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Predlog spremembe 1
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. poziva Komisijo, naj takoj sprejme 
angažirano sporočilo o socialni 
razsežnosti ekonomske in monetarne 
politike (EMU) in s tega vidika posodobi 
preglednico kazalnikov za 
makroekonomska neravnovesja z 
naborom zaposlitvenih in socialnih 
kazalnikov, obenem pa sprejme ločeno 
preglednico za socialno razsežnost EMU;

Or. en

Predlog spremembe 2
Sergio Gutiérrez Prieto
Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja dejstvo, da so nekatere 
države članice predložile poročila o 
napredku pri doseganju ciljev EU 2020 ter 
v nekaterih primerih začrtale posebne 
projekte, povezane s temi cilji; poziva vse 
države članice, naj poročila vključijo v 
svoje prispevke za evropski semester 2014;

1. obžaluje, da so samo nekatere države 
članice predložile poročila o napredku pri 
doseganju ciljev EU 2020; poziva vse 
države članice, naj poročila vključijo v 
svoje prispevke za evropski semester 2014;

Or. es

Predlog spremembe 3
Inês Cristina Zuber
Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja dejstvo, da so nekatere 
države članice predložile poročila o 
napredku pri doseganju ciljev EU 2020 ter 
v nekaterih primerih začrtale posebne 
projekte, povezane s temi cilji; poziva vse 
države članice, naj poročila vključijo v 
svoje prispevke za evropski semester 2014;

1. ugotavlja, da so nekatere države članice 
predložile poročila o napredku pri 
doseganju ciljev EU 2020 ter v nekaterih 
primerih začrtale posebne projekte, 
povezane s temi cilji;

Or. pt

Predlog spremembe 4
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja dejstvo, da so nekatere 
države članice predložile poročila o 
napredku pri doseganju ciljev EU 2020 ter 
v nekaterih primerih začrtale posebne 
projekte, povezane s temi cilji; poziva vse 
države članice, naj poročila vključijo v 
svoje prispevke za evropski semester 2014;

1. pozdravlja dejstvo, da so nekatere 
države članice predložile poročila o 
napredku pri doseganju ciljev EU 2020 ter 
v nekaterih primerih začrtale posebne 
projekte, povezane s temi cilji; poziva vse 
države članice, naj poročila vključijo v 
svoje prispevke za evropski semester 2014; 
obžaluje, da Komisija ni predstavila 
poročila o napredku EU 2020; jo poziva, 
naj letno predstavi tako poročilo;

Or. en

Predlog spremembe 5
Sergio Gutiérrez Prieto
Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da je Evropski parlament v 
svojem poročilu o letni strategiji za rast za 
leto 2013 pozval k strategiji, ki bi 
programe varčevanja uskladila s 
spodbujanjem rasti in odpiranjem 
delovnih mest; v zvezi s tem meni, da 
priporočila za posamezno državo, ki jih je 
predložila Evropska komisija, sicer 
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vsebujejo manjše spremembe časovnega 
razporeda fiskalne konsolidacije, vendar 
so za te cilje še vedno nezadostna; 
opozarja, da priporočila za posamezno 
državo v zvezi s strukturnimi reformami 
lahko prav tako negativno vplivajo na rast 
in zaposlovanje kot prejšnja politika 
varčevanja;

Or. es

Predlog spremembe 6
Inês Cristina Zuber
Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da neoliberalni t.i. 
varčevalni ukrepi, ki so bili med drugim 
okrepljeni v okviru nacionalnih načrtov 
reform, gospodarskega upravljanja in 
Evropskega semestra, prispevajo k vse 
globlji gospodarski in socialni krizi v 
številnih državah s šibkejšim 
gospodarstvom, zaradi česar je življenje 
delavskih družin, zlasti žensk in otrok, ki 
so glavne žrtve porasta revščine, 
brezposelnosti ter negotove in slabo 
plačane zaposlitve, vse težje;

Or. pt

Predlog spremembe 7
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. izraža zaskrbljenost zaradi splošnega 
pomanjkanja ambicij in napredka glede 
ciljev EU 2020; poziva, naj se cilji EU 
2020 postavijo v središče evropskega 
semestra, države članice pa naj določijo 
ambiciozne nacionalne cilje s podrobnimi 
strategijami za njihovo doseganje in z 
vidnim merjenjem napredka prek 
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nacionalnih programov reform, priporočil 
za posamezne države ter letnega pregleda 
rasti; Komisijo poziva, naj na države 
članice v primeru pomanjkanja napredka 
sistematično naslavlja priporočila glede 
posameznih ciljev EU 2020;

Or. en

Predlog spremembe 8
Pervenche Berès
Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. trdno verjame, da bi priporočila za 
posamezne države v okviru evropskega 
semestra postala veliko bolj pomembna in 
učinkovita, če bi vzpostavili kazalnike na 
socialnem področju (ki bi jih bilo treba 
vključiti v postopek v zvezi z 
makroekonomskim neravnotežjem, 
obenem pa jih tudi samostojno upoštevati) 
ter preglednico kazalnikov;

Or. en

Predlog spremembe 9
Marian Harkin
Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. obžaluje, da je EU 27 v recesiji in da 
sedanje fiskalne politike ne obrnejo tega 
procesa; zato poziva Komisijo, naj glede 
na to dejstvo in na nesprejemljive stopnje 
brezposelnosti mladih in dolgoročne 
brezposelnosti v številnih državah 
članicah ponovno oceni svoj pristop;

Or. en

Predlog spremembe 10
Sergio Gutiérrez Prieto
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da je neusklajenost 
priporočil, ki jih je pripravila Komisija, 
med državami članicami povzročila 
povečanje družbenih in gospodarskih 
razlik ter razlik na področju zaposlovanja, 
kot jih še ni bilo; poudarja, da so kljub 
manjšim izboljšavam neusklajenosti še 
vedno v priporočilih, kar lahko omenjene 
razlike še poveča;

Or. es

Predlog spremembe 11
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. Komisijo poziva, naj spremlja 
nacionalne cilje EU 2020 v državah 
članicah, ki prejemajo finančno pomoč, 
ter v ta namen naslovi prilagojena 
priporočila posameznim državam, pri 
čemer naj ustrezno upošteva omejitve, ki 
jih ustvarjajo programi 
makroekonomskega prilagajanja;

Or. en

Predlog spremembe 12
Sergio Gutiérrez Prieto
Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. obžaluje, da kljub večkratnim pozivom 
Parlamenta, ki je zahteval, da vse države 
članice predložijo nacionalne načrte 
zaposlovanja in nacionalne načrte 
zaposlovanja za mlade, precejšnje število 
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držav tega še ni storilo;

Or. es

Predlog spremembe 13
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 c. Komisijo in Svet poziva, naj izboljšata 
kazalnike za spremljanje socialne, 
okoljske in inovacijske razsežnosti 
strategije EU 2020 v okviru evropskega 
semestra; poziva k pripravi kvantitativnih 
in kvalitativnih metodologij za izboljšanje 
natančnosti ocenjevanja splošnih 
socialnih in okoljskih razmer, ki jih 
primerjalna statistika na ravni EU 
trenutno ne zajema v celoti;

Or. en

Predlog spremembe 14
Sergio Gutiérrez Prieto
Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. meni, da je pozitivno, da je Komisija 
priznala potrebo, da se zmanjša 
obdavčitev dela na račun drugih virov 
prihodkov, kot je okoljska obdavčitev; 
kljub temu poziva Komisijo, naj upošteva, 
da je večja obdavčitev kapitala nujna za 
pospešitev procesa fiskalne konsolidacije 
na pravičnejši način;

Or. es

Predlog spremembe 15
Sergio Gutiérrez Prieto
Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. verjame, da so v tem letu priporočila za 
posamezno državo posebej pomembna, ker 
države članice določajo prednostne 
naložbe znotraj kohezijske politike v 
naslednjem večletnem finančnem okviru;
v tem kontekstu poziva, naj se finančna 
sredstva EU dodatno usmerijo v rast in 
politiko zaposlovanja, zlasti v odpravljanje 
brezposelnosti mladih;

2. verjame, da so priporočila za posamezno 
državo v tem letu posebej pomembna in se 
morajo osredotočiti na kombinacijo 
varčevalnih programov in spodbujanja 
rasti, boja proti brezposelnosti, zlasti 
mladih, ter vzdrževanja stvarnih naložb, 
na primer v izobraževanje in inovacije;
obžaluje, da Komisija v osnutek priporočil 
ni vključila večine priporočil, ki jih je 
pripravil Evropski parlament; zaskrbljen 
je zaradi povečanja socialnih in 
gospodarskih razlik med državami 
članicami;

Or. es

Predlog spremembe 16
Jutta Steinruck
Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. verjame, da so v tem letu priporočila za 
posamezno državo posebej pomembna, ker 
države članice določajo prednostne naložbe 
znotraj kohezijske politike v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; v tem 
kontekstu poziva, naj se finančna sredstva 
EU dodatno usmerijo v rast in politiko 
zaposlovanja, zlasti v odpravljanje 
brezposelnosti mladih;

2. verjame, da so v tem letu priporočila za 
posamezno državo posebej pomembna, ker 
države članice določajo prednostne naložbe 
znotraj kohezijske politike v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; v tem 
kontekstu poziva, naj se finančna sredstva 
EU ciljno usmerijo v rast in politiko 
zaposlovanja, zlasti v odpravljanje 
brezposelnosti mladih in v ustvarjanje 
trajnostnih, neprekarnih in primerno 
plačanih delovnih mest, za katere je treba 
plačevati socialne prispevke;

Or. de

Predlog spremembe 17
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. verjame, da so v tem letu priporočila za 
posamezno državo posebej pomembna, ker 
države članice določajo prednostne naložbe 
znotraj kohezijske politike v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; v tem 
kontekstu poziva, naj se finančna sredstva 
EU dodatno usmerijo v v tem kontekstu 
poziva, naj se finančna sredstva EU 
dodatno usmerijo;

2. priznava, da so v tem letu priporočila za 
posamezno državo posebej pomembna, ker 
države članice določajo prednostne naložbe 
znotraj kohezijske politike v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; v tem 
kontekstu poziva, naj se finančna sredstva 
EU dodatno usmerijo v vse prednostne 
naloge strategije EU 2020;

Or. en

Predlog spremembe 18
Marian Harkin
Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. verjame, da so v tem letu priporočila za 
posamezno državo posebej pomembna, ker 
države članice določajo prednostne naložbe 
znotraj kohezijske politike v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; v tem 
kontekstu poziva, naj se finančna sredstva 
EU dodatno usmerijo v rast in politiko 
zaposlovanja, zlasti v odpravljanje 
brezposelnosti mladih;

2. priznava, da so v tem letu priporočila za 
posamezno državo posebej pomembna, ker 
države članice določajo prednostne naložbe 
znotraj kohezijske politike v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; v tem 
kontekstu poziva, naj se finančna sredstva 
EU dodatno usmerijo v rast in politiko 
zaposlovanja, zlasti v odpravljanje 
brezposelnosti mladih in dolgoročne 
brezposelnosti;

Or. en

Predlog spremembe 19
Pervenche Berès
Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. izraža zaskrbljenost zaradi vse bolj 
razširjenega mnenja, da bi s 
priseljevanjem rešili vprašanje 
brezposelnosti mladih; čeprav je prosto 
gibanje delavcev eden od temeljev 
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Pogodbe, bi, če bi ga uporabili kot 
odgovor na sedanjo krizo, povzročilo 
tveganje bega možganov, ustvarilo nova 
neravnovesja med aktivnim in neaktivnim 
prebivalstvom in končno prispevalo k še 
večji polarizaciji v EU ter zlasti v 
evroobmočju;

Or. en

Predlog spremembe 20
Sergio Gutiérrez Prieto
Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja dejstvo, da je več držav 
članic sprejelo pomembne reforme trga 
dela, katerih cilj je povečanje vzdržnosti 
trga dela, uvajanje notranje in zunanje 
prožnosti, zmanjšanje segmentacije in lažje 
prehajanje iz ene zaposlitve v drugo;

3. pozdravlja dejstvo, da je več držav 
članic sprejelo pomembne reforme trga 
dela, katerih cilj je povečanje vzdržnosti 
trga dela, uvajanje notranje in zunanje 
prožnosti, zmanjšanje segmentacije in lažje 
prehajanje iz ene zaposlitve v drugo; 
obžaluje, da se je le omejeno število teh 
reform izvedlo z zadostnim soglasjem med 
socialnimi partnerji; poziva Komisijo, naj 
v priporočilih za posamezno državo 
zagotovi, da potrebna prožnost trga dela 
ohrani optimalno raven socialne zaščite, 
ki je značilna za naš socialni model;

Or. es

Predlog spremembe 21
Inês Cristina Zuber
Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja dejstvo, da je več držav 
članic sprejelo pomembne reforme trga 
dela, katerih cilj je povečanje vzdržnosti 
trga dela, uvajanje notranje in zunanje 
prožnosti, zmanjšanje segmentacije in 
lažje prehajanje iz ene zaposlitve v drugo;

3. poziva države članice, naj sprejmejo
reforme trga dela, ki se osredotočajo 
predvsem na kakovostno zaposlitev in 
pravice, izboljšanje pravic do socialnega 
varstva in socialne vključenosti, povečanje 
obsega obstoječih socialnih pravic in 
pravic delavcev ter uvedbo novih pravic, 
spodbujanje zdravja in varnosti pri delu, 



PE516.693v01-00 12/43 AM\944149SL.doc

SL

boljše obvladovanje socialnega tveganja 
in usklajevanje poklicnega in zasebnega 
življenja;

Or. pt

Predlog spremembe 22
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja dejstvo, da je več držav 
članic sprejelo pomembne reforme trga 
dela, katerih cilj je povečanje vzdržnosti
trga dela, uvajanje notranje in zunanje 
prožnosti, zmanjšanje segmentacije in lažje 
prehajanje iz ene zaposlitve v drugo;

3. ugotavlja, da je več držav članic sprejelo 
pomembne reforme trga dela, s katerimi so 
uvedli večjo notranjo in zunanjo prožnost; 
Komisijo poziva, naj zagotovi, da bo s 
smernicami politike reforme trga dela
usmerjala med drugim v zmanjšanje 
segmentacije, lažje prehajanje iz ene 
zaposlitve v drugo, boljše vključevanje 
ranljivih skupin v trg dela, zmanjševanje 
revščine zaposlenih, spodbujanje enakosti 
spolov, krepitev pravic delavcev z 
atipičnimi pogodbami in zagotavljanje 
večje socialne zaščite za samozaposlene 
delavce;

Or. en

Predlog spremembe 23
Ismail Ertug
Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja dejstvo, da je več držav 
članic sprejelo pomembne reforme trga 
dela, katerih cilj je povečanje vzdržnosti 
trga dela, uvajanje notranje in zunanje 
prožnosti, zmanjšanje segmentacije in lažje 
prehajanje iz ene zaposlitve v drugo;

3. pozdravlja dejstvo, da je več držav 
članic sprejelo pomembne reforme trga 
dela, katerih cilj je povečanje vzdržnosti 
trga dela, uvajanje notranje in zunanje 
prožnosti, zmanjšanje segmentacije in lažje 
prehajanje iz ene zaposlitve v drugo; v 
okviru teh reform poudarja, da je treba v 
posameznih državah članicah uvesti 
minimalno plačo, ki bo prilagojena 
gospodarski moči, da bi preprečili 
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prekarne in ponižujoče zaposlitve;

Or. de

Predlog spremembe 24
Sergio Gutiérrez Prieto
Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. zaskrbljen je zaradi dejstva, da 
doseganje večje konkurenčnosti v Evropi 
poteka izključno z devalvacijo plač in ne s 
povečanjem produktivnosti naših 
gospodarstev; poziva Komisijo, naj se 
nujne naložbe v inovacije in usposabljanje 
izključijo iz izračuna primanjkljaja, da se 
zagotovi večja produktivnost v celotni 
Evropski uniji;

Or. es

Predlog spremembe 25
Pervenche Berès
Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da 
so bila priporočila za posamezne države, 
kot jih je Komisija prvotno predlagala za 
številne države članice, pri pokojninskih 
reformah zelo zavezujoča, medtem ko 
tovrstne reforme zahtevajo nacionalno 
politično in socialno kohezijo in so lahko 
uspešne le, če so rezultat pogajanj s 
socialnimi partnerji;

Or. en

Predlog spremembe 26
Marian Harkin
Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. ugotavlja, da se razmerje med dolgom 
in BDP v nekaterih državah še povečuje 
in da je treba v teh državah članicah še 
okrepiti ukrepe za spodbujanje 
zaposlenosti in rasti;

Or. en

Predlog spremembe 27
Sergio Gutiérrez Prieto
Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. obžaluje, da so priporočila Komisije 
tistim državam članicam, ki imajo več 
fiskalnega manevrskega prostora za 
povečanje domačega povpraševanja, 
nezadostna in so osredotočena na znižanje 
prispevkov za socialno varnost, ne pa na 
neto povečanje plač; poziva Komisijo, naj 
omenjena priporočila ponovno preuči; 

Or. es

Predlog spremembe 28
Inês Cristina Zuber
Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so vse države članice 
prejele priporočila o stopnji vključenosti v 
trg dela; države članice z visoko stopnjo 
brezposelnosti poziva, naj ob posvetovanju 
s socialnimi partnerji povečajo aktivne 
ukrepe na trgu dela, kot so službe za 
usposabljanje in zaposlovanje, ter uvedejo 
nadaljnje reforme za lažje zaposlovanje, 
preprečevanje prezgodnjega odhoda s trga 
dela, zmanjševanje stroškov dela in 
odpravljanje segmentacije trga dela;

4. ugotavlja, da so vse države članice 
prejele priporočila o stopnji vključenosti v 
trg dela; države članice z visoko stopnjo 
brezposelnosti poziva, naj ob posvetovanju 
s socialnimi partnerji povečajo aktivne 
ukrepe na trgu dela, kot so službe za 
usposabljanje in zaposlovanje, ter uvedejo 
nadaljnje reforme za lažje zaposlovanje;
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Or. pt

Predlog spremembe 29
Danuta Jazłowiecka
Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so vse države članice 
prejele priporočila o stopnji vključenosti v 
trg dela; države članice z visoko stopnjo 
brezposelnosti poziva, naj ob posvetovanju 
s socialnimi partnerji povečajo aktivne 
ukrepe na trgu dela, kot so službe za 
usposabljanje in zaposlovanje, ter uvedejo 
nadaljnje reforme za lažje zaposlovanje, 
preprečevanje prezgodnjega odhoda s trga 
dela, zmanjševanje stroškov dela in
odpravljanje segmentacije trga dela;

4. ugotavlja, da so vse države članice 
prejele priporočila o stopnji vključenosti v 
trg dela; države članice z visoko stopnjo 
brezposelnosti poziva, naj ob posvetovanju 
s socialnimi partnerji povečajo aktivne 
ukrepe na trgu dela, kot so službe za 
usposabljanje in zaposlovanje, ter uvedejo 
nadaljnje reforme za lažje zaposlovanje ter 
preprečevanje prezgodnjega odhoda s trga 
dela, zmanjševanje stroškov dela, 
odpravljanje segmentacije trga dela ter 
usklajevanje spretnosti in znanja delavcev 
s potrebami trga dela;

Or. en

Predlog spremembe 30
Jutta Steinruck
Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so vse države članice 
prejele priporočila o stopnji vključenosti v 
trg dela; države članice z visoko stopnjo 
brezposelnosti poziva, naj ob posvetovanju 
s socialnimi partnerji povečajo aktivne 
ukrepe na trgu dela, kot so službe za 
usposabljanje in zaposlovanje, ter uvedejo 
nadaljnje reforme za lažje zaposlovanje, 
preprečevanje prezgodnjega odhoda s trga 
dela, zmanjševanje stroškov dela in 
odpravljanje segmentacije trga dela;

4. ugotavlja, da so vse države članice 
prejele priporočila o stopnji vključenosti v 
trg dela; države članice z visoko stopnjo 
brezposelnosti poziva, naj ob posvetovanju 
s socialnimi partnerji povečajo aktivne 
ukrepe na trgu dela, kot so službe za 
usposabljanje in zaposlovanje, ter uvedejo 
nadaljnje reforme za lažje zaposlovanje, 
preprečevanje prezgodnjega odhoda s trga 
dela in odpravljanje segmentacije trga dela;
ugotavlja, da bo v državah članicah 
začasno potrebno državno spodbujanje 
usposabljanja in delovnih mest, da bi 
preprečili dolgotrajno brezposelnost in 
mladim omogočili vstop v poklicno 
življenje; v zvezi s tem poziva države 
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članice, Komisijo in Svet, naj uvedejo 
investicijske programe za ustvarjanje 
trajnostnih delovnih mest, ter ugotavlja, 
da je treba za uspešen boj proti 
brezposelnosti določiti zavezujoče cilje o
naložbah v državah članicah;

Or. de

Predlog spremembe 31
Evelyn Regner
Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so vse države članice 
prejele priporočila o stopnji vključenosti v 
trg dela; države članice z visoko stopnjo 
brezposelnosti poziva, naj ob posvetovanju 
s socialnimi partnerji povečajo aktivne 
ukrepe na trgu dela, kot so službe za 
usposabljanje in zaposlovanje, ter uvedejo 
nadaljnje reforme za lažje zaposlovanje, 
preprečevanje prezgodnjega odhoda s trga 
dela, zmanjševanje stroškov dela in 
odpravljanje segmentacije trga dela;

4. ugotavlja, da so vse države članice
prejele priporočila o stopnji vključenosti v 
trg dela; države članice z visoko stopnjo 
brezposelnosti poziva, naj ob posvetovanju 
s socialnimi partnerji povečajo aktivne, 
celovite in vključujoče ukrepe na trgu dela, 
kot so službe za usposabljanje in 
zaposlovanje, ter uvedejo nadaljnje 
reforme za lažje zaposlovanje, 
preprečevanje prezgodnjega odhoda s trga 
dela, zmanjševanje stroškov dela in 
odpravljanje segmentacije trga dela;

Or. de

Predlog spremembe 32
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so vse države članice 
prejele priporočila o stopnji vključenosti v 
trg dela; države članice z visoko stopnjo 
brezposelnosti poziva, naj ob posvetovanju 
s socialnimi partnerji povečajo aktivne 
ukrepe na trgu dela, kot so službe za 
usposabljanje in zaposlovanje, ter uvedejo 
nadaljnje reforme za lažje zaposlovanje, 
preprečevanje prezgodnjega odhoda s trga 
dela, zmanjševanje stroškov dela in 

4. ugotavlja, da so vse države članice 
prejele priporočila o stopnji vključenosti v 
trg dela; države članice z nizko stopnjo 
udeležbe na trgu dela poziva, naj ob 
posvetovanju s socialnimi partnerji 
povečajo aktivne ukrepe na trgu dela, kot 
so službe za usposabljanje in zaposlovanje, 
ter uvedejo nadaljnje reforme za lažje 
kakovostno zaposlovanje, boljše 
usklajevanje poklicnega in zasebnega 
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odpravljanje segmentacije trga dela; življenja, preprečevanje prezgodnjega 
odhoda s trga dela, prehod z obdavčitve 
dela na okoljsko obdavčitev, s čimer bi se 
zmanjšali stroški dela in odpravila 
segmentacija trga dela; poudarja, da je 
treba zagotoviti trajnostno kakovost dela 
ter se dejavno zoperstaviti vse večji 
revščini zaposlenih; 

Or. en

Predlog spremembe 33
Marian Harkin
Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da so vse države članice 
prejele priporočila o stopnji vključenosti v 
trg dela; države članice z visoko stopnjo 
brezposelnosti poziva, naj ob posvetovanju 
s socialnimi partnerji povečajo aktivne 
ukrepe na trgu dela, kot so službe za 
usposabljanje in zaposlovanje, ter uvedejo 
nadaljnje reforme za lažje zaposlovanje, 
preprečevanje prezgodnjega odhoda s trga 
dela, zmanjševanje stroškov dela in 
odpravljanje segmentacije trga dela;

4. ugotavlja, da so vse države članice 
prejele priporočila o stopnji vključenosti v 
trg dela; države članice z visoko stopnjo 
brezposelnosti poziva, naj ob posvetovanju 
s socialnimi partnerji povečajo aktivne 
ukrepe na trgu dela, kot so službe za 
usposabljanje in zaposlovanje, ter uvedejo 
nadaljnje reforme za lažje zaposlovanje, 
preprečevanje prezgodnjega odhoda s trga 
dela, povečanje konkurenčnosti in 
odpravljanje segmentacije trga dela;

Or. en

Predlog spremembe 34
Inês Cristina Zuber
Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da je povišanje pokojnin in 
plač, zlasti v državah s šibkejšim 
gospodarstvom, bistveno, da bi oživili 
njihov notranji trg in izboljšali življenjske 
pogoje delavcev in njihovih družin;

Or. pt
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Predlog spremembe 35
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. pozdravlja priporočila Komisije za 
posamezne države na področju okoljske 
obdavčitve; poudarja pozitivne 
proračunske, zaposlitvene, socialne in 
okoljske vplive prehoda z obdavčitve dela 
na okoljsko obdavčitev in postopnega 
opuščanja okolju škodljivih subvencij; 
Komisijo poziva, naj v skorajšnjem letnem 
pregledu rasti da prednost okoljski 
obdavčitvi;

Or. en

Predlog spremembe 36
Pervenche Berès
Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. obžaluje, ker nobeno priporočilo za 
posamezne države ne obravnava izziva 
posledic obdavčitve dela na dolgoročna 
vlaganja in rezultatov glede ustvarjanja 
novih delovnih mest; 

Or. en

Predlog spremembe 37
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 b. obžaluje, da so nekatera priporočila 
usmerjena v decentralizacijo določanja 
plač in kolektivnega pogajanja;  Komisijo 
poziva, naj se v prihodnosti raje vzdrži 
takih priporočil;
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Or. en

Predlog spremembe 38
Sergio Gutiérrez Prieto
Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da je še posebej zaskrbljujoča 
brezposelnost mladih in da je potrebno 
takoj ukrepati; zahteva sklenitev 
evropskega pakta za zaposlovanje mladih, 
na podlagi katerega bi uresničili že 
dogovorjene ukrepe ter določili nova 
sredstva in ukrepe za boj proti 
brezposelnosti mladih;

5. opozarja, da je še posebej zaskrbljujoča 
brezposelnost mladih in da je potrebno 
takoj ukrepati; zahteva sklenitev 
evropskega pakta za zaposlovanje mladih, 
s katerim bi zaključili in uresničili ukrepe, 
dogovorjene v paktu za rast in delovna 
mesta iz junija 2012, in v vsakem primeru 
sprejeli nova sredstva in ukrepe;

Or. es

Predlog spremembe 39
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da je še posebej zaskrbljujoča 
brezposelnost mladih in da je potrebno 
takoj ukrepati; zahteva sklenitev 
evropskega pakta za zaposlovanje mladih, 
na podlagi katerega bi uresničili že 
dogovorjene ukrepe ter določili nova 
sredstva in ukrepe za boj proti 
brezposelnosti mladih;

5. opozarja, da je še posebej zaskrbljujoča 
brezposelnost mladih in da je potrebno 
takoj ukrepati; zahteva sklenitev 
evropskega pakta za zaposlovanje mladih, 
na podlagi katerega bi uresničili že 
dogovorjene ukrepe ter določili nova 
sredstva in ukrepe za boj proti 
brezposelnosti mladih, s čimer bi 
zmanjšali število mladih, ki niso 
zaposleni, se ne izobražujejo in ne 
usposabljajo, ter revščino med mladimi, 
ob upoštevanju kvalitativnega vidika 
dostojnega dela, pri katerem se v celoti 
spoštuje temeljne delovne standarde;

Or. en

Predlog spremembe 40
Pervenche Berès
Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. se veseli okrepljenih prizadevanj v 
začetni fazi pobude za zaposlovanje 
mladih, do katerih je prišlo zaradi poziva 
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 
prek njegovih predlogov sprememb 
priporočil za posamezne države; 

Or. en

Predlog spremembe 41
Sergio Gutiérrez Prieto
Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja sprejetje jamstva za mlade s 
strani Sveta in določitev 6 milijard evrov 
za pobudo za zaposlovanje mladih v okviru 
naslednjega večletnega finančnega okvira; 
poziva države članice, naj izvajajo 
programe jamstva za mlade;

6. pozdravlja sprejetje jamstva za mlade s 
strani Sveta in določitev 6 milijard evrov 
za pobudo za zaposlovanje mladih v okviru 
naslednjega večletnega finančnega okvira; 
poziva države članice, naj izvajajo 
programe jamstva za mlade; pozdravlja 
dejstvo, da se ta finančna sredstva lahko 
porabijo v prvih dveh letih naslednjega 
finančnega okvira; opozarja pa, da je 
omenjeni znesek nezadosten in mora 
predstavljati samo prvi obrok za 
spopadanje z brezposelnostjo mladih; 
poudarja, da je znesek, ki je po oceni 
Mednarodne organizacije dela potreben 
za izvedbo učinkovitega programa za 
reševanje brezposelnosti mladih v EU, 21 
milijard evrov;

Or. es

Predlog spremembe 42
Jutta Steinruck
Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja sprejetje jamstva za mlade s 
strani Sveta in določitev 6 milijard evrov 

6. pozdravlja sprejetje jamstva za mlade s 
strani Sveta in ugotavlja, da določitev 
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za pobudo za zaposlovanje mladih v okviru 
naslednjega večletnega finančnega okvira;
poziva države članice, naj izvajajo 
programe jamstva za mlade;

6 milijard evrov za pobudo za zaposlovanje 
mladih v okviru naslednjega večletnega 
finančnega okvira ne zadostuje za uspešen 
boj proti brezposelnosti mladih; poziva
Svet, naj državam članicam pri izvajanju 
programov jamstva za mlade zagotovi 
največjo možno finančno podporo;

Or. de

Predlog spremembe 43
Danuta Jazłowiecka
Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja sprejetje jamstva za mlade s 
strani Sveta in določitev 6 milijard evrov 
za pobudo za zaposlovanje mladih v okviru 
naslednjega večletnega finančnega okvira; 
poziva države članice, naj izvajajo 
programe jamstva za mlade;

6. pozdravlja sprejetje jamstva za mlade s 
strani Sveta in določitev 6 milijard evrov 
za pobudo za zaposlovanje mladih v okviru 
naslednjega večletnega finančnega okvira; 
poziva države članice, naj izvajajo 
programe jamstva za mlade in učinkovito 
uporabijo razpoložljiva sredstva, pri čemer 
naj dejavnosti usmerijo predvsem v mlade, 
ki so v najtežjem položaju; 

Or. en

Predlog spremembe 44
Inês Cristina Zuber
Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja sprejetje jamstva za mlade s 
strani Sveta in določitev 6 milijard evrov za 
pobudo za zaposlovanje mladih v okviru 
naslednjega večletnega finančnega okvira; 
poziva države članice, naj izvajajo 
programe jamstva za mlade;

6. je seznanjen s sprejetjem jamstva za 
mlade s strani Sveta in določitvijo
6 milijard evrov za pobudo za zaposlovanje 
mladih v okviru naslednjega večletnega 
finančnega okvira; poziva države članice, 
naj izvajajo programe jamstva za mlade; v 
zvezi s tem se sklicuje na študijo 
mednarodne organizacije dela o krizi na 
področju zaposlovanja v evrskem 
območju: trendi in odzivi politike, iz 
katere izhaja, da je za dejanski vpliv na 
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brezposelnost mladih potrebnih 21 
milijard EUR, kar dokazuje, da je znesek 
v proračunu neustrezen za izpolnjevanje 
te naloge;

Or. pt

Predlog spremembe 45
Evelyn Regner
Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja sprejetje jamstva za mlade s 
strani Sveta in določitev 6 milijard evrov 
za pobudo za zaposlovanje mladih v okviru 
naslednjega večletnega finančnega okvira; 
poziva države članice, naj izvajajo 
programe jamstva za mlade;

6. pozdravlja sprejetje jamstva za mlade s 
strani Sveta in določitev 6 milijard evrov 
za pobudo za zaposlovanje mladih v okviru 
naslednjega večletnega finančnega okvira; 
poziva države članice, naj izvajajo 
programe jamstva za mlade; poudarja, da 
je za uspešno izvajanje programov 
jamstva za mlade samo v evroobmočju po 
podatkih Mednarodne organizacije dela 
potrebnih 21 milijard EUR1, letni stroški 
brezposelnosti mladih v Uniji pa znašajo 
153 milijard EUR, kar ustreza 1,2 % bruto 
domačega proizvoda EU2. zato poziva 
države članice, naj okrepijo svoja 
prizadevanja v boju proti brezposelnosti 
mladih;
__________________
1 glej: Mednarodna organizacija dela: 
Eurozone Job Crisis. Trends and Policy 
Responses (Zaposlitvena kriza v 
evroobmočju: trendi in odzivi politike). 
Ženeva, 2012.
2 glej: Eurofound: NEETs – Young 
people not in employment, education or 
training: Characteristics, costs and policy 
responses in Europe (NEET – Mladi, ki 
niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali 
usposabljajo: značilnosti, stroški in odzivi 
politike v Evropi). Urad za publikacije 
Evropske unije, Luxembourg, 2012 

Or. de
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Predlog spremembe 46
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja sprejetje jamstva za mlade s 
strani Sveta in določitev 6 milijard evrov 
za pobudo za zaposlovanje mladih v okviru 
naslednjega večletnega finančnega okvira; 
poziva države članice, naj izvajajo 
programe jamstva za mlade;

6. pozdravlja sprejetje jamstva za mlade s 
strani Sveta in določitev 6 milijard evrov 
za pobudo za zaposlovanje mladih v okviru 
naslednjega večletnega finančnega okvira; 
poziva države članice, naj izvajajo 
programe jamstva za mlade; Komisijo in 
Svet poziva, naj zagotovita, da bodo tudi 
države članice, ki so v postopku v zvezi s 
čezmernim primanjkljajem, imele 
manevrski prostor na fiskalnem področju, 
da bodo lahko izkoristile te ukrepe, zlasti 
tako, da pri izračunavanju čezmernega 
primanjkljaja teh držav članic začasno 
izvzameta njihovo sofinanciranje ukrepov 
za preprečevanje brezposelnosti mladih;

Or. en

Predlog spremembe 47
Pervenche Berès
Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja sprejetje jamstva za mlade s 
strani Sveta in določitev 6 milijard evrov 
za pobudo za zaposlovanje mladih v okviru 
naslednjega večletnega finančnega okvira; 
poziva države članice, naj izvajajo 
programe jamstva za mlade;

6. pozdravlja sprejetje jamstva za mlade s 
strani Sveta in določitev 6 milijard evrov 
za pobudo za zaposlovanje mladih v okviru 
naslednjega večletnega finančnega okvira; 
poziva države članice, naj nujno izvajajo 
programe jamstva za mlade;

Or. en

Predlog spremembe 48
Marian Harkin
Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. poudarja, da je treba zagotoviti večjo 
enakost pri sistemih obdavčitve, zlasti bolj 
progresivne sisteme obdavčitve ter prehod 
davčne osnove z dela na druge vire;

Or. en

Predlog spremembe 49
Sergio Gutiérrez Prieto
Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj nadaljuje delo
skupin za ukrepanje na področju 
zaposlovanja mladih, ki državam članicam
z najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih 
pomagajo preusmeriti sredstva iz 
evropskih strukturnih skladov, da bi več 
denarja namenili za mlade; pozdravlja 
namen Komisije, da nadgradi Evropski 
portal za zaposlitveno mobilnost (EURES) 
s krepitvijo in širitvijo njegovih dejavnosti, 
zlasti s spodbujanjem mobilnosti;

7. je razočaran nad dosežki skupin za 
ukrepanje na področju zaposlovanja mladih 
v državah članicah z najvišjo stopnjo 
brezposelnosti mladih po preusmeritvi 
sredstev iz evropskih strukturnih skladov; 
pozdravlja namen Komisije, da nadgradi 
Evropski portal za zaposlitveno mobilnost 
(EURES) s krepitvijo in širitvijo njegovih 
dejavnosti, zlasti s spodbujanjem 
mobilnosti;

Or. es

Predlog spremembe 50
Jutta Steinruck
Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj nadaljuje delo 
skupin za ukrepanje na področju 
zaposlovanja mladih, ki državam članicam 
z najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih 
pomagajo preusmeriti sredstva iz evropskih 
strukturnih skladov, da bi več denarja 
namenili za mlade; pozdravlja namen 
Komisije, da nadgradi Evropski portal za 
zaposlitveno mobilnost (EURES) s 
krepitvijo in širitvijo njegovih dejavnosti, 

7. poziva Komisijo, naj nadaljuje delo 
skupin za ukrepanje na področju 
zaposlovanja mladih, ki državam članicam 
z najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih 
pomagajo preusmeriti sredstva iz evropskih 
strukturnih skladov, da bi več denarja 
namenili za mlade; pozdravlja namen 
Komisije, da nadgradi Evropski portal za 
zaposlitveno mobilnost (EURES) s 
krepitvijo in širitvijo njegovih dejavnosti, 
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zlasti s spodbujanjem mobilnosti; zlasti s spodbujanjem mobilnosti; hkrati pa 
ugotavlja, da mora mobilnost ostati 
prostovoljna in da se zato ne smejo 
zmanjšati prizadevanja za ustvarjanje 
delovnih mest in možnosti za 
usposabljanje na kraju samem; 

Or. de

Predlog spremembe 51
Evelyn Regner
Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj nadaljuje delo 
skupin za ukrepanje na področju 
zaposlovanja mladih, ki državam članicam 
z najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih 
pomagajo preusmeriti sredstva iz evropskih 
strukturnih skladov, da bi več denarja 
namenili za mlade; pozdravlja namen 
Komisije, da nadgradi Evropski portal za 
zaposlitveno mobilnost (EURES) s 
krepitvijo in širitvijo njegovih dejavnosti, 
zlasti s spodbujanjem mobilnosti;

7. poziva Komisijo, naj nadaljuje delo 
skupin za ukrepanje na področju 
zaposlovanja mladih, ki državam članicam 
z najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih 
pomagajo preusmeriti sredstva iz evropskih 
strukturnih skladov, da bi več denarja 
namenili za mlade; pozdravlja namen 
Komisije, da nadgradi Evropski portal za 
zaposlitveno mobilnost (EURES) s 
krepitvijo in širitvijo njegovih dejavnosti, 
zlasti s spodbujanjem mobilnosti; poziva 
Komisijo, naj predlaga okvir kakovosti za 
pripravništva, ki bo med drugim zajemal 
merila za pošteno plačilo, učne cilje, 
pogoje dela ter varnostne in zdravstvene 
standarde; poziva Komisijo, države 
članice in evropske socialne partnerje, naj 
ambiciozno izvajajo koalicijo za 
vajeništva;

Or. de

Predlog spremembe 52
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj nadaljuje delo 
skupin za ukrepanje na področju 
zaposlovanja mladih, ki državam članicam 

7. poziva Komisijo, naj nadaljuje delo 
skupin za ukrepanje na področju 
zaposlovanja mladih, ki državam članicam 
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z najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih 
pomagajo preusmeriti sredstva iz evropskih 
strukturnih skladov, da bi več denarja 
namenili za mlade; pozdravlja namen 
Komisije, da nadgradi Evropski portal za 
zaposlitveno mobilnost (EURES) s 
krepitvijo in širitvijo njegovih dejavnosti, 
zlasti s spodbujanjem mobilnosti;

z najvišjo stopnjo brezposelnosti mladih 
pomagajo preusmeriti sredstva iz evropskih 
strukturnih skladov večletnega finančnega 
okvira 2007–2013, da bi več denarja 
namenili za mlade; pozdravlja namen 
Komisije, da nadgradi Evropski portal za 
zaposlitveno mobilnost (EURES) s 
krepitvijo in širitvijo njegovih dejavnosti, 
zlasti s spodbujanjem mobilnosti;

Or. en

Predlog spremembe 53
Sergio Gutiérrez Prieto
Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da je zaradi povečanja števila 
delavcev, zlasti mladih, ki domačo državo 
zapustijo in priložnost za delo iščejo v 
drugih državah EU, nujno razviti ustrezne 
ukrepe, da bi zagotovili prenosljivost 
pridobljenih socialnih pravic, zlasti 
nadomestil za brezposelnost in 
pokojninskih pravic; meni, da bi moral 
EURES v takih razmerah imeti 
pomembnejšo vlogo pri posredovanju dela 
med različnimi državami članicami, 
pozdravlja izboljšanje evropskega portala 
za mobilnost in poziva, naj skupaj z 
državami članicami v ta namen oblikuje 
posebno strategijo;

Or. es

Predlog spremembe 54
Pervenche Berès
Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. pozdravlja, da nekatera priporočila za 
posamezne države obravnavajo poseben 
položaj držav članic na področju revščine; 
močno obsoja, da nobeno priporočilo 
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posebej ne obravnava primera trga dela, s 
katerega so izključene ženske in kjer niso 
predvideni ukrepi za njihovo vključitev;

Or. en

Predlog spremembe 55
Marian Harkin
Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. poziva države članice, naj vzpostavijo 
sheme za zagotovitev boljše dostopnosti do 
financiranja za mala in srednja podjetja, 
da bi spodbudili rast zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 56
Marian Harkin
Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 b. poudarja, da je potrebna večja 
fiskalna prožnost, da bi izpolnili posebne 
potrebe različnih držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 57
Marian Harkin
Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da so potrebni posebni ukrepi 
za povečanje zaposlenosti žensk, starejših 
delavcev in invalidnih delavcev z 
učinkovitimi spodbudami, da bi se vrnili na 
delo oziroma ostali na delovnem mestu;
opozarja na pomembno vlogo, ki jo ima
otroško varstvo ter kakovost, cenovna 
ugodnost in dostopnost storitev, povezanih 

8. poudarja, da so potrebni posebni ukrepi 
za povečanje zaposlenosti žensk, starejših 
delavcev in invalidnih delavcev z 
učinkovitimi spodbudami, da bi se vrnili na 
delo oziroma ostali na delovnem mestu;
opozarja na pomembno vlogo, ki jo ima 
kakovost, cenovna ugodnost in dostopnost 
storitev na področju vzgoje in 
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z vzgojo in izobraževanjem v zgodnjem 
otroštvu;

izobraževanje v zgodnjem otroštvu, 
otroškega varstva ter oskrbi starejših;

Or. en

Predlog spremembe 58
Jutta Steinruck
Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da bi morale biti dolgotrajno 
brezposelne osebe deležne podpore v obliki 
aktivacijskih pobud, kot je program za 
ponovno zaposlovanje, in ustreznega
sistema socialnih prejemkov pri ponovnem 
vstopu na trg dela;

9. poudarja, da bi morale biti dolgotrajno 
brezposelne osebe deležne podpore v obliki 
aktivacijskih pobud, kot je program za 
ponovno zaposlovanje, in sistema socialnih 
prejemkov, ki upošteva potrebe ljudi, pri 
ponovnem vstopu na trg dela;

Or. de

Predlog spremembe 59
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da bi morale biti dolgotrajno 
brezposelne osebe deležne podpore v obliki
aktivacijskih pobud, kot je program za 
ponovno zaposlovanje, in ustreznega 
sistema socialnih prejemkov pri ponovnem 
vstopu na trg dela;

9. poudarja, da bi morale biti dolgotrajno 
brezposelne osebe deležne podpore v obliki
ustvarjanja delovnih mest in integriranih 
pristopov dejavnega vključevanja,
vključno s pozitivnimi aktivacijskimi 
pobudami, kot so individualno usmerjanje 
in programi za ponovno zaposlovanje,
ustreznih sistemov socialnih prejemkov ter 
dostopa do kakovostnih storitev, da bi jih 
podprli pri ponovnem vstopu na trg dela in 
pri dostopu do kakovostnih delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 60
Inês Cristina Zuber
Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da bi morale države članice 
odločno uvesti ukrepe za povečanje 
varnosti delavcev z ukinitvijo negotovega 
zaposlovanja in netipičnih pogodbenih 
ureditev, da bi omejili in zmanjšali število 
negotovih oblik zaposlitve, katerih zlorabo 
bi bilo treba kaznovati; poudarja, da bi 
morale države članice zato uvesti varne in 
zanesljive pogodbe o zaposlitvi, dejavne in 
vključujoče politike trga dela, sisteme 
vseživljenjskega učenja ter učinkovite, 
visokokakovostne sisteme socialne 
varnosti z jasnimi pravicami za 
brezposelne, da bodo upravičeni do 
ustreznih prispevkov, ter po potrebi 
prilagojene ukrepe za iskanje kakovostne 
zaposlitve ali usposabljanje ali 
nadgrajevanje njihovih spretnosti in 
znanj;

Or. pt

Predlog spremembe 61
Jutta Steinruck
Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja, da velik del gospodarskega 
potenciala in možnosti za zaposlitev v 
storitvenem sektorju ostaja neizkoriščen;
zahteva ustrezno in celovito izvajanje 
direktive EU o storitvah; poziva države 
članice, naj odstranijo ovire v 
maloprodajnem sektorju in prekomerne 
omejitve pri poklicnih storitvah in 
reguliranih poklicih;

10. opozarja, da velik del gospodarskega 
potenciala in možnosti za zaposlitev v 
storitvenem sektorju ostaja neizkoriščen;
zahteva ustrezno in celovito izvajanje 
direktive EU o storitvah; hkrati opozarja, 
da je treba v vseh sektorjih spoštovati 
standarde na področju plač in socialne 
standarde; poziva države članice, naj v 
vseh sektorjih, v katerih ne veljajo 
kolektivne pogodbe med socialnimi 
partnerji, uvedejo minimalno plačo, ki se 
bo zgledovala po višini plač v kolektivnih 
pogodbah za zadevni sektor;

Or. de
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Predlog spremembe 62
Danuta Jazłowiecka
Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja, da velik del gospodarskega 
potenciala in možnosti za zaposlitev v 
storitvenem sektorju ostaja neizkoriščen; 
zahteva ustrezno in celovito izvajanje 
direktive EU o storitvah; poziva države 
članice, naj odstranijo ovire v 
maloprodajnem sektorju in prekomerne 
omejitve pri poklicnih storitvah in 
reguliranih poklicih;

10. opozarja, da velik del gospodarskega 
potenciala in možnosti za zaposlitev v 
storitvenem sektorju ostaja neizkoriščen; 
zahteva ustrezno in celovito izvajanje 
direktive EU o storitvah; poziva države 
članice, naj odstranijo ovire v 
maloprodajnem sektorju in prekomerne 
omejitve pri poklicnih storitvah in 
reguliranih poklicih; hkrati poziva k 
odstranitvi ovir za prost pretok delavcev, 
da bi se izboljšala mobilnost in kar 
najbolje izkoristil človeški kapital EU;

Or. en

Predlog spremembe 63
Inês Cristina Zuber
Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja, da velik del gospodarskega 
potenciala in možnosti za zaposlitev v 
storitvenem sektorju ostaja neizkoriščen;
zahteva ustrezno in celovito izvajanje 
direktive EU o storitvah; poziva države 
članice, naj odstranijo ovire v 
maloprodajnem sektorju in prekomerne 
omejitve pri poklicnih storitvah in 
reguliranih poklicih;

10. opozarja na pomembno vlogo javnih 
storitev pri varovanju socialnih pravic;
poziva države članice, naj te storitve 
okrepijo, namesto da izvajajo politike, ki 
narekujejo odpuščanje javnih 
uslužbencev; poudarja, da poseganje po 
zasebnih storitvah ne bi smelo ogrožati 
mrež javnih storitev;

Or. pt

Predlog spremembe 64
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 10
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja, da velik del gospodarskega 
potenciala in možnosti za zaposlitev v 
storitvenem sektorju ostaja neizkoriščen;
zahteva ustrezno in celovito izvajanje 
direktive EU o storitvah; poziva države 
članice, naj odstranijo ovire v 
maloprodajnem sektorju in prekomerne 
omejitve pri poklicnih storitvah in 
reguliranih poklicih;

10. opozarja, da niso v celoti izkoriščeni 
gospodarski potencial in možnosti za 
zaposlitev v storitvenem sektorju; zahteva 
ustrezno in celovito izvajanje direktive EU 
o storitvah ob zagotavljanju izpolnjevanja 
obveznosti javnih storitev, ki lahko vsem 
zagotovijo univerzalni dostop do 
kakovostnih storitev po razumnih cenah;
poziva države članice, naj zlasti vlagajo v 
kakovostne javne storitve; poziva države 
članice, naj odstranijo ovire v 
maloprodajnem sektorju in prekomerne 
omejitve pri poklicnih storitvah in 
reguliranih poklicih;

Or. en

Predlog spremembe 65
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10 a. poudarja zaposlitveni potencial 
zelenega gospodarstva, ki bi po ocenah 
Komisije lahko do leta 2020 ustvarilo 5 
milijonov delovnih mest samo v sektorju 
energetske učinkovitosti in obnovljivih 
virov energije, pod pogojem, da bodo 
uresničene ambiciozne podnebne in 
energetske politik;  poziva države članice, 
naj zagotovijo zadostno raven naložb v teh 
sektorjih in predvidijo prihodnje potrebe 
po znanju in spretnostih za delavce ter 
zagotovijo kakovostna „zelena“ delovna 
mesta; poziva Komisijo, naj izkoriščanje 
potenciala delovnih mest, ki ga ima zeleno 
gospodarstvo, kot ključno prednostno 
nalogo vključi v letni pregled rasti 2014;

Or. en

Predlog spremembe 66
Pervenche Berès
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Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10 a. poziva Komisijo, naj po razpravi na 
plenarnem zasedanju o socialni 
razsežnosti ekonomske in monetarne 
unije in posvetovanju, ki ga je 9. julija 
2013 organiziral Odbor za zaposlovanje in 
socialne zadeve Evropskega parlamenta, 
pripravi zeleno knjigo o minimalnem 
nadomestilu za brezposelnost v 
evroobmočju kot samodejnem 
stabilizatorju;

Or. en

Predlog spremembe 67
Sergio Gutiérrez Prieto
Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja na neusklajenost med 
ponudbo spretnosti in povpraševanjem po 
njih ter na ozka grla v mnogih regijah in 
sektorjih, pa tudi na neustreznost 
nekaterih sistemov za izobraževanje in 
usposabljanje, ki se niso zmožni 
prilagajati zahtevam na trgu dela;
pozdravlja reforme sistemov poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki so jih 
začele nekatere države članice, da bi 
spretnosti in kvalifikacije prilagodile 
potrebam na trgu dela, zlasti za mlade; 
opozarja, da morajo skoraj vse države 
članice sprejeti nadaljnje ukrepe in vložiti 
dodatna sredstva v izobraževanje in
usposabljanje;

11. opozarja, da si morajo vse države 
članice bolj prizadevati, da svoje 
izobraževalne sisteme prilagodijo 
potrebam na trgu dela; obžaluje, da 
Komisija v svojih priporočilih ni opozorila
držav članic, ki krčijo izobraževalne 
programe, da ohranijo naložbe v
usposabljanje;

Or. es

Predlog spremembe 68
Jutta Steinruck
Osnutek mnenja
Odstavek 11
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja na neusklajenost med 
ponudbo spretnosti in povpraševanjem po 
njih ter na ozka grla v mnogih regijah in 
sektorjih, pa tudi na neustreznost nekaterih 
sistemov za izobraževanje in usposabljanje, 
ki se niso zmožni prilagajati zahtevam na 
trgu dela; pozdravlja reforme sistemov 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
ki so jih začele nekatere države članice, da 
bi spretnosti in kvalifikacije prilagodile 
potrebam na trgu dela, zlasti za mlade; 
opozarja, da morajo skoraj vse države 
članice sprejeti nadaljnje ukrepe in vložiti 
dodatna sredstva v izobraževanje in 
usposabljanje;

11. opozarja na neusklajenost med 
ponudbo spretnosti in povpraševanjem po 
njih ter na ozka grla v mnogih regijah in 
sektorjih, pa tudi na neustreznost nekaterih 
sistemov za izobraževanje in usposabljanje, 
ki se niso zmožni prilagajati zahtevam na 
trgu dela; pozdravlja reforme sistemov 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
ki so jih začele nekatere države članice, da 
bi spretnosti in kvalifikacije prilagodile 
potrebam na trgu dela, zlasti za mlade; 
opozarja, da morajo skoraj vse države 
članice sprejeti nadaljnje ukrepe in vložiti 
dodatna sredstva v izobraževanje in 
usposabljanje; opozarja, da varčevalni 
napori in cilji za konsolidacijo 
proračunov ne smejo ovirati vlaganj v 
izobraževanje in varna, neprekarna 
delovna mesta;

Or. de

Predlog spremembe 69
Inês Cristina Zuber
Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja na neusklajenost med 
ponudbo spretnosti in povpraševanjem po 
njih ter na ozka grla v mnogih regijah in 
sektorjih, pa tudi na neustreznost nekaterih 
sistemov za izobraževanje in usposabljanje, 
ki se niso zmožni prilagajati zahtevam na 
trgu dela; pozdravlja reforme sistemov 
poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, ki so jih začele nekatere 
države članice, da bi spretnosti in 
kvalifikacije prilagodile potrebam na trgu 
dela, zlasti za mlade; opozarja, da morajo 
skoraj vse države članice sprejeti nadaljnje 
ukrepe in vložiti dodatna sredstva v 
izobraževanje in usposabljanje;

11. opozarja na neusklajenost med 
ponudbo spretnosti in povpraševanjem po 
njih ter na ozka grla v mnogih regijah in 
sektorjih, pa tudi na neustreznost nekaterih 
sistemov za izobraževanje in usposabljanje, 
ki se niso zmožni prilagajati zahtevam na 
trgu dela; meni, da morajo izobraževalne 
ustanove in/ali ustanove za usposabljanje 
v okviru učnega načrta zagotavljati 
pripravništva, kar bo študentom 
omogočilo pridobivanje izkušenj na 
študijskem področju, ki so si ga izbrali, ter 
prispevalo k širšemu obsegu njihovih 
učnih izkušenj in razumevanju delovne 
prakse; opozarja, da morajo skoraj vse 
države članice sprejeti nadaljnje ukrepe in 
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vložiti dodatna sredstva v izobraževanje in 
usposabljanje;

Or. pt

Predlog spremembe 70
Evelyn Regner
Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja na neusklajenost med 
ponudbo spretnosti in povpraševanjem po 
njih ter na ozka grla v mnogih regijah in 
sektorjih, pa tudi na neustreznost 
nekaterih sistemov za izobraževanje in 
usposabljanje, ki se niso zmožni 
prilagajati zahtevam na trgu dela; 
pozdravlja reforme sistemov poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja, ki so jih 
začele nekatere države članice, da bi 
spretnosti in kvalifikacije prilagodile 
potrebam na trgu dela, zlasti za mlade;
opozarja, da morajo skoraj vse države 
članice sprejeti nadaljnje ukrepe in vložiti 
dodatna sredstva v izobraževanje in 
usposabljanje;

11. pozdravlja reforme sistemov 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
ki so jih začele nekatere države članice, da 
bi spretnosti in kvalifikacije prilagodile 
potrebam na trgu dela, zlasti za mlade; v 
zvezi s tem poudarja prednosti dualnih 
izobraževalnih sistemov; opozarja, da 
morajo skoraj vse države članice sprejeti 
nadaljnje ukrepe in vložiti dodatna sredstva 
v izobraževanje in usposabljanje;

Or. de

Predlog spremembe 71
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja na neusklajenost med 
ponudbo spretnosti in povpraševanjem po 
njih ter na ozka grla v mnogih regijah in 
sektorjih, pa tudi na neustreznost nekaterih 
sistemov za izobraževanje in usposabljanje, 
ki se niso zmožni prilagajati zahtevam na 
trgu dela; pozdravlja reforme sistemov 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
ki so jih začele nekatere države članice, da 
bi spretnosti in kvalifikacije prilagodile 

11. opozarja na neusklajenost med 
ponudbo spretnosti in povpraševanjem po 
njih ter na ozka grla v mnogih regijah in 
sektorjih, pa tudi na neustreznost nekaterih 
sistemov za izobraževanje in usposabljanje, 
ki se niso zmožni prilagajati zahtevam na 
trgu dela in potrebam delavcev; pozdravlja 
reforme sistemov poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja, ki so jih začele nekatere 
države članice, da bi spretnosti in 
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potrebam na trgu dela, zlasti za mlade;
opozarja, da morajo skoraj vse države 
članice sprejeti nadaljnje ukrepe in vložiti 
dodatna sredstva v izobraževanje in 
usposabljanje;

kvalifikacije prilagodile potrebam na trgu 
dela in (prihodnjim) potrebam delavcev, 
zlasti za mlade; opozarja, da morajo skoraj 
vse države članice sprejeti nadaljnje ukrepe 
in vložiti dodatna sredstva v izobraževanje 
in usposabljanje;

Or. en

Predlog spremembe 72
Marian Harkin
Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja na neusklajenost med 
ponudbo spretnosti in povpraševanjem po 
njih ter na ozka grla v mnogih regijah in 
sektorjih, pa tudi na neustreznost nekaterih 
sistemov za izobraževanje in usposabljanje, 
ki se niso zmožni prilagajati zahtevam na 
trgu dela; pozdravlja reforme sistemov 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
ki so jih začele nekatere države članice, da 
bi spretnosti in kvalifikacije prilagodile 
potrebam na trgu dela, zlasti za mlade;
opozarja, da morajo skoraj vse države 
članice sprejeti nadaljnje ukrepe in vložiti 
dodatna sredstva v izobraževanje in 
usposabljanje;

11. opozarja na neusklajenost med 
ponudbo spretnosti in povpraševanjem po 
njih ter na ozka grla v mnogih regijah in 
sektorjih, pa tudi na neustreznost nekaterih 
sistemov za izobraževanje in usposabljanje, 
ki se niso zmožni prilagajati zahtevam na 
trgu dela; pozdravlja reforme sistemov 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
ki so jih začele nekatere države članice, da 
bi spretnosti in kvalifikacije prilagodile 
potrebam na trgu dela, zlasti za mlade;
opozarja, da morajo skoraj vse države 
članice sprejeti nadaljnje ukrepe in vložiti 
dodatna sredstva v izobraževanje, 
usposabljanje, raziskave, inovacije in
razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 73
Nadja Hirsch
Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11 a. poudarja, da je poleg reforme na 
področju izobraževanja in usposabljanja 
potrebna tudi dolgoročna, trajnostna 
strategija priseljevanja, ki bo temeljila na 
merilih, da bi se zoperstavili pomanjkanju 
kvalificiranih delavcev in posledicam 
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demografskih sprememb;

Or. de

Predlog spremembe 74
Sergio Gutiérrez Prieto
Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. ugotavlja, da je kriza povzročila hude 
in trajne posledice za stopnjo 
brezposelnosti in socialne razmere v 
državah članicah, kar je vodilo do 
nevzdržnega povečanja revščine in 
socialne izključenosti, vključno z revščino 
otrok, brezdomstvom, revščino pri 
zaposlenih in prezadolženostjo 
gospodinjstev; v tem kontekstu poziva 
države članice, naj okrepijo mreže socialne 
varnosti in zagotovijo njihovo učinkovitost 
pri pomoči prizadetim;

12. ugotavlja, da je kriza povzročila hude 
in trajne posledice za stopnjo 
brezposelnosti in socialne razmere v 
državah članicah, kar je vodilo do 
nevzdržnega povečanja revščine in 
socialne izključenosti, vključno z revščino 
otrok, brezdomstvom, revščino pri 
zaposlenih in prezadolženostjo 
gospodinjstev; v tem kontekstu poziva 
države članice, naj okrepijo mreže socialne 
varnosti in zagotovijo njihovo učinkovitost 
pri pomoči prizadetim; poudarja, da je 
gospodarsko in socialno poslabšanje 
vodilo v izčrpanje nacionalnih fiskalnih 
stabilizatorjev v številnih državah 
članicah, druge pa imajo v tem okviru 
veliko manevrskega prostora; poziva 
Komisijo, naj čim prej pripravi predlog o 
evropskem avtomatskem stabilizatorju, 
tako kot je določila v načrtu decembra 
2012;

Or. es

Predlog spremembe 75
Jutta Steinruck
Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. ugotavlja, da je kriza povzročila hude 
in trajne posledice za stopnjo 
brezposelnosti in socialne razmere v 
državah članicah, kar je vodilo do 
nevzdržnega povečanja revščine in 
socialne izključenosti, vključno z revščino 

12. ugotavlja, da je kriza povzročila hude 
in trajne posledice za stopnjo 
brezposelnosti in socialne razmere v 
državah članicah, kar je vodilo do 
nevzdržnega povečanja revščine in 
socialne izključenosti, vključno z revščino 
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otrok, brezdomstvom, revščino pri 
zaposlenih in prezadolženostjo 
gospodinjstev; v tem kontekstu poziva 
države članice, naj okrepijo mreže socialne 
varnosti in zagotovijo njihovo učinkovitost 
pri pomoči prizadetim;

otrok, brezdomstvom, revščino pri 
zaposlenih in prezadolženostjo 
gospodinjstev; v tem kontekstu poziva 
države članice, naj okrepijo mreže socialne 
varnosti in zagotovijo njihovo učinkovitost 
pri pomoči prizadetim; opozarja, da 
varčevalni ukrepi zaradi fiskalne 
konsolidacije ne smejo povzročiti, da 
prizadetim ne bi več mogli zagotoviti 
potrebne pomoči;

Or. de

Predlog spremembe 76
Danuta Jazłowiecka
Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. ugotavlja, da je kriza povzročila hude 
in trajne posledice za stopnjo 
brezposelnosti in socialne razmere v 
državah članicah, kar je vodilo do 
nevzdržnega povečanja revščine in 
socialne izključenosti, vključno z revščino 
otrok, brezdomstvom, revščino pri 
zaposlenih in prezadolženostjo 
gospodinjstev; v tem kontekstu poziva 
države članice, naj okrepijo mreže socialne 
varnosti in zagotovijo njihovo učinkovitost 
pri pomoči prizadetim;

12. ugotavlja, da je kriza povzročila hude 
in trajne posledice za stopnjo 
brezposelnosti in socialne razmere v 
državah članicah, kar je vodilo do 
nevzdržnega povečanja revščine in 
socialne izključenosti, vključno z revščino 
otrok, brezdomstvom, revščino pri 
zaposlenih in prezadolženostjo 
gospodinjstev; v tem kontekstu poziva 
države članice, naj okrepijo mreže socialne 
varnosti in zagotovijo njihovo učinkovitost 
pri pomoči prizadetim ter vlagajo v 
preventivne ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 77
Evelyn Regner
Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. ugotavlja, da je kriza povzročila hude 
in trajne posledice za stopnjo 
brezposelnosti in socialne razmere v 
državah članicah, kar je vodilo do 
nevzdržnega povečanja revščine in 

12. ugotavlja, da sta kriza in politika 
varčevanja, ki je sledila, povzročili hude in 
trajne posledice za stopnjo brezposelnosti 
in socialne razmere v državah članicah, kar 
je vodilo do nevzdržnega povečanja 
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socialne izključenosti, vključno z revščino 
otrok, brezdomstvom, revščino pri 
zaposlenih in prezadolženostjo 
gospodinjstev; v tem kontekstu poziva 
države članice, naj okrepijo mreže socialne 
varnosti in zagotovijo njihovo učinkovitost 
pri pomoči prizadetim;

revščine in socialne izključenosti, vključno 
z revščino otrok, brezdomstvom, revščino 
pri zaposlenih in prezadolženostjo 
gospodinjstev; v tem kontekstu poziva 
države članice, naj okrepijo mreže socialne 
varnosti in zagotovijo njihovo učinkovitost 
pri pomoči prizadetim;

Or. de

Predlog spremembe 78
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. ugotavlja, da je kriza povzročila hude 
in trajne posledice za stopnjo 
brezposelnosti in socialne razmere v 
državah članicah, kar je vodilo do 
nevzdržnega povečanja revščine in 
socialne izključenosti, vključno z revščino 
otrok, brezdomstvom, revščino pri 
zaposlenih in prezadolženostjo 
gospodinjstev; v tem kontekstu poziva 
države članice, naj okrepijo mreže socialne 
varnosti in zagotovijo njihovo učinkovitost 
pri pomoči prizadetim;

12. ugotavlja, da je kriza, ki jo je politika 
prociklične fiskalne konsolidacije še 
zaostrila, povzročila hude in trajne 
posledice za stopnjo brezposelnosti in 
socialne razmere v državah članicah, kar je 
vodilo do nevzdržnega povečanja revščine 
in socialne izključenosti, vključno z 
revščino otrok, brezdomstvom, družbeno 
neenakostjo, revščino pri zaposlenih in 
prezadolženostjo gospodinjstev; v tem 
kontekstu poziva Komisijo in Svet, naj 
ponovno preučita hitrost in časovni 
razpored fiskalne konsolidacije ter 
dodatno podaljšata roke za zmanjšanje 
čezmernega primanjkljaja, da bi 
omogočila ustvarjanje delovnih mest; 
poziva države članice, naj okrepijo mreže 
socialne varnosti in zagotovijo njihovo 
učinkovitost pri pomoči prizadetim;

Or. en

Predlog spremembe 79
Emer Costello
Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. ugotavlja, da je kriza povzročila hude 
in trajne posledice za stopnjo 

12. ugotavlja, da je kriza povzročila hude 
in trajne posledice za stopnjo 
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brezposelnosti in socialne razmere v 
državah članicah, kar je vodilo do 
nevzdržnega povečanja revščine in 
socialne izključenosti, vključno z revščino 
otrok, brezdomstvom, revščino pri 
zaposlenih in prezadolženostjo 
gospodinjstev; v tem kontekstu poziva 
države članice, naj okrepijo mreže socialne 
varnosti in zagotovijo njihovo učinkovitost 
pri pomoči prizadetim;

brezposelnosti in socialne razmere v 
državah članicah, kar je vodilo do 
nevzdržnega povečanja revščine in 
socialne izključenosti, vključno z revščino 
otrok, brezdomstvom, revščino pri 
zaposlenih in prezadolženostjo 
gospodinjstev; v tem kontekstu poziva 
države članice, naj okrepijo mreže socialne 
varnosti in zagotovijo njihovo učinkovitost 
pri pomoči prizadetim; poziva Komisijo, 
naj pri napredku glede krovnih ciljev 
strategije Evropa 2020 upošteva vpliv 
programov gospodarskega prilagajanja v 
državah članicah, ki se srečujejo s 
finančnimi težavami, in naj se dogovori o 
spremembah, s katerimi bi programe 
prilagajanja uskladili s cilji strategije 
Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 80
Sergio Gutiérrez Prieto
Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. meni, da v zvezi s tem javni 
pokojninski sistemi v veliki meri blažijo 
negativne socialne učinke; obžaluje, da so 
priporočila Komisije obšla priporočila 
Evropskega parlamenta iz poročil o zeleni 
knjigi in beli knjigi o pokojninah, zlasti 
kar zadeva zakonsko določeno 
upokojitveno starost in povezavo s 
pričakovano življenjsko dobo;

Or. es

Predlog spremembe 81
Inês Cristina Zuber
Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. poudarja, da bi morale države 
članice spodbujati kakovostne javne 
storitve in v celoti izkoristiti zmogljivosti 
svoje delovne sile, zagotoviti pravice 
delavcev ter spodbujati kolektivna 
pogajanja ter javno in vsem dostopno 
socialno varnost, da bi iz gospodarske in 
socialne krize prišle še močnejše, dosegale 
višjo rast in zagotovile dolgoročno 
delovanje svojih sistemov socialne 
varnosti; 

Or. pt

Predlog spremembe 82
Sergio Gutiérrez Prieto
Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. pozdravlja dejstvo, da se je v tem letu 
več držav članic potrudilo, da bi v pripravo 
nacionalnih programov reform vključile 
nacionalne parlamente, socialne partnerje 
in civilno družbo; poudarja, da je 
sodelovanje vseh zainteresiranih strani pri 
razvoju nujnih reform ključno za njihovo 
uveljavitev in uspeh.

13. pozdravlja dejstvo, da se je v tem letu 
več držav članic potrudilo, da bi v pripravo 
nacionalnih programov reform vključile 
nacionalne parlamente, socialne partnerje 
in civilno družbo; poziva Evropsko 
komisijo, naj od držav članic zahteva, da 
nacionalni parlamenti in socialni 
partnerji predhodno sodelujejo pri 
pripravi nacionalnih programov reform 
ter programov za stabilnost in 
konvergenco;

Or. es

Predlog spremembe 83
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. pozdravlja dejstvo, da se je v tem letu 
več držav članic potrudilo, da bi v pripravo 

13. pozdravlja dejstvo, da so se nekatere 
države članice potrudile, da bi v pripravo 
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nacionalnih programov reform vključile 
nacionalne parlamente, socialne partnerje 
in civilno družbo; poudarja, da je 
sodelovanje vseh zainteresiranih strani pri 
razvoju nujnih reform ključno za njihovo 
uveljavitev in uspeh.

nacionalnih programov reform vključile 
nacionalne parlamente, socialne partnerje 
in civilno družbo ter da bi od njih pridobili 
mnenje glede priporočil za posamezne 
države, poudarja pa, da je treba narediti 
več za zagotovitev zadostne legitimnosti in 
odgovornosti; poudarja, da je sodelovanje 
vseh zainteresiranih strani pri razvoju 
nacionalnih programov reform in 
priporočil za posamezne države, ki lahko 
zagotovijo izpolnitev ciljev EU2020, 
ključno za njihovo uveljavitev in uspeh;
poziva Komisijo, naj razvije kodeks 
ravnanja za sodelovanje zainteresiranih 
strani, ki ga nadzoruje evropski semester, 
naj podpre financiranje sistematičnega 
sodelovanja zainteresiranih strani na 
nacionalni ravni v evropskem semestru, 
pri čemer je treba prispevke 
zainteresiranih strani priložiti 
nacionalnemu programu reform, in naj 
organizira letne predstavitve skupaj s 
Parlamentom in z vključitvijo 
zainteresiranih strani, da se oceni 
napredek pri doseganju ciljev in ponudi 
predloge za priporočila za posamezne 
države;

Or. en

Predlog spremembe 84
Emer Costello
Osnutek mnenja
Odstavek 13

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13. pozdravlja dejstvo, da se je v tem letu 
več držav članic potrudilo, da bi v pripravo 
nacionalnih programov reform vključile 
nacionalne parlamente, socialne partnerje 
in civilno družbo; poudarja, da je 
sodelovanje vseh zainteresiranih strani pri 
razvoju nujnih reform ključno za njihovo 
uveljavitev in uspeh.

13. pozdravlja dejstvo, da se je v tem letu 
več držav članic potrudilo, da bi v pripravo 
nacionalnih programov reform vključile 
nacionalne parlamente, socialne partnerje 
in civilno družbo; ponovno poziva k večji 
demokratični legitimnosti evropskega 
semestra ter poudarja, da je sodelovanje 
vseh zainteresiranih strani pri razvoju 
nujnih reform ključno za njihovo 
uveljavitev in uspeh.
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Or. en

Predlog spremembe 85
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 86
Sergio Gutiérrez Prieto
Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13a. obžaluje, da se bo poročilo 
Evropskega parlamenta o nacionalnih 
načrtih reform, ki jih je predlagala 
Evropska komisija, izdelalo po tem, ko jih 
bo Evropski svet odobril; poziva Komisijo, 
naj pregleda časovni razpored evropskega 
semestra, da se zagotovi popolna 
demokratična legitimnost procesa, zlasti 
po sprejetju šesterčka, ko bodo priporočila 
za posamezno državo za države članice 
zavezujoča.

Or. es

Predlog spremembe 87
Pervenche Berès
Osnutek mnenja
Odstavek 13 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13 a. poziva Komisijo, naj to mnenje v 
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celoti vključi v pripravo letnega pregleda 
rasti za leto 2014;

Or. en

Predlog spremembe 88
Marije Cornelissen
Osnutek mnenja
Odstavek 13 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

13 b. poziva Komisijo, naj pripravi 
predlog, s katerim bi bistveno okrepila in 
izboljšala sodelovanje socialnih partnerjev 
na evropski ravni pri oblikovanju, 
izvajanju in spremljanju političnih 
smernic evropskega semestra glede 
socialnih zadev in zaposlovanja;

Or. en


