posamezno državo 
članico na podlagi Pogodbe, pri čemer so 
se številna od teh neposredno ali posredno 
nanašala na zagotavljanje primernih in 
vzdržnih pokojnin; obžaluje, da se ta 
priporočila ne izvajajo, saj bi lahko v 
veliki meri ublažila učinek krize;

Or. en

Predlog spremembe 153
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. pozdravlja izčrpni in visoko 
kakovostni publikaciji, Poročilo o 
staranju 2012 in Poročilo o ustreznosti 
pokojnin 2012, ki raziskujeta dolgoročno 
primernost in vzdržnost pokojninskih 
sistemov v vseh državah članicah; 
obžaluje dejstvo, da sta dimenziji 
primernosti in vzdržnosti pokojnin 
obravnavani v ločenih poročilih zelo 
tehnične narave; zahteva, da Komisija in 
Svet za državljane nujno objavita celovit, 
jedrnat, netehničen povzetek, ki bo 
državljanom EU omogočil, da ocenijo 
izzive, s katerimi se sooča njihov 
nacionalni pokojninski sistem v 
primerjavi z EU;

Or. en

Predlog spremembe 154
Inês Cristina Zuber
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da je soglasje med vladami in 
socialnimi partnerji ključnega pomena za 
doseganje celovite rešitve za izziv na 
področju pokojnin, ob upoštevanju potrebe 
po daljši delovni dobi ter prilagoditvi 
delovnih pogojev in vseživljenjskega 
učenja, da se ljudem omogoči daljše 
delovno življenje;

6. meni, da je soglasje med vladami in 
socialnimi partnerji ključnega pomena za 
doseganje celovite rešitve za izziv na 
področju pokojnin;

Or. pt

Predlog spremembe 155
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da je soglasje med vladami in 
socialnimi partnerji ključnega pomena za 
doseganje celovite rešitve za izziv na 
področju pokojnin, ob upoštevanju potrebe 
po daljši delovni dobi ter prilagoditvi
delovnih pogojev in vseživljenjskega 
učenja, da se ljudem omogoči daljše 
delovno življenje;

6. meni, da je soglasje med vladami in 
socialnimi partnerji ključnega pomena za 
doseganje celovite rešitve za izziv na 
področju pokojnin in za prilagoditev
delovnih pogojev in vseživljenjskega 
učenja, da se ljudem omogoči možnost 
daljšega delovnega življenja;

Or. en

Predlog spremembe 156
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da je soglasje med vladami in 
socialnimi partnerji ključnega pomena za 
doseganje celovite rešitve za izziv na 
področju pokojnin, ob upoštevanju potrebe 
po daljši delovni dobi ter prilagoditvi
delovnih pogojev in vseživljenjskega 
učenja, da se ljudem omogoči daljše 
delovno življenje;

6. meni, da je soglasje med vladami in 
socialnimi partnerji ključnega pomena za 
doseganje celovite rešitve za izziv na 
področju pokojnin, ob upoštevanju potrebe 
po zmanjšanju deleža ekonomske 
odvisnosti sistemov socialne zaščite, 
nadaljnjem izboljšanju delovnih pogojev 
in dodatnem spodbujanju vseživljenjskega 
učenja, da se ljudem omogoči daljše 
delovno življenje in doseganje zakonsko 
določene upokojitvene starosti;

Or. fr

Predlog spremembe 157
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da je soglasje med vladami in 
socialnimi partnerji ključnega pomena za 
doseganje celovite rešitve za izziv na 
področju pokojnin, ob upoštevanju potrebe 
po daljši delovni dobi ter prilagoditvi 
delovnih pogojev in vseživljenjskega 
učenja, da se ljudem omogoči daljše 
delovno življenje;

6. meni, da je izmenjava najboljših praks
med vladami in socialnimi partnerji 
ključnega pomena za doseganje učinkovite
rešitve za izziv na področju pokojnin, ob 
upoštevanju potrebe po daljši delovni dobi 
ter prilagoditvi delovnih pogojev in 
vseživljenjskega učenja, da se ljudem 
omogoči daljše delovno življenje;

Or. en

Predlog spremembe 158
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da je soglasje med vladami in 
socialnimi partnerji ključnega pomena za 
doseganje celovite rešitve za izziv na 
področju pokojnin, ob upoštevanju potrebe 
po daljši delovni dobi ter prilagoditvi 
delovnih pogojev in vseživljenjskega 
učenja, da se ljudem omogoči daljše
delovno življenje;

6. meni, da je soglasje med vladami in 
socialnimi partnerji ključnega pomena za 
doseganje celovite rešitve za izziv na 
področju pokojnin, ob upoštevanju potrebe 
po daljši delovni dobi ob sočasni ohranitvi 
zdravja ter prilagoditvi delovnih pogojev in 
vseživljenjskega učenja, da se ljudem 
omogoči daljše delo do zakonsko določene 
upokojitvene starosti;

Or. de

Predlog spremembe 159
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da je soglasje med vladami in 
socialnimi partnerji ključnega pomena za 
doseganje celovite rešitve za izziv na 
področju pokojnin, ob upoštevanju potrebe 
po daljši delovni dobi ter prilagoditvi 
delovnih pogojev in vseživljenjskega 
učenja, da se ljudem omogoči daljše 
delovno življenje;

6. meni, da je soglasje med vladami in 
socialnimi partnerji ključnega pomena za 
doseganje celovite rešitve za izziv na 
področju pokojnin, ob upoštevanju potrebe 
po daljši delovni dobi ter prilagoditvi 
delovnih pogojev in vseživljenjskega 
učenja v vseh življenjskih obdobjih, da se 
ljudem omogoči daljše delovno življenje
tudi po zakonsko določeni upokojitveni 
starosti, če tako želijo; to bi bilo treba 
spodbujati tudi z davčnimi spodbudami, 
saj je rezultat tega stanje, v katerem 
pridobijo vsi; poziva države članice, naj 
skupaj s socialnimi partnerji oblikujejo 
ukrepe, da bodo lahko ponudili takšne 
možnosti usposabljanja;

Or. de

Predlog spremembe 160
Danuta Jazłowiecka
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da je soglasje med vladami in 
socialnimi partnerji ključnega pomena za 
doseganje celovite rešitve za izziv na 
področju pokojnin, ob upoštevanju potrebe 
po daljši delovni dobi ter prilagoditvi 
delovnih pogojev in vseživljenjskega 
učenja, da se ljudem omogoči daljše 
delovno življenje;

6. meni, da je soglasje med vladami in 
socialnimi partnerji ključnega pomena za 
doseganje celovite rešitve za izziv na 
področju pokojnin, ob upoštevanju potrebe 
po daljši delovni dobi ter prilagoditvi 
delovnih pogojev in spodbujanju
vseživljenjskega učenja, da se ljudem 
omogoči daljše delovno življenje;

Or. en

Predlog spremembe 161
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. meni, da so v večini držav članic 
potrebni nujni ukrepi, da bi bili njihovi 
pokojninski sistemi bolj vključujoči in da 
bi bile v njihove sisteme vključene osebe, 
ki nimajo zaposlitve, kar bi povečalo bazo 
plačnikov prispevkov in tudi 
upravičencev, vključno predvsem s 
samozaposlenimi, osebami, ki se 
preživljajo z nedelovnim dohodkom, in 
migranti; poudarja veliko tveganje 
revščine med starejšimi migranti iz tretjih 
držav ter poziva Komisijo in države 
članice, naj izboljšajo določbe o 
prenosljivosti pokojnin za migrante iz 
tretjih držav;

Or. en
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Predlog spremembe 162
Minodora Cliveti

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj spodbuja 
oblikovanje evropske okvirne direktive o 
minimalnih pokojninah, v kateri bo 
opredelila, da ima vsaka oseba od 
določene starosti dalje, ne glede na število 
let delovne dobe, pravico do minimalne 
pokojnine;

Or. en

Predlog spremembe 163
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da bo zviševanje zakonsko 
določene upokojitvene starosti povzročilo 
zlasti prenos odhodkov, ki so jih prej 
zagotavljali pokojninski sistemi, na druge 
postavke odhodkov v sistemih socialne 
zaščite, kot so nadomestila za 
brezposelnost ali zdravstvene storitve;

Or. fr

Predlog spremembe 164
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja glavno usmeritev bele knjige, 
ki predlaga osredotočenje na uskladitev 
časa, preživetega na delu in v pokoju, 
razvoj dodatnega poklicnega in zasebnega 
pokojninskega varčevanja ter izboljšanje 
orodij EU za spremljanje pokojnin;

7. pozdravlja glavno usmeritev bele knjige, 
ki predlaga zagotovitev finančne 
stabilnosti pokojninskih sistemov, da bi 
tako zagotovili ustrezne pokojninske 
dohodke, ki bodo starejšim omogočili 
dostojen življenjski standard in torej 
ekonomsko neodvisnost, ter izboljšanje 
orodij EU za spremljanje pokojnin;

Or. fr

Predlog spremembe 165
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja glavno usmeritev bele knjige, 
ki predlaga osredotočenje na uskladitev 
časa, preživetega na delu in v pokoju,
razvoj dodatnega poklicnega in zasebnega 
pokojninskega varčevanja ter izboljšanje 
orodij EU za spremljanje pokojnin;

7. je zaskrbljen nad naslednjih predlogom
bele knjige: razvoj dodatnega poklicnega 
in zasebnega pokojninskega varčevanja, saj 
to pomeni razvrednotenje državnih 
sistemov socialne varnosti in načela 
medgeneracijske solidarnosti, ki je osnova 
teh sistemov;

Or. pt

Predlog spremembe 166
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja glavno usmeritev bele 
knjige, ki predlaga osredotočenje na
uskladitev časa, preživetega na delu in v 

7. obžaluje, da Komisija v beli knjigi ne 
obravnava ustrezno pomena splošnih 
sistemov prvega stebra, ki zagotavljajo 
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pokoju, razvoj dodatnega poklicnega in 
zasebnega pokojninskega varčevanja ter 
izboljšanje orodij EU za spremljanje 
pokojnin;

varnost pred revščino, v boju proti 
revščini starejših ljudi; poudarja, da je 
zmanjševanje revščine cilj strategije 
Evropa 2020 in da so upokojenci v veliki 
nevarnosti pred revščino v celotni EU; 
poudarja, da najbolj ranljive skupine ali 
osebe z zelo nizkimi dohodki nimajo na
voljo pokojnin iz drugega in tretjega 
stebra in da spremembe pokojninskih 
sistemov na teh področjih ogrožajo cilje 
EU v zvezi z revščino; pozdravlja dejstvo, 
da se bela knjiga osredotoča na: 
uskladitev časa, preživetega na delu in v 
pokoju, razvoj in zagotavljanje dodatnih 
poklicnih pokojnin na podlagi 
solidarnosti, kjer obstaja ta možnost, ter 
izboljšanje orodij EU za spremljanje 
pokojnin;

Or. en

Predlog spremembe 167
Thomas Händel

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja glavno usmeritev bele knjige, 
ki predlaga osredotočenje na uskladitev 
časa, preživetega na delu in v pokoju, 
razvoj dodatnega poklicnega in zasebnega 
pokojninskega varčevanja ter izboljšanje 
orodij EU za spremljanje pokojnin;

7. iz razlogov, navedenih v uvodnih 
izjavah, nasprotuje glavni usmeritvi bele 
knjige, ki predlaga osredotočenje na 
uskladitev časa, preživetega na delu in v 
pokoju, razvoj dodatnega poklicnega in 
zasebnega pokojninskega varčevanja ter 
izboljšanje orodij EU za spremljanje 
pokojnin;

Or. de

Predlog spremembe 168
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja glavno usmeritev bele knjige, 
ki predlaga osredotočenje na uskladitev 
časa, preživetega na delu in v pokoju, 
razvoj dodatnega poklicnega in zasebnega 
pokojninskega varčevanja ter izboljšanje 
orodij EU za spremljanje pokojnin;

7. pozdravlja glavno usmeritev bele knjige, 
ki predlaga osredotočenje na uskladitev 
časa, preživetega na delu in v pokoju, 
razvoj dodatnega poklicnega
pokojninskega varčevanja, dostopnega 
vsem delavcem, ter zasebnega 
pokojninskega varčevanja;

Or. el

Predlog spremembe 169
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja glavno usmeritev bele knjige, 
ki predlaga osredotočenje na uskladitev 
časa, preživetega na delu in v pokoju, 
razvoj dodatnega poklicnega in zasebnega 
pokojninskega varčevanja ter izboljšanje 
orodij EU za spremljanje pokojnin;

7. pozdravlja glavno usmeritev bele knjige, 
ki predlaga osredotočenje na zagotavljanje 
finančne vzdržnosti pokojninskih 
sistemov, da bi omogočili primerne 
pokojninske prihodke ter dostojen 
življenjski standard in ekonomsko 
neodvisnost za starejše ljudi; uskladitev 
časa, preživetega na delu in v pokoju,
razvoj dodatnega poklicnega in zasebnega 
pokojninskega varčevanja ter izboljšanje 
orodij EU za spremljanje pokojnin v 
skladu s povečanjem števila let zdravega 
življenja in ne splošne pričakovane 
življenjske dobe;

Or. en

Predlog spremembe 170
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja glavno usmeritev bele knjige, 
ki predlaga osredotočenje na uskladitev 
časa, preživetega na delu in v pokoju, 
razvoj dodatnega poklicnega in zasebnega 
pokojninskega varčevanja ter izboljšanje 
orodij EU za spremljanje pokojnin;

7. pozdravlja glavno usmeritev bele knjige, 
ki predlaga osredotočenje na uskladitev 
časa, preživetega na delu in v pokoju,
razvoj dodatnega poklicnega in zasebnega 
pokojninskega varčevanja ter izboljšanje 
orodij EU za spremljanje pokojnin;
poudarja, da bi morali biti takšni ukrepi 
vedno v skladu z načelom subsidiarnosti, 
da bi upoštevali značilnosti poklicnih 
pokojninskih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 171
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja glavno usmeritev bele knjige, 
ki predlaga osredotočenje na uskladitev 
časa, preživetega na delu in v pokoju, 
razvoj dodatnega poklicnega in zasebnega 
pokojninskega varčevanja ter izboljšanje 
orodij EU za spremljanje pokojnin;

7. pozdravlja glavno usmeritev bele knjige, 
ki predlaga osredotočenje na uskladitev 
časa, preživetega na delu in v pokoju,
razvoj dodatnega poklicnega in zasebnega 
pokojninskega varčevanja ter izboljšanje 
orodij EU za spremljanje pokojnin in 
izboljšanje ozaveščenosti glede 
upokojevanja;

Or. en

Predlog spremembe 172
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)



PE502.214v02-00 82/154 AM\924597SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

7 a. priporoča Evropski komisiji – v 
smislu medgeneracijske soudeležbe in 
soodločanja – dodatno in zavezujoče 
vključevanje nadstrankarskih 
predstavnikov generacij na ravni 
socialnih partnerjev, natančneje 
evropskega sveta mladih in evropskega 
sveta starejših občanov, v katerih so 
zastopniki interesov mladih oziroma 
starejših iz celotne EU (kot sta trenutno 
na primer Evropski mladinski forum in 
evropska platforma AGE), ki jih je treba 
vključiti v odločanje o vsem, kar zadeva 
omenjeni generaciji;

Or. de

Predlog spremembe 173
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. izraža zaskrbljenost, ker nekatere 
države članice, ki jih je kriza državnega 
dolga najbolj prizadela, uporabljajo 
državne rezervne pokojninske sklade za 
odkup skoraj izključno javnega dolga; ta 
praksa povečuje tveganja za morebitno 
popolno izplačilo teh sredstev in izkrivlja 
dolžniške trge, saj zavlačuje potrebne 
reforme;
(V Španiji na primer je rezervni 
pokojninski sklad, ki je obsegal 55 milijard 
EUR, sprva temeljil na uravnoteženem 
pristopu in odkupoval samo sredstva z 
bonitetno oceno AAA. V zadnjih letih so to 
prakso opustili, zato 90 % sredstev zdaj 
predstavlja španski javni dolg.)
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Or. en

Predlog spremembe 174
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da imajo starejši ljudje 
pravico do ekonomske varnosti, 
zagotovljene s primerno pokojnino, ki so 
jo pridobili z vplačanimi prispevki med 
svojo delovno dobo, in pravico do urejenih 
stanovanjskih razmer ter sobivanja v 
družini in skupnosti, kar ohranja njihovo
osebno neodvisnost ter preprečuje ali 
premaguje izolacijo ali socialno 
izključenost; poudarja pravico starejših 
ljudi do mreže visokokakovostnih javnih 
služb za pomoč, ki so dostopne vsem 
starejšim ljudem ne glede na njihov 
socialnoekonomski položaj, zlasti dnevne 
oskrbe, domov za ostarele in ambulantne 
oskrbe; poudarja pravico starejših ljudi do 
visokokakovostnih javnih zdravstvenih 
storitev, ki vsem ljudem omogočajo zdravo 
staranje;

Or. pt

Predlog spremembe 175
Liisa Jaakonsaari

Predlog resolucije
Odstavek 7 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

poudarja, da je podaljšanje delovne dobe 
nujno za zagotovitev primerne ravni 
pokojnin in financiranje pokojnin, vendar 
ne sme biti omejeno na problematiko 
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upokojitvene starosti;

Or. fi

Predlog spremembe 176
Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je izvajanje strukturnih 
reform, katerih cilj je, da ljudje delajo več 
in dlje, edini izvedljiv način, da se 
ustvarijo davčni prihodki ter socialne in 
pokojninske premije, potrebni za 
konsolidacijo proračunov držav članic in 
financiranje ustreznih, vzdržnih in varnih 
pokojninskih sistemov; opozarja na 
nevarnost dela s krajšim delovnim časom, 
ki omogoča le delne pokojninske pravice; 
poziva države članice, naj namenijo 
sredstva za boj proti vse večjim javnim 
stroškom prebivalstva, ki se upokojuje;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 177
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je izvajanje strukturnih 
reform, katerih cilj je, da ljudje delajo več 
in dlje, edini izvedljiv način, da se 
ustvarijo davčni prihodki ter socialne in 
pokojninske premije, potrebni za 
konsolidacijo proračunov držav članic in 
financiranje ustreznih, vzdržnih in varnih

8. opozarja na nevarnost dela s krajšim 
delovnim časom, ki omogoča le delne 
pokojninske pravice; poziva države 
članice, naj namenijo sredstva za boj proti 
vse večjim javnim stroškom prebivalstva, 
ki se upokojuje; poudarja, da je treba 
breme obdavčitve dela prenesti na 
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pokojninskih sistemov; opozarja na 
nevarnost dela s krajšim delovnim časom, 
ki omogoča le delne pokojninske pravice;
poziva države članice, naj namenijo 
sredstva za boj proti vse večjim javnim 
stroškom prebivalstva, ki se upokojuje;

obdavčitev okoljskih obremenitev in 
kapitala, kar bi podprlo zaposlovanje in 
ponovno stabiliziralo javne proračune, 
razširilo davčno osnovo ter zagotovilo 
pravičnejšo in enakovredno porazdelitev 
bremen tudi v sistemu socialne varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 178
Thomas Händel

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je izvajanje strukturnih 
reform, katerih cilj je, da ljudje delajo več 
in dlje, edini izvedljiv način, da se 
ustvarijo davčni prihodki ter socialne in 
pokojninske premije, potrebni za 
konsolidacijo proračunov držav članic in 
financiranje ustreznih, vzdržnih in varnih
pokojninskih sistemov; opozarja na 
nevarnost dela s krajšim delovnim časom, 
ki omogoča le delne pokojninske pravice; 
poziva države članice, naj namenijo 
sredstva za boj proti vse večjim javnim 
stroškom prebivalstva, ki se upokojuje;

8. meni, da bi morale Komisija in države 
članice ubrati drugačno strategijo glede 
upokojevanja, tako da bi se na splošno 
povečale stopnje zaposlenosti, razširila 
osnova za financiranje pokojninskih 
sistemov, predvsem pa da bi prejemniki 
višjih dohodkov več prispevali v sisteme 
prvega stebra, ki se financirajo iz 
prispevkov in davkov, ter da bi razvoj 
pokojnin povezali z razvojem proizvodnih 
virov;

Or. de

Predlog spremembe 179
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je izvajanje strukturnih 
reform, katerih cilj je, da ljudje delajo več 
in dlje, edini izvedljiv način, da se 

8. meni, da problema vzdržnosti 
pokojninskih sistemov glede na dejstvo, da 
se v EU le manjši delež BDP držav članic 
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ustvarijo davčni prihodki ter socialne in 
pokojninske premije, potrebni za 
konsolidacijo proračunov držav članic in 
financiranje ustreznih, vzdržnih in varnih 
pokojninskih sistemov; opozarja na
nevarnost dela s krajšim delovnim časom, 
ki omogoča le delne pokojninske pravice;
poziva države članice, naj namenijo 
sredstva za boj proti vse večjim javnim 
stroškom prebivalstva, ki se upokojuje;

porabi za pokojnine, ne gre pripisati 
demografskim gibanjem, temveč 
problemu prerazdelitve dohodkov; 
poudarja, da se vzdržnost javnih sistemov 
socialne varnosti lahko zagotovi samo z 
novimi možnostmi in viri financiranja za 
zakonske sisteme pokojninskega 
zavarovanja, ki bi s prispevki za socialno 
varnost obremenili vse dohodke in uvedli 
davčne reforme, po katerih bi bili ljudje z 
visokimi prihodki in dobički v večji meri 
udeleženi v financiranju javnih sistemov
socialne varnosti; poudarja nevarnost dela 
s krajšim delovnim časom, ki omogoča le 
delne pokojninske pravice; meni, da je 
treba vsem delavcem dodeliti enake 
pravice, tako da se odpravijo vse oblike 
negotove zaposlitve in se vlaga v 
ustvarjanje trajnih delovnih mest ter 
vseživljenjsko poklicno izobraževanje in 
usposabljanje;

Or. pt

Predlog spremembe 180
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je izvajanje strukturnih
reform, katerih cilj je, da ljudje delajo več 
in dlje, edini izvedljiv način, da se
ustvarijo davčni prihodki ter socialne in 
pokojninske premije, potrebni za 
konsolidacijo proračunov držav članic in 
financiranje ustreznih, vzdržnih in varnih 
pokojninskih sistemov; opozarja na 
nevarnost dela s krajšim delovnim časom, 
ki omogoča le delne pokojninske pravice;
poziva države članice, naj namenijo 
sredstva za boj proti vse večjim javnim 
stroškom prebivalstva, ki se upokojuje;

8. poudarja, da je izvajanje reform trga 
dela za zagotovitev dobrega dela edini 
izvedljiv način, da se oblikujejo spodbude 
za samostojno izoblikovanje delovnega 
življenja; v zvezi s tem opozarja na pomen 
aktivnega, zdravega staranja in 
vseživljenjskega učenja; poudarja
nevarnost brezposelnosti, slabo plačanega
dela in dela s krajšim delovnim časom, ki
vodijo v revščino v starosti; poziva države 
članice, naj namenijo sredstva za boj proti
brezposelnosti in negotovim delovnim 
pogojem;
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Or. de

Predlog spremembe 181
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je izvajanje strukturnih
reform, katerih cilj je, da ljudje delajo več 
in dlje, edini izvedljiv način, da se 
ustvarijo davčni prihodki ter socialne in 
pokojninske premije, potrebni za 
konsolidacijo proračunov držav članic in 
financiranje ustreznih, vzdržnih in varnih
pokojninskih sistemov; opozarja na 
nevarnost dela s krajšim delovnim časom, 
ki omogoča le delne pokojninske pravice;
poziva države članice, naj namenijo 
sredstva za boj proti vse večjim javnim 
stroškom prebivalstva, ki se upokojuje;

8. poudarja, da je izvajanje reform, katerih
cilji so odprava brezposelnosti,
zagotavljanje dobrega in tudi zanesljivega 
dela ter izkoriščanje zmogljivosti trga 
dela, edini izvedljiv način, kako se lahko 
prispeva k financiranju ustreznih, varnih 
in vzdržnih pokojninskih sistemov;
opozarja na nevarnost netipičnega in 
negotovega dela in dela s krajšim 
delovnim časom, ki omogoča le delne 
pokojninske pravice;

Or. de

Predlog spremembe 182
Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je izvajanje strukturnih 
reform, katerih cilj je, da ljudje delajo več 
in dlje, edini izvedljiv način, da se 
ustvarijo davčni prihodki ter socialne in 
pokojninske premije, potrebni za 
konsolidacijo proračunov držav članic in 
financiranje ustreznih, vzdržnih in varnih 
pokojninskih sistemov; opozarja na 
nevarnost dela s krajšim delovnim časom, 
ki omogoča le delne pokojninske pravice;

8. poudarja, da je izvajanje strukturnih 
reform, katerih cilj je, da je več ljudi v 
kakovostnih delovnih razmerjih z 
obveznim socialnim varstvom in da v njih
delajo dlje, lahko eden izmed načinov, da 
se ustvarijo davčni prihodki ter socialne in 
pokojninske premije, potrebni za 
konsolidacijo proračunov držav članic in 
financiranje ustreznih, vzdržnih in varnih 
pokojninskih sistemov; opozarja na 
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poziva države članice, naj namenijo 
sredstva za boj proti vse večjim javnim 
stroškom prebivalstva, ki se upokojuje;

nevarnost dela s krajšim delovnim časom,
občasnega dela in drugih oblik 
netipičnega dela, ki omogočajo le delne 
pokojninske pravice in tako spodbujajo 
revščino v starosti; poziva države članice, 
naj namenijo sredstva za boj proti vse 
večjim javnim stroškom prebivalstva, ki se 
upokojuje;

Or. de

Predlog spremembe 183
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je izvajanje strukturnih 
reform, katerih cilj je, da ljudje delajo več 
in dlje, edini izvedljiv način, da se ustvarijo 
davčni prihodki ter socialne in pokojninske 
premije, potrebni za konsolidacijo 
proračunov držav članic in financiranje 
ustreznih, vzdržnih in varnih pokojninskih 
sistemov; opozarja na nevarnost dela s 
krajšim delovnim časom, ki omogoča le 
delne pokojninske pravice; poziva države 
članice, naj namenijo sredstva za boj proti 
vse večjim javnim stroškom prebivalstva, 
ki se upokojuje;

8. poudarja, da je izvajanje strukturnih 
reform, katerih cilj je, da se državljanom 
omogoči doseganje zakonsko določene 
upokojitvene starosti in da se zmanjša 
delež ekonomske odvisnosti, glavni način, 
da se ustvarijo davčni prihodki ter socialne 
in pokojninske premije, potrebni za 
konsolidacijo proračunov držav članic in 
financiranje ustreznih, vzdržnih in varnih 
pokojninskih sistemov; poudarja, da 
zadevne strukturne reforme ne smejo biti 
nasilne in jih je treba izvajati pregledno, 
da bodo davkoplačevalci polno obveščeni 
o posledicah za njihove pokojnine; 
opozarja na nevarnost dela s krajšim 
delovnim časom in netipičnih zaposlitev, 
ki omogočajo le delne pokojninske 
pravice; poziva države članice, naj 
namenijo sredstva za boj proti vse večjim 
javnim stroškom prebivalstva, ki se 
upokojuje;

Or. fr
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Predlog spremembe 184
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je izvajanje strukturnih 
reform, katerih cilj je, da ljudje delajo več 
in dlje, edini izvedljiv način, da se ustvarijo 
davčni prihodki ter socialne in pokojninske 
premije, potrebni za konsolidacijo 
proračunov držav članic in financiranje 
ustreznih, vzdržnih in varnih pokojninskih 
sistemov; opozarja na nevarnost dela s 
krajšim delovnim časom, ki omogoča le 
delne pokojninske pravice; poziva države 
članice, naj namenijo sredstva za boj proti 
vse večjim javnim stroškom prebivalstva, 
ki se upokojuje;

8. poudarja, da je izvajanje strukturnih 
reform, katerih cilj je, da ljudje delajo več 
in dlje, edini izvedljiv način, da se ustvarijo 
davčni prihodki ter socialne in pokojninske 
premije, potrebni za konsolidacijo 
proračunov držav članic in financiranje 
ustreznih, vzdržnih in varnih pokojninskih 
sistemov; opozarja na nevarnost dela s 
krajšim delovnim časom, ki omogoča le 
delne pokojninske pravice; poziva države 
članice, naj sprejmejo potrebne ukrepe za 
boj proti vse večjim javnim stroškom 
prebivalstva, ki se upokojuje;

Or. en

Predlog spremembe 185
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je izvajanje strukturnih 
reform, katerih cilj je, da ljudje delajo več 
in dlje, edini izvedljiv način, da se ustvarijo 
davčni prihodki ter socialne in pokojninske 
premije, potrebni za konsolidacijo 
proračunov držav članic in financiranje 
ustreznih, vzdržnih in varnih pokojninskih 
sistemov; opozarja na nevarnost dela s 
krajšim delovnim časom, ki omogoča le 
delne pokojninske pravice; poziva države 
članice, naj namenijo sredstva za boj proti 
vse večjim javnim stroškom prebivalstva, 
ki se upokojuje;

8. poudarja, da je izvajanje strukturnih 
reform, katerih cilj je, da ljudje delajo več 
in dlje, edini izvedljiv način, da se ustvarijo 
davčni prihodki ter socialne in pokojninske 
premije, potrebni za konsolidacijo 
proračunov držav članic in financiranje 
ustreznih, vzdržnih in varnih pokojninskih 
sistemov; opozarja na obstoječe slabosti 
netipičnih pogodb o zaposlitvi (npr. dela s 
krajšim delovnim časom), ki omogočajo le 
delne pokojninske pravice; poziva države 
članice, naj namenijo sredstva za boj proti 
vse večjim javnim stroškom prebivalstva, 
ki se upokojuje;
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Or. de

Predlog spremembe 186
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. poudarja, da je izvajanje strukturnih 
reform, katerih cilj je, da ljudje delajo več 
in dlje, edini izvedljiv način, da se ustvarijo 
davčni prihodki ter socialne in pokojninske 
premije, potrebni za konsolidacijo 
proračunov držav članic in financiranje 
ustreznih, vzdržnih in varnih pokojninskih 
sistemov; opozarja na nevarnost dela s 
krajšim delovnim časom, ki omogoča le 
delne pokojninske pravice; poziva države 
članice, naj namenijo sredstva za boj proti 
vse večjim javnim stroškom prebivalstva, 
ki se upokojuje;

8. poudarja, da je izvajanje strukturnih 
reform, katerih cilj je, da ljudje delajo več 
in dlje, edini izvedljiv način, da se ustvarijo 
davčni prihodki ter socialne in pokojninske 
premije, potrebni za konsolidacijo 
proračunov držav članic in financiranje 
ustreznih, vzdržnih in varnih pokojninskih 
sistemov; pri tem poudarja osrednjo vlogo 
medgeneracijske pravičnosti; opozarja na 
nevarnost dela s krajšim delovnim časom, 
ki omogoča le delne pokojninske pravice;
poziva države članice, naj namenijo 
sredstva za boj proti vse večjim javnim 
stroškom prebivalstva, ki se upokojuje;

Or. de

Predlog spremembe 187
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8 a. pozdravlja zadnje opozorilo Evropske 
komisije v Letnem pregledu rasti 2013, da 
so reforme v pokojninskih sistemih nujne;
vendar opozarja, da bi moralo biti 
približanje dejanske upokojitvene starosti 
zakonsko določeni upokojitveni starosti 
prednostna naloga v številnih državah 
članicah;
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Or. de

Predlog spremembe 188
Minodora Cliveti

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, je v strategiji EU 2020 
zastavljen cilj 75 % stopnje zaposlenosti 
prebivalstva od 20. do 64. leta starosti; 
poziva države članice, naj povečajo 
stopnjo zaposlenosti in še zlasti 
zaposlenost starejših žensk in moških; 
poziva države članice, naj omogočijo 
celovito svetovanje in podporo iskalcem 
zaposlitve ter ukrepe za rehabilitacijo za 
dolgoročno ponovno vključitev na trg 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 189
Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8 a. poudarja, da lahko povečanje stopenj 
zaposlenosti v okviru strategije Evropa 
2020 prispeva k temu, da se zagotovi 
financiranje javnih pokojninskih 
sistemov, zlasti z vključevanjem izrazito 
ranljivih skupin na trg dela in z aktivnimi 
politikami na področju trga dela, ki 
spodbujajo visokokakovostno polno 
zaposlitev;

Or. de



PE502.214v02-00 92/154 AM\924597SL.doc

SL

Predlog spremembe 190
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8 a. poudarja, da za vzdržnost 
pokojninskih sistemov ni odločilna 
starostna struktura neke družbe (stopnja 
demografske odvisnosti), temveč razmerje 
med brezposelnimi in upokojenci ter 
zaposlenimi (stopnja ekonomske 
odvisnosti – kot je opredeljeno v beli 
knjigi); ugotavlja, da se lahko stopnja 
ekonomske odvisnosti kljub pospešenemu 
staranju prebivalstva v prihajajočih 
desetletjih v veliki meri omeji, tako da se 
izboljša – trenutno zelo skromen – delež 
oseb v delovno aktivni starosti, ki imajo 
visokokakovostno zaposlitev, na trgu dela; 
poudarja, da povezovanje upokojitvene 
starosti s pričakovano življenjsko dobo ne 
upošteva pomena razvoja trga dela in zato 
ni primeren instrument za spoprijemanje z 
izzivi staranja; poziva države članice, naj 
sprejmejo obsežne in aktivne ukrepe na 
področju politike trga dela;

Or. de

Predlog spremembe 191
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. opozarja, da bi bilo treba reforme trga 
dela za zmanjšanje brezposelnosti sprejeti 
po eni strani ob zagotavljanju potrebne 
varnosti zaposlitve in po drugi strani šele 
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po oceni njihovih učinkov na 
produktivnost zaposlenih in prihodke 
sistemov socialnega zavarovanja; 

Or. el

Predlog spremembe 192
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. priporoča državam članicam, da 
pripravijo uresničljive in učinkovite 
akcijske načrte za boj proti 
neprijavljenemu delu in izogibanju 
plačevanja socialnih prispevkov, kar je z 
vidika sistemov socialnega zavarovanja 
eden najpomembnejših dejavnikov, ki 
znižujejo njihove prihodke, in sicer – med 
drugim – z oprostitvijo davka na dohodek 
od dela, okrepitvijo nadzora, mobilizacijo 
razpoložljivih sredstev iz evropskih 
strukturnih skladov in tudi s povečano 
izmenjavo preverjenih praks med 
državami članicami ter zaostritvijo 
predvidenih kazni; 

Or. el

Predlog spremembe 193
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja vse večji pritisk 
demografskega razvoja na nacionalne 
proračune in pokojninske sisteme, ker se 
zdaj upokojuje prva skupina generacije 

9. meni, da problema vzdržnosti 
pokojninskih sistemov glede na dejstvo, da 
se v EU le manjši delež BDP držav članic 
uporablja za pokojnine, ne gre pripisati 
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„baby boom“; ugotavlja neenakomeren 
napredek in ravni prizadevanja v državah 
članicah pri oblikovanju in izvajanju 
strukturnih reform, katerih cilj je povečati 
zaposlenost, postopoma odpraviti sisteme 
predčasnega upokojevanja ter zagotoviti 
vzdržnost zakonsko določene in dejanske 
upokojitvene starosti v skladu z daljšo 
pričakovano življenjsko dobo; poudarja, da
se lahko države članice, ki zdaj ne bodo 
izvedle postopnih reform, pozneje znajdejo 
v položaju, ko bodo morale izvajati 
šokantne reforme z znatnimi družbenimi 
posledicami;

demografskim gibanjem, temveč 
problemu prerazdelitve dohodkov;
poudarja, da je treba takoj uvesti postopne 
reforme, ki bi zagotovile nove možnosti in 
vire financiranja za zakonske sisteme 
pokojninskega zavarovanja, ki bi s 
prispevki za socialno varnost obremenili 
vse dohodke in uvedli davčne reforme, po 
katerih bi bili ljudje z visokimi prihodki in 
dobički v večji meri udeleženi v 
financiranju javnih sistemov socialne 
varnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 194
Thomas Händel

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja vse večji pritisk 
demografskega razvoja na nacionalne 
proračune in pokojninske sisteme, ker se 
zdaj upokojuje prva skupina generacije 
„baby boom“; ugotavlja neenakomeren 
napredek in ravni prizadevanja v državah 
članicah pri oblikovanju in izvajanju 
strukturnih reform, katerih cilj je povečati 
zaposlenost, postopoma odpraviti sisteme 
predčasnega upokojevanja ter zagotoviti 
vzdržnost zakonsko določene in dejanske 
upokojitvene starosti v skladu z daljšo 
pričakovano življenjsko dobo; poudarja, 
da se lahko države članice, ki zdaj ne bodo 
izvedle postopnih reform, pozneje znajdejo 
v položaju, ko bodo morale izvajati 
šokantne reforme z znatnimi družbenimi 
posledicami;

9. ugotavlja neenakomeren napredek in 
ravni prizadevanja v državah članicah pri 
oblikovanju in izvajanju strukturnih 
reform, katerih cilj je povečati zaposlenost, 
postopoma odpraviti sisteme predčasnega 
upokojevanja ter zagotoviti vzdržnost 
zakonsko določene in dejanske 
upokojitvene starosti v skladu z daljšo 
pričakovano življenjsko dobo;

Or. de
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Predlog spremembe 195
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja vse večji pritisk demografskega 
razvoja na nacionalne proračune in 
pokojninske sisteme, ker se zdaj upokojuje 
prva skupina generacije „baby boom“;
ugotavlja neenakomeren napredek in ravni 
prizadevanja v državah članicah pri 
oblikovanju in izvajanju strukturnih 
reform, katerih cilj je povečati zaposlenost, 
postopoma odpraviti sisteme predčasnega 
upokojevanja ter zagotoviti vzdržnost
zakonsko določene in dejanske 
upokojitvene starosti v skladu z daljšo 
pričakovano življenjsko dobo; poudarja, da 
se lahko države članice, ki zdaj ne bodo 
izvedle postopnih reform, pozneje znajdejo 
v položaju, ko bodo morale izvajati 
šokantne reforme z znatnimi družbenimi 
posledicami;

9. poudarja vse večji pritisk demografskega 
razvoja na nacionalne proračune in 
pokojninske sisteme v nekaterih državah 
članicah, ker se zdaj upokojuje prva 
skupina generacije „baby boom“; ugotavlja 
neenakomeren napredek in ravni 
prizadevanja v državah članicah pri 
oblikovanju in izvajanju strukturnih 
reform, katerih cilj je povečati zaposlenost
ter zmanjšati razkorak med zakonsko
določeno in dejansko upokojitveno 
starostjo ob upoštevanju težavnosti 
nekaterih poklicnih poti in njihovega 
trajanja; poudarja, da se lahko države 
članice, ki zdaj ne bodo izvedle postopnih 
reform, pozneje znajdejo v položaju, ko 
bodo morale izvajati šokantne reforme z 
znatnimi družbenimi posledicami;

Or. fr

Predlog spremembe 196
Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja vse večji pritisk demografskega 
razvoja na nacionalne proračune in 
pokojninske sisteme, ker se zdaj upokojuje 
prva skupina generacije „baby boom“;
ugotavlja neenakomeren napredek in ravni 
prizadevanja v državah članicah pri 
oblikovanju in izvajanju strukturnih 

9. poudarja vse večji pritisk demografskega 
razvoja na nacionalne proračune in 
pokojninske sisteme, ker se zdaj upokojuje 
prva skupina generacije „baby boom“;
ugotavlja neenakomeren napredek in ravni 
prizadevanja v državah članicah pri 
oblikovanju in izvajanju strukturnih 
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reform, katerih cilj je povečati zaposlenost,
postopoma odpraviti sisteme predčasnega 
upokojevanja ter zagotoviti vzdržnost 
zakonsko določene in dejanske 
upokojitvene starosti v skladu z daljšo 
pričakovano življenjsko dobo; poudarja, da 
se lahko države članice, ki zdaj ne bodo 
izvedle postopnih reform, pozneje znajdejo 
v položaju, ko bodo morale izvajati 
šokantne reforme z znatnimi družbenimi 
posledicami;

reform, katerih cilj je povečati zaposlenost
in postopoma odpraviti sisteme 
predčasnega upokojevanja; poudarja, da se 
lahko države članice, ki zdaj ne bodo 
izvedle postopnih reform, pozneje znajdejo 
v položaju, ko bodo morale izvajati 
šokantne reforme z znatnimi družbenimi 
posledicami;

Or. it

Predlog spremembe 197
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja vse večji pritisk demografskega 
razvoja na nacionalne proračune in 
pokojninske sisteme, ker se zdaj upokojuje 
prva skupina generacije „baby boom“;
ugotavlja neenakomeren napredek in ravni 
prizadevanja v državah članicah pri 
oblikovanju in izvajanju strukturnih 
reform, katerih cilj je povečati zaposlenost, 
postopoma odpraviti sisteme predčasnega 
upokojevanja ter zagotoviti vzdržnost
zakonsko določene in dejanske 
upokojitvene starosti v skladu z daljšo 
pričakovano življenjsko dobo; poudarja, da 
se lahko države članice, ki zdaj ne bodo 
izvedle postopnih reform, pozneje znajdejo 
v položaju, ko bodo morale izvajati 
šokantne reforme z znatnimi družbenimi 
posledicami;

9. poudarja vse večji pritisk demografskega 
razvoja na nacionalne proračune in 
pokojninske sisteme, ker se zdaj upokojuje 
prva skupina generacije „baby boom“;
ugotavlja neenakomeren napredek in ravni 
prizadevanja v državah članicah pri 
oblikovanju in izvajanju strukturnih 
reform, katerih cilj je povečati zaposlenost, 
postopoma odpraviti sisteme predčasnega 
upokojevanja ter zagotoviti vzdržnost 
dejanske upokojitvene starosti v skladu z 
daljšo pričakovano dobo zdravega 
življenja; poudarja, da se lahko države 
članice, ki zdaj ne bodo izvedle postopnih 
reform, pozneje znajdejo v položaju, ko 
bodo morale izvajati šokantne reforme z 
znatnimi družbenimi posledicami;

Or. en
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Predlog spremembe 198
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. poudarja vse večji pritisk demografskega 
razvoja na nacionalne proračune in 
pokojninske sisteme, ker se zdaj upokojuje 
prva skupina generacije „baby boom“;
ugotavlja neenakomeren napredek in ravni 
prizadevanja v državah članicah pri 
oblikovanju in izvajanju strukturnih 
reform, katerih cilj je povečati zaposlenost, 
postopoma odpraviti sisteme predčasnega 
upokojevanja ter zagotoviti vzdržnost 
zakonsko določene in dejanske 
upokojitvene starosti v skladu z daljšo 
pričakovano življenjsko dobo; poudarja, da 
se lahko države članice, ki zdaj ne bodo 
izvedle postopnih reform, pozneje znajdejo 
v položaju, ko bodo morale izvajati 
šokantne reforme z znatnimi družbenimi 
posledicami;

9. poudarja vse večji pritisk demografskega 
razvoja na nacionalne proračune in 
pokojninske sisteme, ker se zdaj upokojuje 
prva skupina generacije „baby boom“;
ugotavlja neenakomeren napredek in ravni 
prizadevanja v državah članicah pri 
oblikovanju in izvajanju strukturnih 
reform, katerih cilj je povečati zaposlenost, 
postopoma odpraviti sisteme predčasnega 
upokojevanja ter zagotoviti vzdržnost 
zakonsko določene in dejanske 
upokojitvene starosti v skladu z daljšo 
pričakovano življenjsko dobo; pozdravlja 
priporočilo Evropske komisije, naj se 
zakonsko določena upokojitvena starost 
za ženske izenači s tisto, ki velja za moške; 
poudarja, da se lahko države članice, ki 
zdaj ne bodo izvedle postopnih reform, 
pozneje znajdejo v položaju, ko bodo 
morale izvajati šokantne reforme z 
znatnimi družbenimi posledicami;

Or. de

Predlog spremembe 199
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9 a. priporoča državam članicam, naj pri 
povezovanju zakonsko določene 
upokojitvene starosti z naraščajočo 
pričakovano življenjsko dobo to stalno 
usklajujejo prek institucionaliziranega 
foruma strokovnjakov, v katerem 
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sodelujejo demografi, aktuarji itn. ter 
predstavniki generacij; poleg tega bi bilo 
treba med drugim čim bolj natančno 
opredeliti merila za ocenjevanje, ki imajo 
gospodarski in socialni pomen (npr. 
pričakovana življenjska doba, stopnja 
rodnosti, trg dela, priseljevanje, 
zdravstveno stanje, stopnja ekonomske 
odvisnosti itn.);

Or. de

Predlog spremembe 200
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9 a. posebej poudarja, da splošen dvig 
zakonsko določene upokojitvene starosti 
in podaljšanje obveznega prispevnega 
obdobja nikakor nista potrebna; meni, da 
bi ob ohranitvi celotne trenutne ravni 
prispevkov zaposlenih vrnitev na 
enakovredno financiranje zakonsko 
določenih pokojninskih načrtov (vsaj 
50 % prispevkov torej plača delodajalec) 
večini držav članic omogočila vrnitev na 
zakonsko določeno upokojitveno starost 
60 let;

Or. de

Predlog spremembe 201
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. opozarja, da lahko učinkovito 
izvajanje in uporaba zakonskih predpisov 
o zdravju in varnosti na delovnem mestu z 
vidika povečevanja produktivnosti, a tudi 
vzdržnosti sistemov socialne varnosti 
prineseta pozitivne rezultate; sanacija 
zdravstvenih sistemov do stanja, ko bo v 
zvezi s ponujenimi storitvami doseženo 
optimalno razmerje med stroški in 
kakovostjo, je izjemno pomembna;

Or. el

Predlog spremembe 202
Thomas Händel

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9 b. poziva tiste države članice, ki imajo 
dokladne pokojninske sisteme prvega 
stebra, naj okrepijo svoje pokojninske 
sisteme, ki po svoji naravi temeljijo na 
solidarnosti in prerazdelitvi, tako da 
prispevno osnovo razširijo na samostojno 
zaposlene, državne uradnike itn. ter 
istočasno odpravijo v nekaterih državah 
obstoječe zgornje omejitve prispevne 
stopnje; meni, da se prispevna osnova 
lahko nadalje poveča z obveznimi 
prispevki od vseh oblik prihodkov, 
vključno z rentami in zaslužki od obresti;

Or. de

Predlog spremembe 203
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)
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Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. poziva države članice, naj v 
sodelovanju s socialnimi partnerji 
pripravijo ukrepe za spodbujanje 
zaposlovanja starejših delavcev, za katere 
se zdi, da so v večji nevarnosti dolgoročne 
brezposelnosti, in s tem izboljšajo 
vzdržnost sistemov socialne varnosti, a naj 
se tudi borijo proti revščini in socialnemu 
izključevanju v smislu strategije Evropa 
2020;

Or. el

Predlog spremembe 204
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ponovno poziva k tesnejšemu 
povezovanju pokojninskih dajatev z 
delovno dobo in plačanimi premijami
(„aktuarska pravičnost“), da se zagotovi, da
delavci, ki delajo več in dlje, dobijo boljše 
pokojnine; priporoča, da države članice v 
posvetovanju s socialnimi partnerji 
posameznim delavcem na prostovoljni 
podlagi dovolijo, da delajo tudi po tem, ko 
so dosegli zakonsko določeno 
upokojitveno starost, saj lahko 
podaljšanje obdobja plačevanja premij in 
hkrati skrajšanje obdobja upravičenosti 
do dajatev delavcem pomaga hitro 
zmanjšati morebitne pokojninske vrzeli;

10. ponovno poziva k tesnejšemu 
povezovanju pokojninskih dajatev z 
delovno dobo in plačanimi premijami
(„aktuarska pravičnost“) v zasebnih 
pokojninah tretjega stebra; opozarja, da
samo aktuarska pravičnost ne priznava 
dejstva, da ljudje, ki delajo manj let ali 
vplačajo manj premij, bistveno prispevajo 
k družbi, na primer z oskrbo ali 
prostovoljstvom;

Or. en
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Predlog spremembe 205
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ponovno poziva k tesnejšemu 
povezovanju pokojninskih dajatev z 
delovno dobo in plačanimi premijami 
(„aktuarska pravičnost“), da se zagotovi, 
da delavci, ki delajo več in dlje, dobijo 
boljše pokojnine; priporoča, da države 
članice v posvetovanju s socialnimi 
partnerji posameznim delavcem na 
prostovoljni podlagi dovolijo, da delajo 
tudi po tem, ko so dosegli zakonsko 
določeno upokojitveno starost, saj lahko 
podaljšanje obdobja plačevanja premij in 
hkrati skrajšanje obdobja upravičenosti 
do dajatev delavcem pomaga hitro 
zmanjšati morebitne pokojninske vrzeli;

10. opozarja na možnost, da se zagotovi, 
da državljani, ki delajo več in dlje, dobijo 
boljše pokojnine, zlasti tako, da se v 
posvetovanju s socialnimi partnerji 
delavcem na prostovoljni podlagi dovoli, 
da delajo tudi po tem, ko so dosegli 
zakonsko določeno upokojitveno starost,
pri čemer se pri izračunu pravic in 
zagotovitvi dostopa do pokojnine 
upošteva, koliko let so plačevali prispevke; 
hkrati poudarja, da je treba pri izračunu 
pokojninskih dajatev upoštevati tudi
obdobja, ko zadevna oseba ni delala, na 
primer starševske dopuste ali odsotnosti z 
dela zaradi nezmožnosti ali oskrbe 
družinskega člana;

Or. fr

Predlog spremembe 206
Thomas Händel

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ponovno poziva k tesnejšemu
povezovanju pokojninskih dajatev z 
delovno dobo in plačanimi premijami
(„aktuarska pravičnost“), da se zagotovi, da 
delavci, ki delajo več in dlje, dobijo boljše 
pokojnine; priporoča, da države članice v 
posvetovanju s socialnimi partnerji 
posameznim delavcem na prostovoljni 
podlagi dovolijo, da delajo tudi po tem, ko 
so dosegli zakonsko določeno 
upokojitveno starost, saj lahko 

10. ponovno poziva k povezovanju 
pokojninskih dajatev z delovno dobo in 
plačanimi premijami („aktuarska 
pravičnost“), da se zagotovi, da delavci, ki 
delajo več in dlje, dobijo boljše pokojnine;
vendar ugotavlja, da to, nasprotno, ne 
predstavlja omejevanja, kar zadeva 
njegovo zahtevo po dostojni minimalni 
socialni varnosti v starosti;
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podaljšanje obdobja plačevanja premij in 
hkrati skrajšanje obdobja upravičenosti 
do dajatev delavcem pomaga hitro 
zmanjšati morebitne pokojninske vrzeli;

Or. de

Predlog spremembe 207
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ponovno poziva k tesnejšemu 
povezovanju pokojninskih dajatev z 
delovno dobo in plačanimi premijami
(„aktuarska pravičnost“), da se zagotovi, da 
delavci, ki delajo več in dlje, dobijo boljše 
pokojnine; priporoča, da države članice v 
posvetovanju s socialnimi partnerji
posameznim delavcem na prostovoljni 
podlagi dovolijo, da delajo tudi po tem, ko
so dosegli zakonsko določeno
upokojitveno starost, saj lahko podaljšanje 
obdobja plačevanja premij in hkrati 
skrajšanje obdobja upravičenosti do 
dajatev delavcem pomaga hitro zmanjšati 
morebitne pokojninske vrzeli;

10. ponovno poziva k tesnejšemu 
povezovanju pokojninskih dajatev z 
delovno dobo in plačanimi premijami
(„aktuarska pravičnost“), da se zagotovi, da 
delavci, ki delajo več in dlje, dobijo boljše 
pokojnine; priporoča, da države članice v 
posvetovanju s socialnimi partnerji
prepovedo obvezno upokojitveno starost in 
tako omogočijo posameznikom, da lahko 
izberejo, ali bodo še naprej delali, se 
postopoma upokojili, delali s krajšim 
delovnim časom ali prenehali delati, ko
dosežejo upokojitveno starost, a samo če je 
trg dela ustrezno prilagojen za starejše 
ljudi, kar pomeni, da izpolnjuje posebne 
potrebe starajoče se delovne sile;

Or. en

Predlog spremembe 208
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ponovno poziva k tesnejšemu 
povezovanju pokojninskih dajatev z 

10. ponovno poziva k tesnejšemu 
povezovanju pokojninskih dajatev z 
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delovno dobo in plačanimi premijami
(„aktuarska pravičnost“), da se zagotovi, da 
delavci, ki delajo več in dlje, dobijo boljše 
pokojnine; priporoča, da države članice v 
posvetovanju s socialnimi partnerji 
posameznim delavcem na prostovoljni 
podlagi dovolijo, da delajo tudi po tem, ko 
so dosegli zakonsko določeno 
upokojitveno starost, saj lahko podaljšanje 
obdobja plačevanja premij in hkrati 
skrajšanje obdobja upravičenosti do 
dajatev delavcem pomaga hitro zmanjšati 
morebitne pokojninske vrzeli;

delovno dobo in plačanimi premijami
(„aktuarska pravičnost“), da se zagotovi, da 
delavci, ki delajo več in dlje, dobijo boljše 
pokojnine; priporoča, da države članice v 
posvetovanju z ustreznimi partnerji 
posameznim delavcem na prostovoljni 
podlagi dovolijo, da delajo tudi po tem, ko 
so dosegli zakonsko določeno 
upokojitveno starost, saj lahko podaljšanje 
obdobja plačevanja premij in hkrati 
skrajšanje obdobja upravičenosti do 
dajatev delavcem pomaga hitro zmanjšati 
morebitne pokojninske vrzeli;

Or. en

Predlog spremembe 209
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva države članice, naj zagotovijo 
ustrezne prispevke v pokojninski sistem in 
preprečijo in kaznujejo utajo prispevkov, 
ki bi utegnila ogroziti primernost in 
vzdržnost pokojninskih sistemov in ki 
povzroča diskriminacijo med delavci in 
med podjetji, obenem pa povečuje 
nepošteno konkurenco;

Or. en

Predlog spremembe 210
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. meni, da mora zakonsko določena 
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upokojitvena starost upoštevati posebne 
razmere tistih, ki so opravljali naporne 
poklice ali ki so vstopili na trg dela zelo 
zgodaj;

Or. en

Predlog spremembe 211
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 10 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10c opozarja, da lahko neobičajni poklici 
in vrzeli v plačevanju prispevkov za 
socialno varnost, ki so sestavni del tega, 
zelo negativno vplivajo na pravice 
posameznika do pokojnine;

Or. en

Predlog spremembe 212
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je empirično dokazano, 
da predpostavka v zvezi s sistemi 
predčasnega upokojevanja, po kateri se 
lahko starejši delavci predčasno 
upokojijo, da bi omogočili zaposlovanje 
mladih, ne drži, saj so v povprečju najvišje 
stopnje zaposlenosti mladih ugotovljene v 
tistih državah članicah, v katerih so 
ugotovljene tudi najvišje stopnje 
zaposlenosti starejših delavcev;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 213
Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je empirično dokazano, 
da predpostavka v zvezi s sistemi 
predčasnega upokojevanja, po kateri se 
lahko starejši delavci predčasno 
upokojijo, da bi omogočili zaposlovanje 
mladih, ne drži, saj so v povprečju najvišje 
stopnje zaposlenosti mladih ugotovljene v 
tistih državah članicah, v katerih so 
ugotovljene tudi najvišje stopnje 
zaposlenosti starejših delavcev;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 214
Thomas Händel

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je empirično dokazano, da
predpostavka v zvezi s sistemi predčasnega 
upokojevanja, po kateri se lahko starejši 
delavci predčasno upokojijo, da bi
omogočili zaposlovanje mladih, ne drži, 
saj so v povprečju najvišje stopnje 
zaposlenosti mladih ugotovljene v tistih 
državah članicah, v katerih so ugotovljene 
tudi najvišje stopnje zaposlenosti starejših 
delavcev;

11. meni, da je treba organizacijo dela in 
delovni čas prilagoditi demografskim 
spremembam; poudarja, da so stabilnejša 
zaposlitev, kolektivno skrajšanje 
tedenskega delovnega časa ter večja 
socialna varnost in zdravje in varnost na 
delovnem mestu potrebni za lažje 
vključevanje mladih in starejših delavcev,
da bi ostali zaposleni, motivirani in zdravi 
vse do zakonsko določene upokojitvene 
starosti;

Or. de
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Predlog spremembe 215
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je empirično dokazano, 
da predpostavka v zvezi s sistemi 
predčasnega upokojevanja, po kateri se 
lahko starejši delavci predčasno upokojijo, 
da bi omogočili zaposlovanje mladih, ne 
drži, saj so v povprečju najvišje stopnje 
zaposlenosti mladih ugotovljene v tistih 
državah članicah, v katerih so ugotovljene 
tudi najvišje stopnje zaposlenosti starejših 
delavcev;

11. poudarja, da predpostavka v zvezi s 
sistemi predčasnega upokojevanja, po 
kateri se lahko starejši delavci predčasno 
upokojijo, da bi omogočili zaposlovanje 
mladih;

Or. pt

Predlog spremembe 216
Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je empirično dokazano, da 
predpostavka v zvezi s sistemi predčasnega 
upokojevanja, po kateri se lahko starejši 
delavci predčasno upokojijo, da bi 
omogočili zaposlovanje mladih, ne drži, saj 
so v povprečju najvišje stopnje 
zaposlenosti mladih ugotovljene v tistih 
državah članicah, v katerih so ugotovljene 
tudi najvišje stopnje zaposlenosti starejših 
delavcev;

11. poudarja, da je empirično dokazano, da 
predpostavka v zvezi s sistemi predčasnega 
upokojevanja, po kateri se lahko starejši 
delavci predčasno upokojijo, da bi 
omogočili zaposlovanje mladih, ne drži, saj 
so v povprečju najvišje stopnje 
zaposlenosti mladih ugotovljene v tistih 
državah članicah, v katerih so ugotovljene 
tudi najvišje stopnje zaposlenosti starejših 
delavcev; poudarja, da so mentorski 
programi lahko smiseln začetek, ki bi 
starejše delavce dlje časa obdržali v 
delovnem življenju in bi ovrednotili 
njihove izkušnje za vključevanje mladih 
ljudi na trg dela;

Or. de
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Predlog spremembe 217
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. poziva države članice, naj 
predstavijo ukrepe, ki bi omogočili daljše, 
zdravo in aktivno delo, tako da bi 
zagotovili na primer starosti primerne 
delovne pogoje, fleksibilno organizacijo 
dela, večjo preventivno spodbujanje 
zdravja, spodbujanje vseživljenjskega 
učenja, usposabljanje starejših delavcev, 
stroškovno učinkovite strategije za 
združljivost poklicnega, zasebnega in 
družinskega življenja ipd.;

Or. de

Predlog spremembe 218
Minodora Cliveti

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. obžaluje dejstvo, da mladi pozno 
vstopajo na trg dela in da to vpliva na 
končni prispevek za polno pokojnino; zato 
meni, da je treba v dokončni izračun 
pokojnin vključiti tudi čas pripravništva;

Or. en

Predlog spremembe 219
Evelyn Regner
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva socialne partnerje, naj na 
področju upravljanja človeških virov 
sprejmejo pristop po življenjskih obdobjih 
in prilagodijo delovna mesta; poziva 
delodajalce, naj predstavijo programe, ki
bodo zagotovili, da lahko delavci delajo
dlje; poziva delavce, naj se aktivno 
vključijo v razpoložljive možnosti 
usposabljanja in v vseh obdobjih 
delovnega življenja ohranjajo svojo 
sposobnost za vključenost v trg dela;

12. poziva socialne partnerje, naj na 
področju upravljanja človeških virov 
sprejmejo pristop po življenjskih obdobjih 
in prilagodijo delovna mesta; poziva 
delodajalce, naj predstavijo programe, ki bi 
spodbujali aktivno in zdravo staranje ter 
vseživljenjsko učenje ter delavcem 
omogočali, da bi prostovoljno ostali dlje
časa zaposleni; poziva delavce, naj aktivno 
izkoristijo ponudbe za zaščito svojega 
zdravja in nadaljnje usposabljanje;

Or. de

Predlog spremembe 220
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva socialne partnerje, naj na 
področju upravljanja človeških virov 
sprejmejo pristop po življenjskih obdobjih 
in prilagodijo delovna mesta; poziva 
delodajalce, naj predstavijo programe, ki 
bodo zagotovili, da lahko delavci delajo 
dlje; poziva delavce, naj se aktivno 
vključijo v razpoložljive možnosti 
usposabljanja in v vseh obdobjih 
delovnega življenja ohranjajo svojo 
sposobnost za vključenost v trg dela;

12. poziva socialne partnerje, naj na 
področju upravljanja človeških virov 
sprejmejo pristop po življenjskih obdobjih 
in prilagodijo delovna mesta; poziva 
delodajalce, naj predstavijo programe, ki 
bodo zagotovili, da lahko delavci delajo 
dlje in so obenem motivirani za 
vključevanje v tovrstne programe, da bi v
vseh obdobjih delovnega življenja ohranili
svojo sposobnost za vključenost na trg 
dela;

Or. de

Predlog spremembe 221
Thomas Händel, Cornelis de Jong
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Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva socialne partnerje, naj na 
področju upravljanja človeških virov 
sprejmejo pristop po življenjskih obdobjih 
in prilagodijo delovna mesta; poziva 
delodajalce, naj predstavijo programe, ki 
bodo zagotovili, da lahko delavci delajo
dlje; poziva delavce, naj se aktivno 
vključijo v razpoložljive možnosti 
usposabljanja in v vseh obdobjih delovnega 
življenja ohranjajo svojo sposobnost za 
vključenost v trg dela;

12. poziva socialne partnerje, naj na 
področju upravljanja človeških virov 
sprejmejo pristop po življenjskih obdobjih 
in prilagodijo delovna mesta; poziva 
delodajalce, naj predstavijo programe, ki 
bodo zagotovili, da lahko delavci delajo do 
zakonsko določene upokojitvene starosti;
poziva delavce, naj se aktivno vključijo v 
razpoložljive možnosti usposabljanja in v 
vseh obdobjih delovnega življenja 
ohranjajo svojo sposobnost za vključenost 
na trg dela;

Or. de

Predlog spremembe 222
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva socialne partnerje, naj na 
področju upravljanja človeških virov 
sprejmejo pristop po življenjskih obdobjih 
in prilagodijo delovna mesta; poziva 
delodajalce, naj predstavijo programe, ki 
bodo zagotovili, da lahko delavci delajo 
dlje; poziva delavce, naj se aktivno 
vključijo v razpoložljive možnosti 
usposabljanja in v vseh obdobjih delovnega 
življenja ohranjajo svojo sposobnost za 
vključenost v trg dela;

12. poziva socialne partnerje (na ravni 
podjetij), naj na področju upravljanja 
človeških virov sprejmejo pristop po 
življenjskih obdobjih in prilagodijo 
delovna mesta; poziva delodajalce, naj 
predstavijo programe, ki bodo zagotovili, 
da lahko delavci delajo dlje, zlasti s 
prilagoditvijo zadnjega dela delovne dobe 
tako z vidika delovnega časa kot tudi 
narave opravljenega dela; poudarja, da 
lahko te prilagoditve spremlja podelitev 
pravic do morebitnega dodatka k 
dohodku, ki se zagotovi v okviru sistema 
socialne zaščite; poziva delavce, naj se 
aktivno vključijo v razpoložljive možnosti 
usposabljanja in v vseh obdobjih delovnega 
življenja ohranjajo svojo sposobnost za 
vključenost na trg dela, pri čemer pa ne 



PE502.214v02-00 110/154 AM\924597SL.doc

SL

smemo zanemariti težavnosti nekaterih 
poklicev, zaradi katere bi bilo treba 
omogočiti krajšo delovno dobo brez izgube 
pokojninskih pravic;

Or. fr

Predlog spremembe 223
Marije Cornelissen, Jean Lambert
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva socialne partnerje, naj na 
področju upravljanja človeških virov 
sprejmejo pristop po življenjskih obdobjih 
in prilagodijo delovna mesta; poziva 
delodajalce, naj predstavijo programe, ki 
bodo zagotovili, da lahko delavci delajo 
dlje; poziva delavce, naj se aktivno 
vključijo v razpoložljive možnosti 
usposabljanja in v vseh obdobjih delovnega 
življenja ohranjajo svojo sposobnost za 
vključenost v trg dela;

12. poziva socialne partnerje, naj na 
področju upravljanja človeških virov 
sprejmejo pristop po življenjskih obdobjih 
in prilagodijo delovna mesta; poziva 
delodajalce, naj predstavijo programe, ki 
bodo zagotovili, da lahko delavci delajo 
dlje; poziva delavce, naj se aktivno 
vključijo v razpoložljive možnosti 
usposabljanja in v vseh obdobjih delovnega 
življenja ohranjajo svojo sposobnost za 
vključenost na trg dela; poziva Komisijo in 
države članice, naj se glede pokojnin 
odločijo za vseživljenjski pristop, ki 
upošteva celotni razpon delovnega 
življenja posameznika, vključno s 
prekinitvami in spremembami poklicne 
poti, saj je dovolj prožen, da se prilagaja 
posameznikom, in z dobrim upravljanjem 
lahko zagotovi finančno vzdržnost 
pokojninskih sistemov; poudarja, da je 
treba izboljšati vključevanje starejših 
delavcev na trg dela, prilagoditi delovna 
mesta in odpraviti diskriminacijo na obeh 
skrajnih točkah starostnega razpona na 
trgu dela, za mlade in tudi stare delavce 
torej;

Or. en
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Predlog spremembe 224
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva socialne partnerje, naj na 
področju upravljanja človeških virov 
sprejmejo pristop po življenjskih obdobjih 
in prilagodijo delovna mesta; poziva 
delodajalce, naj predstavijo programe, ki 
bodo zagotovili, da lahko delavci delajo 
dlje; poziva delavce, naj se aktivno 
vključijo v razpoložljive možnosti 
usposabljanja in v vseh obdobjih delovnega 
življenja ohranjajo svojo sposobnost za 
vključenost v trg dela;

12. poziva socialne partnerje, naj na 
področju upravljanja človeških virov 
sprejmejo pristop po življenjskih obdobjih 
in prilagodijo delovna mesta; poziva 
delodajalce, naj predstavijo programe, ki 
bodo podpirali aktivno in zdravo staranje 
ter zagotovili, da lahko delavci
prostovoljno delajo dlje; poziva delavce, 
naj se aktivno vključijo v razpoložljive 
možnosti usposabljanja in v vseh obdobjih 
delovnega življenja ohranjajo svojo 
sposobnost za vključenost na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 225
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva socialne partnerje, naj na 
področju upravljanja človeških virov 
sprejmejo pristop po življenjskih obdobjih 
in prilagodijo delovna mesta; poziva 
delodajalce, naj predstavijo programe, ki 
bodo zagotovili, da lahko delavci delajo 
dlje; poziva delavce, naj se aktivno 
vključijo v razpoložljive možnosti 
usposabljanja in v vseh obdobjih delovnega 
življenja ohranjajo svojo sposobnost za 
vključenost v trg dela;

12. poziva socialne partnerje, naj na 
področju upravljanja človeških virov 
sprejmejo pristop po življenjskih obdobjih 
in prilagodijo delovna mesta; poziva 
delodajalce, naj ustvarijo primerne 
delovne pogoje in predstavijo programe, ki 
bodo zagotovili, da lahko delavci delajo 
dlje; poziva delavce, naj se aktivno 
vključijo v razpoložljive možnosti 
usposabljanja in programe, ki ljudem 
omogočajo, da v vseh obdobjih delovnega 
življenja ohranjajo svojo sposobnost za 
vključenost na trg dela;

Or. en
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Predlog spremembe 226
Thomas Händel

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12 a. meni, da bi morala Svet in Komisija 
predvideti evropsko jamstvo za mlade, ki 
bo vsakemu mlademu posamezniku v EU 
v primeru brezposelnosti v roku treh 
mesecev zagotovilo pravico do primernega 
in dobro plačanega delovnega mesta v 
skladu z njegovo usposobljenostjo in 
spretnostmi, do vajeništva, dodatnega 
usposabljanja ali do kombinacije dela in 
usposabljanja, s čimer bi si tudi mladi 
povečali možnosti za pridobitev ustreznih 
pokojninskih pravic;

Or. de

Predlog spremembe 227
Olle Ludvigsson

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva države članice, naj v tesnem 
posvetovanju s socialnimi partnerji 
spodbujajo daljšo delovno dobo, tako da 
okrepijo javno politiko na področjih 
zdravja in varnosti pri delu, delovnega 
okolja in poklicnih prekvalifikacij; 
poudarja, da bi moral biti ključni politični 
cilj v zvezi s tem omogočiti delavcem, 
zlasti tistim v najtežavnejših poklicih, da 
delajo do zakonsko določene upokojitvene 
starosti;

Or. en
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Predlog spremembe 228
Minodora Cliveti

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva države članice, naj uveljavijo 
družbeno sprejemljive spodbude za 
poznejše upokojevanje in, kjer je to 
zaželeno, razvoj privlačnih modelov za 
prožen prehod iz poklicnega življenja v 
pokoj;

Or. en

Predlog spremembe 229
Olle Ludvigsson

Predlog resolucije
Odstavek 12 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12b. poudarja, da je enakost spolov na 
trgu dela ključna, da se lahko zagotovi 
vzdržnost pokojninskih sistemov na 
podlagi višjih stopenj zaposlenosti, 
primernih individualnih prispevkov in 
gospodarske rasti;

Or. en

Predlog spremembe 230
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice, naj si odločno 
ukrepajo za uresničitev ciljev, zastavljenih 
v Evropskem paktu za enakost spolov
(2011–2020), ki so usmerjeni v 
zmanjševanje razlik med spoloma in boj 
proti segregaciji spolov ter spodbujanje 
boljše uskladitve delovnega in družinskega 
življenja žensk in moških; poudarja, da so 
ti cilji ključnega pomene za povečanje 
zaposlenosti žensk in preprečevanje 
revščine žensk v delovnem življenju in 
starosti;

13. poziva države članice, naj odločno 
ukrepajo za uresničitev ciljev, zastavljenih 
v Evropskem paktu za enakost spolov
(2011–2020), ki so usmerjeni v 
zmanjševanje razlik med spoloma in boj 
proti segregaciji spolov, tudi kar zadeva še 
vedno prevelike razlike v plačah, ter 
spodbujanje boljše uskladitve delovnega in 
družinskega življenja žensk in moških; to 
zahteva predvsem zagotavljanje otroškega 
varstva; poudarja, da so ti cilji ključnega 
pomene za povečanje zaposlenosti žensk in 
preprečevanje revščine žensk v delovnem 
življenju in starosti;

Or. de

Predlog spremembe 231
Birgit Sippel

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poziva države članice, naj si odločno 
ukrepajo za uresničitev ciljev, zastavljenih 
v Evropskem paktu za enakost spolov
(2011–2020), ki so usmerjeni v 
zmanjševanje razlik med spoloma in boj 
proti segregaciji spolov ter spodbujanje 
boljše uskladitve delovnega in družinskega 
življenja žensk in moških; poudarja, da so 
ti cilji ključnega pomene za povečanje 
zaposlenosti žensk in preprečevanje 
revščine žensk v delovnem življenju in 
starosti;

13. poziva države članice, naj odločno 
ukrepajo za uresničitev ciljev, zastavljenih 
v Evropskem paktu za enakost spolov
(2011–2020), ki so usmerjeni v 
zmanjševanje razlik med spoloma in boj 
proti segregaciji spolov ter spodbujanje 
boljše uskladitve delovnega in družinskega 
življenja tako žensk kot moških; poudarja, 
da so ti cilji ključnega pomene za 
povečanje zaposlenosti žensk in 
preprečevanje revščine žensk v delovnem 
življenju in starosti;

Or. de
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Predlog spremembe 232
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13 a. spodbuja h „generacijskemu 
preskusu“ (Generationen-Check), s 
katerim bi v okviru zakonodajnega 
postopka objektivno preverjali prihodnje 
učinke osnutkov zakonov na vse 
generacije – zlasti na mlade in starejše. 
Tako bi lahko na pregleden način odkrili, 
kakšne posledice imajo ti zakoni na 
omenjeni generaciji; „generacijski 
preskus“ bi imel še posebno pomembno 
vlogo pri pripravi osnutkov zakonov, ki bi 
bili pomembni za pokojninski sistem;

Or. de

Predlog spremembe 233
Thomas Händel

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13 a. poziva Svet, naj se dogovori o pobudi 
EU za minimalne plače (določene po 
zakonu, s kolektivno pogodbo na 
nacionalni, regionalni ali sektorski ravni), 
ki zagotavlja nadomestilo v višini najmanj 
60 % zadevne (nacionalne, sektorske itn.) 
povprečne plače, da bi si lahko več 
delavcev zagotovilo pravice do pokojnine 
nad pragom revščine;

Or. de
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Predlog spremembe 234
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. meni, da morajo izenačenje 
upokojitvene starosti za moške in ženske 
spremljati učinkovite politike, ki bodo 
zagotovile enako plačilo za enako delo, 
dobro uravnoteženo poklicno in zasebno 
življenje ter priznavanje neplačanega 
dela, povezanega z oskrbo;

Or. en

Predlog spremembe 235
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. opozarja na izziv v zvezi s spolom pri 
pokojninah; poudarja, da je treba okrepiti 
enakost spolov v vseh starostnih 
skupinah, in opozarja na vpliv, ki bi ga 
imela preusmeritev od dokladnih sistemov 
k naložbenim in od določenih dajatev k 
določenim prispevkom; poudarja nujnost 
boja proti tveganju revščine, zlasti za 
ženske, ki nimajo dostopa do 
individualnih pravic ali pravic do 
pokojnine za preživele osebe oziroma je 
njihov dostop do takih pravic omejen, in 
sicer z izoblikovanjem varnostne mreže 
dohodkov, ki se ne izračunajo na podlagi 
prispevkov, da bi takim osebam omogočili 
življenje nad pragom revščine;

Or. fr
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Predlog spremembe 236
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13 b. spodbuja vključevanje mlajše in 
starejše generacije, ki ju odločitve najbolj 
prizadenejo, kot enakopravnih socialnih 
partnerjev, ki bi jima kot neposredno 
prizadetima stranema zagotovilo aktivno 
soudeležbo in soodločanje pri vseh 
generacijskih vprašanjih; to lahko 
zagotovi največje možno razumevanje 
vseh družbenih skupin in preprečevanje 
navzkrižij pri sprejemanju odločitev;

Or. de

Predlog spremembe 237
Thomas Händel

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13 b. prav tako poziva Svet, naj se 
dogovori o zajamčeni minimalni 
pokojnini (starostni, invalidski itn.) nad 
pragom tveganja revščine Unije v višini 
60 % povprečne plače v državi, da bi s tem 
preprečili revščino v starosti;

Or. de

Predlog spremembe 238
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 13 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13 c. pozdravlja pobudo Evropske 
komisije, da se zakonsko določena 
upokojitvena starost za ženske izenači s 
tisto, ki velja za moške;

Or. de

Predlog spremembe 239
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 13 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13 d. meni, da je treba poiskati takšne 
ureditve, da se bo upošteval tisti del 
življenja, ki se nameni negi in oskrbi 
otrok, mladih in starejših, ki potrebujejo 
oskrbo;

Or. de

Predlog spremembe 240
Thomas Händel

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin 
in zasebnega pokojninskega varčevanja; 
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
priporočiti kolektivno obvezno poklicno 
pokojninsko varčevanje, ker kolektivni 
pokojninski sistemi (drugi steber), ki jih 
običajno upravljajo (sektorski) socialni 
partnerji, omogočajo solidarnost znotraj 
generacij in med njimi, medtem ko 

črtano
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individualni sistemi tega ne omogočajo; 
poudarja, da je treba dodatne poklicne 
pokojninske sisteme kljub krizi začeti 
graditi zdaj;

Or. de

Predlog spremembe 241
Milan Cabrnoch

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
priporočiti kolektivno obvezno poklicno 
pokojninsko varčevanje, ker kolektivni 
pokojninski sistemi (drugi steber), ki jih 
običajno upravljajo (sektorski) socialni 
partnerji, omogočajo solidarnost znotraj 
generacij in med njimi, medtem ko 
individualni sistemi tega ne omogočajo; 
poudarja, da je treba dodatne poklicne 
pokojninske sisteme kljub krizi začeti 
graditi zdaj;

14. je seznanjen s pozivom v beli knjigi k 
razvoju naložbenih dodatnih poklicnih 
pokojnin in zasebnega pokojninskega 
varčevanja; poudarja, da je treba dodatne 
poklicne pokojninske sisteme kljub krizi 
začeti graditi zdaj;

Or. en

Predlog spremembe 242
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
priporočiti kolektivno poklicno 
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priporočiti kolektivno obvezno poklicno 
pokojninsko varčevanje, ker kolektivni 
pokojninski sistemi (drugi steber), ki jih 
običajno upravljajo (sektorski) socialni 
partnerji, omogočajo solidarnost znotraj 
generacij in med njimi, medtem ko 
individualni sistemi tega ne omogočajo;
poudarja, da je treba dodatne poklicne 
pokojninske sisteme kljub krizi začeti 
graditi zdaj;

pokojninsko varčevanje, običajno 
vzpostavljeno na ravni gospodarske 
družbe ali sektorja, ki omogoča več
solidarnosti znotraj generacij in med njimi, 
medtem ko individualni sistemi tega ne 
omogočajo; poudarja, da je treba zdaj, 
kljub krizi, spodbujati dodatne poklicne 
pokojninske sisteme ob upoštevanju in 
premagovanju težav, ki jih imajo nekateri 
ljudje z dostopom do teh sistemov, in da je 
treba uvesti sisteme z minimalnimi 
prispevki, ki zagotavljajo primerno 
dodatno pokojnino;

Or. en

Predlog spremembe 243
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
priporočiti kolektivno obvezno poklicno 
pokojninsko varčevanje, ker kolektivni 
pokojninski sistemi (drugi steber), ki jih 
običajno upravljajo (sektorski) socialni 
partnerji, omogočajo solidarnost znotraj 
generacij in med njimi, medtem ko 
individualni sistemi tega ne omogočajo;
poudarja, da je treba dodatne poklicne 
pokojninske sisteme kljub krizi začeti 
graditi zdaj;

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
vendar poudarja, da kolektivno poklicno 
pokojninsko varčevanje kot kolektivni 
pokojninski sistemi (drugi steber), ki jih 
običajno upravljajo (sektorski) socialni
partnerji, omogoča solidarnost znotraj 
generacij in med njimi, medtem ko 
individualni sistemi tega ne omogočajo;

Or. en

Predlog spremembe 244
Evelyn Regner
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
priporočiti kolektivno obvezno poklicno 
pokojninsko varčevanje, ker kolektivni 
pokojninski sistemi (drugi steber), ki jih 
običajno upravljajo (sektorski) socialni 
partnerji, omogočajo solidarnost znotraj 
generacij in med njimi, medtem ko 
individualni sistemi tega ne omogočajo;
poudarja, da je treba dodatne poklicne 
pokojninske sisteme kljub krizi začeti 
graditi zdaj;

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
priporočiti kolektivno obvezno poklicno 
pokojninsko varčevanje, ker kolektivni 
pokojninski sistemi (drugi steber), ki jih 
običajno upravljajo (sektorski) socialni 
partnerji, omogočajo solidarnost znotraj 
generacij in med njimi, medtem ko 
individualni sistemi tega ne omogočajo;

Or. de

Predlog spremembe 245
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
priporočiti kolektivno obvezno poklicno 
pokojninsko varčevanje, ker kolektivni 
pokojninski sistemi (drugi steber), ki jih 
običajno upravljajo (sektorski) socialni 
partnerji, omogočajo solidarnost znotraj 
generacij in med njimi, medtem ko 
individualni sistemi tega ne omogočajo;
poudarja, da je treba dodatne poklicne 
pokojninske sisteme kljub krizi začeti 
graditi zdaj;

14. je seznanjen s pozivom v beli knjigi k 
razvoju naložbenih dodatnih poklicnih 
pokojnin in zasebnega pokojninskega 
varčevanja; poudarja, da bi morala 
Komisija priporočiti kolektivno obvezno 
poklicno pokojninsko varčevanje, ker 
kolektivni pokojninski sistemi (drugi 
steber), ki jih običajno upravljajo
(sektorski) socialni partnerji, omogočajo 
solidarnost znotraj generacij in med njimi, 
medtem ko individualni sistemi tega ne 
omogočajo; poudarja, da je treba dodatne 
poklicne pokojninske sisteme kljub krizi 
začeti graditi zdaj;

Or. pt
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Predlog spremembe 246
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
priporočiti kolektivno obvezno poklicno 
pokojninsko varčevanje, ker kolektivni 
pokojninski sistemi (drugi steber), ki jih 
običajno upravljajo (sektorski) socialni 
partnerji, omogočajo solidarnost znotraj 
generacij in med njimi, medtem ko 
individualni sistemi tega ne omogočajo;
poudarja, da je treba dodatne poklicne 
pokojninske sisteme kljub krizi začeti 
graditi zdaj;

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
priporočiti načrte kolektivnega obveznega 
poklicnega pokojninskega varčevanja, ker 
kolektivni pokojninski sistemi (drugi 
steber), ki jih običajno upravljajo socialni 
partnerji, obenem pa jih upravljajo 
neodvisni organi, ki so javno odgovorni in 
vključujejo zavarovance, omogočajo 
solidarnost znotraj generacij in med njimi, 
medtem ko individualni sistemi tega ne 
omogočajo; poudarja, da je treba dodatne 
poklicne pokojninske sisteme kljub krizi 
začeti graditi zdaj, in sicer ob priznavanju 
in obravnavanju težav, ki jih imajo 
nekateri ljudje z dostopom do teh 
sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 247
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
priporočiti kolektivno obvezno poklicno 
pokojninsko varčevanje, ker kolektivni 

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
priporočiti kolektivno poklicno 
pokojninsko varčevanje, ker kolektivni 
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pokojninski sistemi (drugi steber), ki jih 
običajno upravljajo (sektorski) socialni 
partnerji, omogočajo solidarnost znotraj 
generacij in med njimi, medtem ko 
individualni sistemi tega ne omogočajo;
poudarja, da je treba dodatne poklicne 
pokojninske sisteme kljub krizi začeti 
graditi zdaj;

poklicni pokojninski sistemi, ki jih 
običajno upravljajo (sektorski) socialni 
partnerji, omogočajo solidarnost znotraj 
generacij in med njimi, medtem ko 
individualni sistemi tega ne omogočajo;
poudarja, da je treba dodatne poklicne 
pokojninske sisteme kljub krizi začeti 
graditi zdaj;

Or. en

Predlog spremembe 248
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
priporočiti kolektivno obvezno poklicno 
pokojninsko varčevanje, ker kolektivni 
pokojninski sistemi (drugi steber), ki jih 
običajno upravljajo (sektorski) socialni 
partnerji, omogočajo solidarnost znotraj 
generacij in med njimi, medtem ko 
individualni sistemi tega ne omogočajo;
poudarja, da je treba dodatne poklicne 
pokojninske sisteme kljub krizi začeti 
graditi zdaj;

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
priporočiti kolektivno dodatno poklicno 
pokojninsko varčevanje, ker kolektivni 
pokojninski sistemi (drugi steber), ki jih 
običajno upravljajo socialni partnerji, 
omogočajo solidarnost znotraj generacij in 
med njimi, medtem ko individualni sistemi 
tega ne omogočajo; poudarja, da je treba 
dodatne poklicne pokojninske sisteme 
kljub krizi začeti graditi zdaj;

Or. de

Predlog spremembe 249
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
priporočiti kolektivno obvezno poklicno 
pokojninsko varčevanje, ker kolektivni 
pokojninski sistemi (drugi steber), ki jih 
običajno upravljajo (sektorski) socialni 
partnerji, omogočajo solidarnost znotraj 
generacij in med njimi, medtem ko 
individualni sistemi tega ne omogočajo;
poudarja, da je treba dodatne poklicne 
pokojninske sisteme kljub krizi začeti 
graditi zdaj;

14. opozarja na poziv v beli knjigi k 
razvoju solidarnostnih dodatnih poklicnih 
pokojnin in zasebnega pokojninskega 
varčevanja; vendar poudarja, da bi, pod 
pogojem, da obstajajo države, ki so 
dejansko pripravljene izvesti reforme 
svojih pokojninskih sistemov, morala 
Komisija priporočiti kolektivno obvezno 
poklicno pokojninsko varčevanje, ker 
kolektivni pokojninski sistemi (drugi 
steber), ki jih običajno upravljajo
(sektorski) socialni partnerji, omogočajo 
solidarnost znotraj generacij in med njimi,
medtem ko individualni sistemi tega ne 
omogočajo; poudarja, da je treba dodatne 
poklicne pokojninske sisteme kljub krizi 
začeti graditi zdaj;

Or. en

Predlog spremembe 250
Philippe De Backer

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
priporočiti kolektivno obvezno poklicno 
pokojninsko varčevanje, ker kolektivni 
pokojninski sistemi (drugi steber), ki jih
običajno upravljajo (sektorski) socialni 
partnerji, omogočajo solidarnost znotraj 
generacij in med njimi, medtem ko 
individualni sistemi tega ne omogočajo;
poudarja, da je treba dodatne poklicne 
pokojninske sisteme kljub krizi začeti 
graditi zdaj;

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
priporočiti kolektivno poklicno 
pokojninsko varčevanje, ker kolektivni 
pokojninski sistemi (drugi steber), ki jih
lahko upravljajo (sektorski) socialni 
partnerji, omogočajo solidarnost znotraj 
generacij in med njimi, medtem ko 
individualni sistemi tega ne omogočajo;
poudarja, da je treba dodatne poklicne 
pokojninske sisteme kljub krizi začeti 
graditi zdaj;
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Or. en

Predlog spremembe 251
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
priporočiti kolektivno obvezno poklicno 
pokojninsko varčevanje, ker kolektivni 
pokojninski sistemi (drugi steber), ki jih 
običajno upravljajo (sektorski) socialni 
partnerji, omogočajo solidarnost znotraj 
generacij in med njimi, medtem ko 
individualni sistemi tega ne omogočajo;
poudarja, da je treba dodatne poklicne 
pokojninske sisteme kljub krizi začeti 
graditi zdaj;

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
priporočiti načrte kolektivnega obveznega 
poklicnega pokojninskega varčevanja, ker 
kolektivni pokojninski sistemi (drugi 
steber), ki jih običajno upravljajo socialni 
partnerji, obenem pa jih upravljajo 
neodvisni organi, ki so javno odgovorni in 
vključujejo zavarovance, omogočajo 
solidarnost znotraj generacij in med njimi, 
medtem ko individualni sistemi tega ne 
omogočajo; poudarja, da je treba dodatne 
poklicne pokojninske sisteme kljub krizi 
začeti graditi zdaj, in sicer ob priznavanju 
in obravnavanju težav, ki jih imajo 
nekateri ljudje z dostopom do teh 
sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 252
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 

14. pozdravlja poziv v beli knjigi k razvoju 
naložbenih dodatnih poklicnih pokojnin in 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
vendar poudarja, da bi morala Komisija 
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priporočiti kolektivno obvezno poklicno
pokojninsko varčevanje, ker kolektivni 
pokojninski sistemi (drugi steber), ki jih 
običajno upravljajo (sektorski) socialni 
partnerji, omogočajo solidarnost znotraj 
generacij in med njimi, medtem ko 
individualni sistemi tega ne omogočajo;
poudarja, da je treba dodatne poklicne 
pokojninske sisteme kljub krizi začeti 
graditi zdaj;

priporočiti kolektivno obvezno poklicno 
varčevanje, ki bi delavcem zagotavljalo 
pravico do dostopa do pokojninskih 
produktov drugega stebra, za prispevke 
delodajalcev v poklicne pokojninske 
sisteme pa bi še naprej veljalo načelo 
prostovoljnosti; ker kolektivni pokojninski 
sistemi (drugi steber), ki jih običajno 
upravljajo (sektorski) socialni partnerji, 
omogočajo solidarnost znotraj generacij in 
med njimi, medtem ko individualni sistemi 
tega ne omogočajo; poudarja, da je treba 
dodatne poklicne pokojninske sisteme 
kljub krizi začeti graditi zdaj;

Or. de

Predlog spremembe 253
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja, da je treba uvesti skupni 
evropski nadzorni in regulativni sistem za 
finančne trge in institucije, da se 
vzpostavijo razmere, ki bodo vsaki državi 
članici omogočale, da bo lahko 
zagotavljala ustrezno zaščito dodatnih 
pokojninskih sistemov in individualnih 
varčevanj; poudarja, da je treba oblikovati 
pravila na ravni EU o naložbenih praksah 
in preudarnem upravljanju shem z 
določenimi prispevki, vključno s portfelji, 
ki se prilagajajo življenjskemu ciklu, 
minimalnimi zajamčenimi donosi, zaščito 
dejanske pokojnine, ko se faza izplačila 
časovno pokriva z gospodarskimi in 
finančnimi krizami, in enako obravnavo z 
dosmrtnimi pokojninami, ki ne dela razlik 
med spoloma;

Or. en
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Predlog spremembe 254
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja, da je treba uvesti skupni 
evropski nadzorni in regulativni sistem za 
finančne trge in institucije, da se 
vzpostavijo razmere, ki bodo vsaki državi 
članici omogočale, da bo lahko 
zagotavljala ustrezno zaščito dodatnih 
pokojninskih sistemov in individualnih 
varčevanj; poudarja, da je treba oblikovati 
pravila na ravni EU o naložbenih praksah 
in preudarnem upravljanju shem z 
določenimi prispevki, vključno s portfelji, 
ki se prilagajajo življenjskemu ciklu, 
minimalnimi zajamčenimi donosi, zaščito 
dejanske pokojnine, ko se faza izplačila 
časovno pokriva z gospodarskimi in 
finančnimi krizami, in enako obravnavo z 
dosmrtnimi pokojninami, ki ne dela razlik 
med spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 255
Minodora Cliveti

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. ugotavlja, da v državah z močnim 
drugim stebrom nimajo vse kategorije 
delavcev dostopa do naložbenih poklicnih 
pokojninskih zavarovanj; meni, da bi 
morala biti naložbena poklicna 
pokojninska zavarovanja dostopna tudi 
delavcem z negotovo zaposlitvijo ali 
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zaposlitvijo za določen čas;

Or. en

Predlog spremembe 256
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. ugotavlja, da so številne države 
članice že začele izvajati obsežne 
programe pokojninske reforme, ki si 
prizadevajo za vzdržnost in tudi za 
ustreznost; poudarja, da je treba 
zagotoviti, da bodo vsi ukrepi, predlagani 
na ravni EU, nacionalne programe 
pokojninske reforme dopolnjevali, 
namesto da bi jim nasprotovali;

Or. en

Predlog spremembe 257
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14b. opozarja, da so pokojnine še vedno v 
pristojnosti držav članic, in je zaskrbljen, 
da bi morebitna dodatna evropska 
zakonodaja na tem področju lahko 
negativno vplivala na nekatere 
upokojence ali posameznim sistemom 
držav članic naložila obremenjujoče 
zahteve;

Or. en
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Predlog spremembe 258
Thomas Händel

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja nizke operativne stroške 
(sektorskih) kolektivnih neprofitnih 
poklicnih pokojninskih sistemov v 
primerjavi s sistemi zasebnega 
pokojninskega varčevanja; poudarja 
pomen nizkih operativnih stroškov, saj 
lahko celo omejena zmanjšanja stroškov 
prinesejo precej višje pokojnine;

črtano

Or. de

Predlog spremembe 259
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja nizke operativne stroške 
(sektorskih) kolektivnih neprofitnih 
poklicnih pokojninskih sistemov v 
primerjavi s sistemi zasebnega 
pokojninskega varčevanja; poudarja 
pomen nizkih operativnih stroškov, saj 
lahko celo omejena zmanjšanja stroškov 
prinesejo precej višje pokojnine;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 260
Philippe De Backer

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja nizke operativne stroške
(sektorskih) kolektivnih neprofitnih 
poklicnih pokojninskih sistemov v 
primerjavi s sistemi zasebnega 
pokojninskega varčevanja; poudarja pomen 
nizkih operativnih stroškov, saj lahko celo 
omejena zmanjšanja stroškov prinesejo 
precej višje pokojnine;

15. poudarja nizke operativne stroške 
pokojninskih sistemov, ki se upravljajo v
velikem obsegu, v primerjavi s sistemi 
zasebnega pokojninskega varčevanja;
poudarja pomen nizkih operativnih 
stroškov, saj lahko celo omejena 
zmanjšanja stroškov prinesejo precej višje 
pokojnine;

Or. en

Predlog spremembe 261
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja nizke operativne stroške
(sektorskih) kolektivnih neprofitnih 
poklicnih pokojninskih sistemov v 
primerjavi s sistemi zasebnega 
pokojninskega varčevanja; poudarja pomen 
nizkih operativnih stroškov, saj lahko celo 
omejena zmanjšanja stroškov prinesejo 
precej višje pokojnine;

15. poudarja nizke operativne stroške
(sektorskih) kolektivnih neprofitnih 
poklicnih pokojninskih sistemov v 
primerjavi s sistemi zasebnega 
pokojninskega varčevanja; poudarja pomen 
nizkih operativnih stroškov, saj lahko celo 
omejena zmanjšanja stroškov prinesejo 
precej višje pokojnine; vendar poudarja, 
da so te sisteme do zdaj imele le nekatere 
države članice;

Or. de

Predlog spremembe 262
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da bi bilo treba kolektivne 
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poklicne pokojninske sisteme vzdrževati z 
nizkimi operativnimi stroški;

Or. en

Predlog spremembe 263
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice in socialne 
partnerje, naj državljane ustrezno 
obveščajo o pridobljenih pokojninskih 
pravicah ter jih ozaveščajo in izobražujejo, 
da lahko sprejmejo dobro utemeljene 
odločitve glede prihodnjega dodatnega 
pokojninskega varčevanja; poziva države 
članice, naj oblikujejo in izvajajo stroga 
pravila glede razkritja v zvezi z 
operativnimi stroški ter tveganji in 
donosnostjo naložb v pokojninske sklade, 
ki delujejo v okviru njihove pristojnosti;

16. poziva države članice in institucije,
zadolžene za pokojninske sisteme, naj 
državljane ustrezno obveščajo o 
pridobljenih pokojninskih pravicah ter jih 
ozaveščajo in izobražujejo, da lahko 
sprejmejo dobro utemeljene odločitve 
glede prihodnjega dodatnega 
pokojninskega varčevanja; poziva države 
članice, naj oblikujejo in izvajajo stroga 
pravila glede razkritja v zvezi z 
operativnimi stroški ter tveganji in 
donosnostjo naložb v pokojninske sklade, 
ki delujejo v okviru njihove pristojnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 264
Philippe De Backer

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice in socialne 
partnerje, naj državljane ustrezno 
obveščajo o pridobljenih pokojninskih 
pravicah ter jih ozaveščajo in izobražujejo, 
da lahko sprejmejo dobro utemeljene 
odločitve glede prihodnjega dodatnega 
pokojninskega varčevanja; poziva države 

16. poziva Komisijo, naj stori korak naprej 
pri nudenju pomoči državam članicam in 
socialnim partnerjem, da državljane 
ustrezno obveščajo o pridobljenih 
pokojninskih pravicah ter jih ozaveščajo in 
izobražujejo, da lahko sprejmejo dobro 
utemeljene odločitve glede prihodnjega 



PE502.214v02-00 132/154 AM\924597SL.doc

SL

članice, naj oblikujejo in izvajajo stroga 
pravila glede razkritja v zvezi z 
operativnimi stroški ter tveganji in 
donosnostjo naložb v pokojninske sklade, 
ki delujejo v okviru njihove pristojnosti;

dodatnega pokojninskega varčevanja;
poziva Komisijo, naj dopolni svoje delo v 
zvezi s službami za sledenje pokojnin po 
EU z oceno učinka na ravni EU, da bi 
določili gospodarske koristi, če bi države 
članice in ponudniki pokojninskega 
zavarovanja državljanom na enem 
dostopnem mestu zagotovili konsolidirane 
informacije o pokojninah; poziva države 
članice, naj oblikujejo in izvajajo stroga 
pravila glede razkritja v zvezi z 
operativnimi stroški ter tveganji in 
donosnostjo naložb v pokojninske sklade, 
ki delujejo v okviru njihove pristojnosti;

Or. en

Predlog spremembe 265
Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice in socialne 
partnerje, naj državljane ustrezno 
obveščajo o pridobljenih pokojninskih 
pravicah ter jih ozaveščajo in izobražujejo, 
da lahko sprejmejo dobro utemeljene 
odločitve glede prihodnjega dodatnega 
pokojninskega varčevanja; poziva države 
članice, naj oblikujejo in izvajajo stroga 
pravila glede razkritja v zvezi z 
operativnimi stroški ter tveganji in 
donosnostjo naložb v pokojninske sklade, 
ki delujejo v okviru njihove pristojnosti;

16. poziva Komisijo, naj stori korak naprej 
pri nudenju pomoči državam članicam in 
socialnim partnerjem, da državljane 
ustrezno obveščajo o pridobljenih 
pokojninskih pravicah ter jih ozaveščajo in 
izobražujejo, da lahko sprejmejo dobro 
utemeljene odločitve glede prihodnjega 
dodatnega pokojninskega varčevanja;
poziva Komisijo, naj dopolni svoje delo v 
zvezi s službami za sledenje pokojnin po 
EU z oceno učinka na ravni EU, da bi 
določili gospodarske koristi, če bi države 
članice in ponudniki pokojninskega 
zavarovanja državljanom na enem 
dostopnem mestu zagotovili konsolidirane 
informacije o pokojninah; poziva države 
članice, naj oblikujejo in izvajajo stroga 
pravila glede razkritja v zvezi z 
operativnimi stroški ter tveganji in 
donosnostjo naložb v pokojninske sklade, 
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ki delujejo v okviru njihove pristojnosti;

Or. en

Predlog spremembe 266
Kinga Göncz

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva države članice in socialne 
partnerje, naj državljane ustrezno 
obveščajo o pridobljenih pokojninskih 
pravicah ter jih ozaveščajo in izobražujejo, 
da lahko sprejmejo dobro utemeljene 
odločitve glede prihodnjega dodatnega 
pokojninskega varčevanja; poziva države 
članice, naj oblikujejo in izvajajo stroga 
pravila glede razkritja v zvezi z 
operativnimi stroški ter tveganji in 
donosnostjo naložb v pokojninske sklade, 
ki delujejo v okviru njihove pristojnosti;

16. poziva države članice in socialne 
partnerje, naj državljane ustrezno 
obveščajo o pridobljenih pokojninskih 
pravicah ter jih ozaveščajo in izobražujejo, 
da lahko sprejmejo dobro utemeljene 
odločitve glede prihodnjega dodatnega 
pokojninskega varčevanja; prav tako naj 
državljane pravočasno obveščajo o 
načrtovanih spremembah pokojninskega 
sistema, da lahko sprejmejo utemeljeno in 
dobro premišljeno odločitev glede svojega 
pokojninskega varčevanja; poziva države 
članice, naj oblikujejo in izvajajo stroga 
pravila glede razkritja v zvezi z 
operativnimi stroški ter tveganji in 
donosnostjo naložb v pokojninske sklade, 
ki delujejo v okviru njihove pristojnosti;

Or. en

Predlog spremembe 267
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. obžaluje, da so značilnosti in rezultati 
poklicnih pokojninskih sistemov držav 
članic glede dostopa, solidarnosti, 
stroškovne učinkovitosti, tveganja in 

17. ugotavlja, da so značilnosti in rezultati 
poklicnih pokojninskih sistemov držav 
članic glede dostopa, solidarnosti, 
stroškovne učinkovitosti, tveganja in 
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donosnosti zelo različni; pozdravlja namen 
Komisije, da v tesnem posvetovanju z 
državami članicami, socialnimi partnerji, 
pokojninskim sektorjem in drugimi 
zainteresiranimi stranmi razvije kodeks 
dobre prakse za poklicne pokojninske 
sisteme;

donosnosti zelo različni; pozdravlja namen 
Komisije, da v tesnem posvetovanju z 
državami članicami, socialnimi partnerji in 
drugimi zainteresiranimi stranmi razvije 
kodeks dobre prakse za poklicne 
pokojninske sisteme, zlasti zato, da se 
spodbudi razmislek o možnih odgovorih 
na težave in pritiske na obstoječi drugi 
steber v nekaterih državah članicah zaradi 
finančne in gospodarske krize;

Or. fr

Predlog spremembe 268
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. obžaluje, da so značilnosti in rezultati 
poklicnih pokojninskih sistemov držav 
članic glede dostopa, solidarnosti, 
stroškovne učinkovitosti, tveganja in 
donosnosti zelo različni; pozdravlja namen 
Komisije, da v tesnem posvetovanju z 
državami članicami, socialnimi partnerji, 
pokojninskim sektorjem in drugimi 
zainteresiranimi stranmi razvije kodeks 
dobre prakse za poklicne pokojninske 
sisteme;

17. obžaluje, da so značilnosti in rezultati 
poklicnih pokojninskih sistemov držav 
članic glede dostopa, solidarnosti, 
stroškovne učinkovitosti, tveganja in 
donosnosti zelo različni; pozdravlja namen 
Komisije, da v tesnem posvetovanju z 
državami članicami, socialnimi partnerji in 
drugimi zainteresiranimi stranmi razvije 
kodeks dobre prakse za poklicne 
pokojninske sisteme, ki bo upošteval 
načelo subsidiarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 269
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. obžaluje, da so značilnosti in rezultati 
poklicnih pokojninskih sistemov držav 
članic glede dostopa, solidarnosti, 
stroškovne učinkovitosti, tveganja in 
donosnosti zelo različni; pozdravlja namen 
Komisije, da v tesnem posvetovanju z 
državami članicami, socialnimi partnerji, 
pokojninskim sektorjem in drugimi 
zainteresiranimi stranmi razvije kodeks 
dobre prakse za poklicne pokojninske 
sisteme;

17. obžaluje, da so značilnosti in rezultati 
poklicnih pokojninskih sistemov držav 
članic glede dostopa, solidarnosti, 
stroškovne učinkovitosti, tveganja in 
donosnosti zelo različni; pozdravlja namen 
Komisije, da v tesnem posvetovanju z 
državami članicami, socialnimi partnerji, 
pokojninskim sektorjem in drugimi 
zainteresiranimi stranmi razvije kodeks 
dobre prakse za poklicne pokojninske 
sisteme; poziva Komisijo in države 
članice, naj zmanjšajo ovire za dostop, kot 
so dolge dobe za pridobitev pravic in 
starostne omejitve; poudarja, da je treba 
odstraniti diskriminatorne elemente v 
obstoječih poklicnih pokojninskih 
sistemih; opozarja na dejstvo, da so 
nekatere države članice med krizo še 
povečale ovire za socialno varnost, 
vključno s pokojninami, kar je v 
popolnem nasprotju s številnimi cilji
strategije Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 270
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. obžaluje, da so značilnosti in rezultati 
poklicnih pokojninskih sistemov držav 
članic glede dostopa, solidarnosti, 
stroškovne učinkovitosti, tveganja in 
donosnosti zelo različni; pozdravlja namen 
Komisije, da v tesnem posvetovanju z 
državami članicami, socialnimi partnerji, 
pokojninskim sektorjem in drugimi 
zainteresiranimi stranmi razvije kodeks 
dobre prakse za poklicne pokojninske 

17. obžaluje, da so značilnosti in rezultati 
poklicnih pokojninskih sistemov držav 
članic glede dostopa, solidarnosti, 
stroškovne učinkovitosti, tveganja in 
donosnosti zelo različni; pozdravlja namen 
Komisije, da v tesnem posvetovanju z 
državami članicami, socialnimi partnerji, 
pokojninskim sektorjem in drugimi 
zainteresiranimi stranmi sproži razpravo o 
tem, ali bi bilo mogoče razviti kodeks 
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sisteme; dobre prakse za poklicne pokojninske 
sisteme; ugotavlja, da bi izmenjava 
najboljših praks ali oblikovanje smernic 
ponudila najustreznejši pristop k tej 
zadevi;

Or. en

Predlog spremembe 271
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. obžaluje, da so značilnosti in rezultati 
poklicnih pokojninskih sistemov držav 
članic glede dostopa, solidarnosti, 
stroškovne učinkovitosti, tveganja in 
donosnosti zelo različni; pozdravlja namen 
Komisije, da v tesnem posvetovanju z 
državami članicami, socialnimi partnerji, 
pokojninskim sektorjem in drugimi 
zainteresiranimi stranmi razvije kodeks 
dobre prakse za poklicne pokojninske 
sisteme;

17. obžaluje, da so značilnosti in rezultati 
poklicnih pokojninskih sistemov držav 
članic glede dostopa, solidarnosti, 
stroškovne učinkovitosti, tveganja in 
donosnosti zelo različni; pozdravlja namen 
Komisije, da v tesnem posvetovanju z 
državami članicami, socialnimi partnerji, 
pokojninskim sektorjem, predstavniki 
mlajše in starejše generacije ter drugimi 
zainteresiranimi stranmi razvije kodeks 
dobre prakse za poklicne pokojninske 
sisteme;

Or. de

Predlog spremembe 272
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. pozdravlja dejstvo, da Komisija v beli 
knjigi poziva k razvoju dobropisov za 
oskrbo („care credits“), kar pomeni, da bi 
se ob izračunu pokojnine tako pri ženskah 
kot pri moških upoštevala obdobja oskrbe 
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odvisnih oseb; opozarja, da približno 30 % 
delovno sposobnih žensk v EU, ki nosijo 
odgovornost za odvisne osebe, ostane 
neaktivnih ali dela s krajšim delovnim 
časom, ker niso na voljo infrastrukture za 
oskrbo odvisnih oseb; opozarja, da 
neenaka porazdelitev družinskih 
obveznosti med ženske in moške ter 
pomanjkanje razpoložljivih in cenovno 
sprejemljivih storitev in infrastruktur 
neposredno vplivata na raven pokojnin za 
ženske;

Or. fr

Predlog spremembe 273
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. opozarja, da so dobropisi za oskrbo 
starejših še redki, čeprav to obliko oskrbe 
večinoma neformalno izvajajo družine in 
zlasti ženske; v devetih državah članicah 
je v oskrbi institucij manj kot 10 % 
odvisnih starejših oseb, v 19 državah 
članicah pa je v neformalni oskrbi več kot 
50 % odvisnih starejših oseb1;
__________________
1 Glej Evropski inštitut za enakost med 
spoloma (EIGE), Revizija izvajanja 
izhodišč za ukrepanje, sprejetih v 
Pekingu: ženske in gospodarstvo, 2011. 

Or. fr

Predlog spremembe 274
Frédéric Daerden
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Predlog resolucije
Odstavek 17 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17c. poudarja, da je treba obravnavati 
vprašanje oskrbe starejših, zlasti ker se 
potrebe po taki oskrbi zaradi staranja 
prebivalstva povečujejo;

Or. fr

Predlog spremembe 275
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 17 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17d. poziva k izoblikovanju evropskih 
standardov za „dobropise za oskrbo 
odvisne osebe“ („care credits“), kot jih 
predvidevajo nekatere države članice1, da 
bi tako zagotovili, da bodo postala obdobja 
oskrbe odvisnih oseb standard skozi celo 
življenje tako za ženske kot za moške, ki za 
to ne bi smeli biti kaznovani ob upokojitvi, 
in da se takim ženskam in moškim 
zagotovi pokojnina, ki jim bo omogočila 
dostojno življenje;
__________________
1 Glej Evropski inštitut za enakost med 
spoloma (EIGE), Revizija izvajanja 
izhodišč za ukrepanje, sprejetih v 
Pekingu: ženske in gospodarstvo, 2011. 

Or. fr

Predlog spremembe 276
Frédéric Daerden
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Predlog resolucije
Odstavek 17 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17e. poudarja potrebo po priznanju 
oskrbe odvisnih oseb kot družbene 
vrednote; vztraja, da bi morali evropski 
standardi omogočiti upoštevanje obdobij 
prekinitve zaposlitve, da bi tako zmanjšali 
razliko v pokojninskih prispevkih zaradi 
takih prekinitev, povezanih z oskrbo 
odvisnih oseb, hkrati pa bi morali biti 
zadevni dobropisi tudi združljivi z 
zaposlitvijo in se ne bi smeli končati, ko 
oskrbovalec preseže zakonsko določeno 
upokojitveno starost;

Or. fr

Predlog spremembe 277
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 17 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17f. vztraja pri tem, da je treba z dobropisi 
za oskrbo odvisne osebe spodbujati 
vzporedno zaposlitev, namesto da se taka 
zaposlitev kaznuje, in da bi ti morali 
dopolnjevati pokojninske pravice enako 
kot zaposlitev;

Or. fr

Predlog spremembe 278
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 17 g (novo)



PE502.214v02-00 140/154 AM\924597SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

17g. vztraja, da je treba dobropise za 
oskrbo odvisne osebe zasnovati tako, da si 
bodo lahko ženske in moški pravično 
porazdelili odgovornost za oskrbo takih 
oseb in da z njimi ne bi smeli spodbujali 
žensk k temu, da bi prevzele ali ohranile 
odgovornost za oskrbo odvisnih oseb „s 
polnim delovnim časom“;

Or. fr

Predlog spremembe 279
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 17 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17h. vztraja, da se z vidika pokojninskih 
pravic izenačijo vsi zakonsko določeni 
sistemi dopustov – vključno z dopusti, 
povezanimi z materinstvom, očetovstvom 
in starševstvom –, vseživljenjsko učenje, 
oskrba hudo bolne osebe in paliativna 
oskrba;

Or. fr

Predlog spremembe 280
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 17 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17i. meni, da je treba izoblikovati evropske 
standarde v zvezi z dobropisi za oskrbo 
odvisnih oseb (otrok, starejših in odvisnih 
oseb), ki jih je treba upoštevati v 
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pokojninskih sistemih;

Or. fr

Predlog spremembe 281
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. podpira namen Komisije, da bo 
financiranje EU še naprej usmerjala – zlasti 
prek Evropskega socialnega sklada (ESS) –
v podpiranje projektov za aktivno in 
zdravo staranje na delovnem mestu ter prek 
programa Skupnosti za zaposlovanje in 
socialno solidarnost (Progress) in 
programa za socialne spremembe in 
inovacije (PSCI) zagotavljala finančno in 
praktično podporo državam članicam in 
socialnim partnerjem za postopno uvajanje 
stroškovno učinkovitih dodatnih 
pokojninskih sistemov;

18. podpira namen Komisije, da bo 
financiranje EU pod nadzorom 
Evropskega parlamenta še naprej 
usmerjala – zlasti prek Evropskega 
socialnega sklada (ESS) – v podpiranje 
projektov za aktivno in zdravo staranje na 
delovnem mestu ter prek programa za 
socialne spremembe in inovacije (PSCI) 
zagotavljala finančno in praktično podporo 
državam članicam in socialnim partnerjem 
za postopno uvajanje stroškovno 
učinkovitih dodatnih pokojninskih 
sistemov;
(Trenutno poteka postopek soodločanja za 
vzpostavitev programa PSCI, s čimer naj bi 
bil program Progress vključen v program 
PSCI.)

Or. fr

Predlog spremembe 282
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. podpira namen Komisije, da bo 
financiranje EU še naprej usmerjala – zlasti 
prek Evropskega socialnega sklada (ESS) –

18. podpira namen Komisije, da bo 
financiranje EU še naprej usmerjala – zlasti 
prek Evropskega socialnega sklada (ESS) –
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v podpiranje projektov za aktivno in 
zdravo staranje na delovnem mestu ter prek 
programa Skupnosti za zaposlovanje in 
socialno solidarnost (Progress) in programa 
za socialne spremembe in inovacije (PSCI) 
zagotavljala finančno in praktično podporo 
državam članicam in socialnim partnerjem
za postopno uvajanje stroškovno 
učinkovitih dodatnih pokojninskih 
sistemov;

v podpiranje projektov za aktivno in 
zdravo staranje na delovnem mestu ter prek 
programa Skupnosti za zaposlovanje in 
socialno solidarnost (Progress) in programa 
za socialne spremembe in inovacije (PSCI) 
zagotavljala finančno in praktično podporo 
državam članicam in socialnim partnerjem;

Or. pt

Predlog spremembe 283
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. podpira namen Komisije, da bo 
financiranje EU še naprej usmerjala – zlasti 
prek Evropskega socialnega sklada (ESS) –
v podpiranje projektov za aktivno in 
zdravo staranje na delovnem mestu ter prek 
programa Skupnosti za zaposlovanje in 
socialno solidarnost (Progress) in programa 
za socialne spremembe in inovacije (PSCI) 
zagotavljala finančno in praktično podporo 
državam članicam in socialnim partnerjem 
za postopno uvajanje stroškovno 
učinkovitih dodatnih pokojninskih 
sistemov;

18. je seznanjen z načrtom Komisije, da 
bo financiranje EU še naprej usmerjala –
zlasti prek Evropskega socialnega sklada
(ESS) – v podpiranje projektov za aktivno 
in zdravo staranje na delovnem mestu ter 
prek programa Skupnosti za zaposlovanje 
in socialno solidarnost (Progress) in 
programa za socialne spremembe in 
inovacije (PSCI) zagotavljala finančno in 
praktično podporo državam članicam in
ustreznim partnerjem za postopno uvajanje 
stroškovno učinkovitih dodatnih 
pokojninskih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 284
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

18 a. zaradi pristranskih oziroma 
objektivno pomanjkljivih ugotovitev, ki 
niso reprezentativne, toda deloma služijo 
kot osnova za predloge, poziva Komisijo, 
naj te osnove na novo ovrednoti in 
predloži;

Or. de

Predlog spremembe 285
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. priznava znatno raznolikost 
pokojninskih sistemov v EU, vendar 
poudarja, da je za delavce, ki zamenjajo
delovno mesto znotraj ali zunaj svoje 
države članice, pomembno, da njihove 
mobilnosti ne ovirajo vprašanja glede 
pridobivanja in ohranjanja poklicnih 
pokojninskih pravic; podpira pristop, ki ga 
zagotavlja Komisija, da se je treba 
osredotočiti na zagotavljanje pridobitve in 
ohranitve pokojninskih pravic, s ciljem 
zagotoviti, da se mirujoče pokojninske 
pravice mobilnih delavcev obravnavajo 
skladno s pravicami aktivnih članov 
sistema in pravicami upokojencev; meni, 
da mobilnost na trgu dela ovirajo dolga 
obdobja, po preteku katerih delavec pridobi 
pokojninske pravice, ter poziva države 
članice, naj jih skrajšajo;

19. priznava znatno raznolikost 
pokojninskih sistemov v EU, vendar 
poudarja, da bi delavci lahko bili prisiljeni 
zamenjati delovno mesto znotraj ali zunaj 
svoje države članice, zato je mobilnim 
delavcem treba zagotoviti pridobivanje in 
ohranjanje poklicnih pokojninskih pravic;
podpira pristop, ki ga zagovarja Komisija, 
da se je treba osredotočiti na zagotavljanje 
pridobitve in ohranitve pokojninskih 
pravic, s ciljem zagotoviti, da se mirujoče 
pokojninske pravice mobilnih delavcev 
obravnavajo skladno s pravicami aktivnih 
članov sistema in pravicami upokojencev;
meni, da pravice mobilnih delavcev 
ogrožajo dolga obdobja, po preteku katerih 
delavec pridobi pokojninske pravice, ter 
poziva države članice, naj jih skrajšajo;

Or. pt

Predlog spremembe 286
Sari Essayah
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. priznava znatno raznolikost 
pokojninskih sistemov v EU, vendar 
poudarja, da je za delavce, ki zamenjajo 
delovno mesto znotraj ali zunaj svoje 
države članice, pomembno, da njihove 
mobilnosti ne ovirajo vprašanja glede 
pridobivanja in ohranjanja poklicnih 
pokojninskih pravic; podpira pristop, ki ga 
zagotavlja Komisija, da se je treba 
osredotočiti na zagotavljanje pridobitve in 
ohranitve pokojninskih pravic, s ciljem 
zagotoviti, da se mirujoče pokojninske 
pravice mobilnih delavcev obravnavajo 
skladno s pravicami aktivnih članov 
sistema in pravicami upokojencev; meni, 
da mobilnost na trgu dela ovirajo dolga 
obdobja, po preteku katerih delavec 
pridobi pokojninske pravice, ter poziva 
države članice, naj jih skrajšajo;

19. priznava znatno raznolikost 
pokojninskih sistemov v EU, vendar 
poudarja, da je za delavce, ki zamenjajo 
delovno mesto znotraj ali zunaj svoje 
države članice, pomembno, da njihove 
mobilnosti ne ovirajo vprašanja glede 
pridobivanja in ohranjanja poklicnih 
pokojninskih pravic; poudarja, da mora 
biti vsak ukrep za spodbujanje mobilnosti 
uravnotežen s stroškovno učinkovitim 
zagotavljanjem dodatnih pokojninskih 
sistemov delodajalcev ter upoštevati 
naravo in namen pokojninskih sistemov; 
podpira pristop, ki ga zagovarja Komisija, 
da se je treba osredotočiti na zagotavljanje 
pridobitve in ohranitve pokojninskih 
pravic, s ciljem zagotoviti, da se mirujoče 
pokojninske pravice mobilnih delavcev 
obravnavajo skladno s pravicami aktivnih 
članov sistema in pravicami upokojencev;

Or. en

Predlog spremembe 287
Georges Bach

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. priznava znatno raznolikost 
pokojninskih sistemov v EU, vendar 
poudarja, da je za delavce, ki zamenjajo 
delovno mesto znotraj ali zunaj svoje 
države članice, pomembno, da njihove 
mobilnosti ne ovirajo vprašanja glede 
pridobivanja in ohranjanja poklicnih 
pokojninskih pravic; podpira pristop, ki ga 
zagotavlja Komisija, da se je treba 

19. priznava znatno raznolikost 
pokojninskih sistemov v EU, vendar 
poudarja, da je za delavce, ki zamenjajo 
delovno mesto znotraj ali zunaj svoje 
države članice, pomembno, da njihove 
mobilnosti ne ovirajo vprašanja glede 
pridobivanja in ohranjanja poklicnih 
pokojninskih pravic; podpira pristop, ki ga 
zagovarja Komisija, da se je treba 
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osredotočiti na zagotavljanje pridobitve in 
ohranitve pokojninskih pravic, s ciljem 
zagotoviti, da se mirujoče pokojninske 
pravice mobilnih delavcev obravnavajo 
skladno s pravicami aktivnih članov 
sistema in pravicami upokojencev; meni, 
da mobilnost na trgu dela ovirajo dolga 
obdobja, po preteku katerih delavec pridobi 
pokojninske pravice, ter poziva države 
članice, naj jih skrajšajo;

osredotočiti na zagotavljanje pridobitve in 
ohranitve pokojninskih pravic, in države 
članice poziva, naj mirujoče pokojninske 
pravice mobilnih delavcev obravnavajo 
skladno s pravicami aktivnih članov 
sistema in pravicami upokojencev; meni, 
da mobilnost na trgu dela ovirajo dolga 
obdobja, po preteku katerih delavec pridobi 
pokojninske pravice, ter poziva države 
članice, naj jih skrajšajo;

Or. de

Predlog spremembe 288
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. priznava znatno raznolikost 
pokojninskih sistemov v EU, vendar 
poudarja, da je za delavce, ki zamenjajo 
delovno mesto znotraj ali zunaj svoje 
države članice, pomembno, da njihove 
mobilnosti ne ovirajo vprašanja glede 
pridobivanja in ohranjanja poklicnih 
pokojninskih pravic; podpira pristop, ki ga 
zagotavlja Komisija, da se je treba 
osredotočiti na zagotavljanje pridobitve in 
ohranitve pokojninskih pravic, s ciljem 
zagotoviti, da se mirujoče pokojninske 
pravice mobilnih delavcev obravnavajo 
skladno s pravicami aktivnih članov 
sistema in pravicami upokojencev; meni, 
da mobilnost na trgu dela ovirajo dolga 
obdobja, po preteku katerih delavec pridobi 
pokojninske pravice, ter poziva države 
članice, naj jih skrajšajo;

19. priznava znatno raznolikost 
pokojninskih sistemov v EU, vendar 
poudarja, da je za delavce, ki zamenjajo 
delovno mesto znotraj ali zunaj svoje 
države članice, pomembno, da njihove 
mobilnosti ne ovirajo vprašanja glede 
pridobivanja in ohranjanja poklicnih 
pokojninskih pravic; podpira pristop, ki ga 
zagovarja Komisija, da se je treba 
osredotočiti na zagotavljanje pridobitve in 
ohranitve pokojninskih pravic, s ciljem 
zagotoviti, da se mirujoče pokojninske 
pravice mobilnih delavcev obravnavajo 
skladno s pravicami aktivnih članov 
sistema in pravicami upokojencev; meni, 
da mobilnost na trgu dela ovirajo dolga 
obdobja, po preteku katerih delavec pridobi 
pokojninske pravice, ter poziva države 
članice, naj jih skrajšajo; nasprotuje 
uskladitvi minimalnih pogojev za poklicne 
pokojnine (kot so spodnja starostna meja, 
doba za pridobitev pravic ali dinamičnost 
pravic), saj bi lahko povzročila velika 
zvišanja stroškov in ogrozila obstoj 
sistemov drugega stebra ter zato tudi ni v 
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interesu delavcev;

Or. de

Predlog spremembe 289
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. priznava znatno raznolikost 
pokojninskih sistemov v EU, vendar 
poudarja, da je za delavce, ki zamenjajo 
delovno mesto znotraj ali zunaj svoje 
države članice, pomembno, da njihove 
mobilnosti ne ovirajo vprašanja glede 
pridobivanja in ohranjanja poklicnih 
pokojninskih pravic; podpira pristop, ki ga 
zagotavlja Komisija, da se je treba 
osredotočiti na zagotavljanje pridobitve in 
ohranitve pokojninskih pravic, s ciljem 
zagotoviti, da se mirujoče pokojninske 
pravice mobilnih delavcev obravnavajo 
skladno s pravicami aktivnih članov 
sistema in pravicami upokojencev; meni, 
da mobilnost na trgu dela ovirajo dolga 
obdobja, po preteku katerih delavec pridobi 
pokojninske pravice, ter poziva države 
članice, naj jih skrajšajo;

19. priznava znatno raznolikost 
pokojninskih sistemov v EU, vendar 
poudarja, da je za delavce, ki zamenjajo 
delovno mesto znotraj ali zunaj svoje 
države članice, pomembno, da njihove 
mobilnosti ne ovirajo vprašanja glede 
pridobivanja in ohranjanja poklicnih 
pokojninskih pravic; podpira pristop, ki ga 
zagovarja Komisija, da se je treba 
osredotočiti na zagotavljanje pridobitve in 
ohranitve pokojninskih pravic, s ciljem 
zagotoviti, da se mirujoče pokojninske 
pravice mobilnih delavcev obravnavajo 
skladno s pravicami aktivnih članov 
sistema in pravicami upokojencev; meni, 
da mobilnost na trgu dela lahko ovirajo 
dolga obdobja, po preteku katerih delavec 
pridobi pokojninske pravice, ter poziva 
države članice, naj jih skrajšajo; se hkrati 
zaveda, da so majhne pravice do 
prenosljivosti pokojnin ena od ovir – med 
katerimi so na primer še družinski razlogi 
ali pomanjkljivo jezikovno znanje – za 
mobilnost delavcev;

Or. fr

Predlog spremembe 290
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. priznava znatno raznolikost 
pokojninskih sistemov v EU, vendar 
poudarja, da je za delavce, ki zamenjajo 
delovno mesto znotraj ali zunaj svoje 
države članice, pomembno, da njihove 
mobilnosti ne ovirajo vprašanja glede 
pridobivanja in ohranjanja poklicnih 
pokojninskih pravic; podpira pristop, ki ga 
zagotavlja Komisija, da se je treba 
osredotočiti na zagotavljanje pridobitve in 
ohranitve pokojninskih pravic, s ciljem 
zagotoviti, da se mirujoče pokojninske 
pravice mobilnih delavcev obravnavajo 
skladno s pravicami aktivnih članov 
sistema in pravicami upokojencev; meni, 
da mobilnost na trgu dela ovirajo dolga 
obdobja, po preteku katerih delavec pridobi 
pokojninske pravice, ter poziva države 
članice, naj jih skrajšajo;

19. priznava znatno raznolikost 
pokojninskih sistemov v EU, vendar 
poudarja, da je za delavce, ki zamenjajo 
delovno mesto znotraj ali zunaj svoje 
države članice, pomembno, da njihove 
mobilnosti ne ovirajo vprašanja glede 
pridobivanja in ohranjanja poklicnih 
pokojninskih pravic; podpira pristop, ki ga 
zagovarja Komisija, da se je treba 
osredotočiti na zagotavljanje pridobitve in 
ohranitve pokojninskih pravic, s ciljem 
zagotoviti, da se mirujoče pokojninske 
pravice mobilnih delavcev obravnavajo 
skladno s pravicami aktivnih članov 
sistema in pravicami upokojencev; meni, 
da mobilnost na trgu dela ovirajo dolga 
obdobja, po preteku katerih delavec pridobi 
pokojninske pravice, ter poziva države 
članice, naj jih skrajšajo; poudarja, da bi 
EU morala prevzeti določeno vlogo in 
podpreti mobilne delavce, da bi lahko 
prenesli svoje pravice iz poklicnega 
pokojninskega zavarovanja k drugemu 
delodajalcu;

Or. en

Predlog spremembe 291
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. ugotavlja, da ima Komisija lahko 
pomembno vlogo pri odpravljanju ovir za 
delovanje enotnega trga, vključno z 
mobilnostjo delavcev; poziva Komisijo, 
naj skupaj z državami članicami razmisli, 
kako bi na najboljši način spodbudila 
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varčevanje in si hkrati zagotovila koristi 
večje prenosljivosti; 

Or. en

Predlog spremembe 292
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je seznanjen s predlogom Komisije, da 
se ocenijo možne povezave med Uredbo 
883/2004/ES o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti in „nekaterimi“ 
poklicnimi pokojninskimi sistemi; opozarja 
na praktične težave pri uporabi navedene 
uredbe v izrazito različnih sistemih 
socialne varnosti 27 držav članic; poudarja 
zapletenost uporabe pristopa koordinacije v 
deset tisočih zelo različnih pokojninskih 
sistemov, ki delujejo v državah članicah,
ter zato dvomi o praktičnosti uporabe 
takega pristopa na področju pokojnin;

20. je seznanjen s predlogom Komisije, da 
se ocenijo možne povezave med Uredbo 
883/2004/ES o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti in „nekaterimi“ 
poklicnimi pokojninskimi sistemi; opozarja 
na praktične težave pri uporabi navedene 
uredbe v izrazito različnih sistemih 
socialne varnosti 27 držav članic; poudarja 
zapletenost uporabe pristopa koordinacije v 
desettisočih zelo različnih pokojninskih 
sistemov, ki delujejo v državah članicah,
vendar poudarja potrebo, da se poveča 
prenosljivost poklicnih pokojnin iz 
drugega stebra;

Or. en

Predlog spremembe 293
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je seznanjen s predlogom Komisije, da 
se ocenijo možne povezave med Uredbo 
883/2004/ES o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti in „nekaterimi“ 
poklicnimi pokojninskimi sistemi; opozarja

20. je seznanjen s predlogom Komisije, da 
se ocenijo možne povezave med Uredbo 
883/2004/ES o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti in „nekaterimi“ 
poklicnimi pokojninskimi sistemi, s čimer 
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na praktične težave pri uporabi navedene 
uredbe v izrazito različnih sistemih 
socialne varnosti 27 držav članic; poudarja 
zapletenost uporabe pristopa koordinacije v
deset tisočih zelo različnih pokojninskih 
sistemov, ki delujejo v državah članicah,
ter zato dvomi o praktičnosti uporabe 
takega pristopa na področju pokojnin;

bi lahko Svet za zaposlovanje, socialno 
politiko, zdravje ter potrošnike na tem 
področju konec koncev pridobil večjo težo 
od Sveta za ekonomske in finančne 
zadeve; opozarja, da praktične težave pri 
uporabi navedene uredbe v izrazito 
različnih sistemih socialne varnosti 27 
držav članic še ne pomenijo, da je ta 
neuporabna; poudarja, da zapletenost 
uporabe pristopa koordinacije v
desettisočih zelo različnih pokojninskih 
sistemov, ki delujejo v državah članicah,
prav tako ne pomeni, da je ta uredba 
neuporabna;

Or. fr

Predlog spremembe 294
Philippe De Backer

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je seznanjen s predlogom Komisije, da 
se ocenijo možne povezave med Uredbo 
883/2004/ES o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti in „nekaterimi“ 
poklicnimi pokojninskimi sistemi; opozarja 
na praktične težave pri uporabi navedene
uredbe v izrazito različnih sistemih 
socialne varnosti 27 držav članic; poudarja 
zapletenost uporabe pristopa koordinacije v 
deset tisočih zelo različnih pokojninskih 
sistemov, ki delujejo v državah članicah, 
ter zato dvomi o praktičnosti uporabe 
takega pristopa na področju pokojnin;

20. je seznanjen s predlogom Komisije, da 
se ocenijo možne povezave med Uredbo 
883/2004/ES o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti in „nekaterimi“ 
poklicnimi pokojninskimi sistemi; opozarja 
na praktične težave pri uporabi navedene 
uredbe v izrazito različnih sistemih 
socialne varnosti 27 držav članic; poudarja 
zapletenost uporabe pristopa koordinacije v 
desettisočih zelo različnih pokojninskih 
sistemov, ki delujejo v državah članicah, 
ter zato dvomi o praktičnosti uporabe 
takega pristopa na področju pokojnin;
poudarja pomembnost raziskave 
raznolikosti pokojninskih sistemov v 
državah članicah EU;

Or. en
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Predlog spremembe 295
Frédéric Daerden

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
si širokopotezno prizadevajo vzpostaviti in 
ohraniti službe za sledenje, ki državljanom 
omogočajo, da spremljajo svoje 
pokojninske pravice, ki izhajajo iz 
zaposlitve ali brezposelnosti in tako 
sprejmejo pravočasne in dobro utemeljene 
odločitve o dodatnem zasebnem 
pokojninskem varčevanju (v okviru 
tretjega stebra); poziva k usklajevanju na 
ravni EU, da se zagotovi ustrezna 
združljivost nacionalnih služb za sledenje;
pozdravlja pilotni projekt Komisije na tem 
področju;

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
si širokopotezno prizadevajo vzpostaviti in 
ohraniti službe za sledenje, ki državljanom 
omogočajo, da spremljajo svoje 
pokojninske pravice, ki izhajajo iz 
zaposlitve ali brezposelnosti in tako 
sprejmejo pravočasne in dobro utemeljene 
odločitve; poziva k usklajevanju na ravni 
EU, da se zagotovi ustrezna združljivost 
nacionalnih služb za sledenje; pozdravlja 
pilotni projekt Komisije na tem področju;

Or. fr

Predlog spremembe 296
Sari Essayah

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
si širokopotezno prizadevajo vzpostaviti in 
ohraniti službe za sledenje, ki državljanom 
omogočajo, da spremljajo svoje 
pokojninske pravice, ki izhajajo iz 
zaposlitve ali brezposelnosti in tako 
sprejmejo pravočasne in dobro utemeljene 
odločitve o dodatnem zasebnem 
pokojninskem varčevanju (v okviru 
tretjega stebra); poziva k usklajevanju na 
ravni EU, da se zagotovi ustrezna 
združljivost nacionalnih služb za sledenje;
pozdravlja pilotni projekt Komisije na tem 

21. poziva države članice, naj si 
širokopotezno prizadevajo vzpostaviti in 
ohraniti službe za sledenje, ki državljanom 
omogočajo, da spremljajo svoje 
pokojninske pravice, ki izhajajo iz 
zaposlitve ali brezposelnosti in tako 
sprejmejo pravočasne in dobro utemeljene 
odločitve o dodatnem zasebnem 
pokojninskem varčevanju (v okviru 
tretjega stebra); poziva k usklajevanju na 
ravni EU, da se zagotovi ustrezna 
združljivost nacionalnih služb za sledenje;
pozdravlja pilotni projekt Komisije na tem 
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področju; področju;

Or. en

Predlog spremembe 297
Philippe De Backer

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
si širokopotezno prizadevajo vzpostaviti in 
ohraniti službe za sledenje, ki državljanom 
omogočajo, da spremljajo svoje 
pokojninske pravice, ki izhajajo iz 
zaposlitve ali brezposelnosti in tako 
sprejmejo pravočasne in dobro utemeljene 
odločitve o dodatnem zasebnem 
pokojninskem varčevanju (v okviru 
tretjega stebra); poziva k usklajevanju na 
ravni EU, da se zagotovi ustrezna 
združljivost nacionalnih služb za sledenje;
pozdravlja pilotni projekt Komisije na tem 
področju;

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
si širokopotezno prizadevajo vzpostaviti in 
ohraniti službe za sledenje, ki državljanom 
omogočajo, da spremljajo svoje 
pokojninske pravice, ki izhajajo iz 
zaposlitve ali brezposelnosti in tako 
sprejmejo pravočasne in dobro utemeljene 
odločitve o dodatnem zasebnem 
pokojninskem varčevanju (v okviru 
tretjega stebra); poziva k usklajevanju na 
ravni EU, da se zagotovi ustrezna 
združljivost nacionalnih služb za sledenje;
pozdravlja pilotni projekt Komisije na tem 
področju in poziva Komisijo, naj ta pilotni 
projekt dopolni z oceno učinka glede 
gospodarskih koristi, ki bi jih imelo 
zagotavljanje konsolidiranih informacij o 
pokojninah za državljane EU na enem 
dostopnem mestu;

Or. en

Predlog spremembe 298
Veronica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
si širokopotezno prizadevajo vzpostaviti in 

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
si širokopotezno prizadevajo vzpostaviti in 
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ohraniti službe za sledenje, ki državljanom 
omogočajo, da spremljajo svoje 
pokojninske pravice, ki izhajajo iz 
zaposlitve ali brezposelnosti in tako 
sprejmejo pravočasne in dobro utemeljene 
odločitve o dodatnem zasebnem 
pokojninskem varčevanju (v okviru 
tretjega stebra); poziva k usklajevanju na 
ravni EU, da se zagotovi ustrezna 
združljivost nacionalnih služb za sledenje;
pozdravlja pilotni projekt Komisije na tem 
področju;

ohraniti službe za sledenje, ki državljanom 
omogočajo, da spremljajo svoje 
pokojninske pravice, ki izhajajo iz 
zaposlitve ali brezposelnosti in tako 
sprejmejo pravočasne in dobro utemeljene 
odločitve o dodatnem zasebnem 
pokojninskem varčevanju (v okviru 
tretjega stebra); poziva k usklajevanju na 
ravni EU, da se zagotovi ustrezna 
združljivost nacionalnih služb za sledenje;
pozdravlja pilotni projekt Komisije na tem 
področju in poziva Komisijo, naj pripravi 
oceno učinka glede gospodarskih koristi, 
ki bi jih za državljane imelo EU 
zagotavljanje konsolidiranih informacij o 
pokojninah na enem dostopnem mestu;

Or. en

Predlog spremembe 299
Jean Lambert, Marije Cornelissen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
si širokopotezno prizadevajo vzpostaviti in 
ohraniti službe za sledenje, ki državljanom 
omogočajo, da spremljajo svoje 
pokojninske pravice, ki izhajajo iz 
zaposlitve ali brezposelnosti in tako 
sprejmejo pravočasne in dobro utemeljene 
odločitve o dodatnem zasebnem 
pokojninskem varčevanju (v okviru 
tretjega stebra); poziva k usklajevanju na 
ravni EU, da se zagotovi ustrezna 
združljivost nacionalnih služb za sledenje;
pozdravlja pilotni projekt Komisije na tem 
področju;

21. poziva Komisijo in države članice, naj 
si širokopotezno prizadevajo vzpostaviti in 
ohraniti službe za sledenje, ki državljanom 
omogočajo, da spremljajo svoje 
pokojninske pravice, ki izhajajo iz 
zaposlitve ali brezposelnosti in tako 
sprejmejo pravočasne in dobro utemeljene 
odločitve o dodatnem zasebnem 
pokojninskem varčevanju (v okviru 
tretjega stebra); poziva k usklajevanju na 
ravni EU, da se zagotovi ustrezna 
združljivost nacionalnih služb za sledenje;
pozdravlja pilotni projekt Komisije na tem 
področju; vendar poudarja, da ta pobuda 
ni nadomestilo za prenosljivost pravic do 
pokojnine;

Or. en
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Predlog spremembe 300
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. dvomi o potrebi po pokojninskem 
skladu EU za raziskovalce;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 301
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. dvomi o potrebi po pokojninskem 
skladu EU za raziskovalce;

22. opozarja, da so raziskovalci v 
nekaterih državah članicah v negotovem 
socialnem in delovnem položaju, saj 
nimajo dostopa do splošnega sistema 
socialne varnosti; dvomi o potrebi po 
pokojninskem skladu EU za raziskovalce;

Or. pt

Predlog spremembe 302
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. meni, da je razvoj, in sicer ta, da 
ljudje na splošno živijo dlje, bolj zdravo in 
premožnejše življenje, eden največjih 
dosežkov sodobne družbe; poziva k 
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pozitivnemu tonu razprave o staranju, da 
bi se po eni strani aktivno spoprijeli s 
pomembnim, a premagljivim izzivom, ki 
ga predstavlja staranje, po drugi strani pa 
izkoristili priložnosti, ki jih prinašata 
staranje in gospodarstvo sivolasih; 
priznava, da imajo starejši zelo aktivno in 
dragoceno vlogo v naši družbi;

Or. en

Predlog spremembe 303
Jean-Pierre Audy

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva k financiranju socialnih 
obveznosti Evropske unije v zvezi s 
pokojninami uslužbencev evropskih 
institucij, ki so 31. decembra 2011 znašale 
34,835 milijarde EUR;

Or. fr


