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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o tristranskem socialnem vrhu za rast in zaposlovanje
(COM(2013)0740 – C7-0000/2013 – 2013/0361(APP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (COM(2013)0740),

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 352 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (C7-0000/2013),

– ob upoštevanju člena 81(3) Poslovnika,

– ob upoštevanju vmesnega poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-
0000/2013),

1. poziva Svet, naj upošteva naslednje spremembe:

predlog za sklep Sveta je treba dopolniti, kot sledi:

Sprememba 1

Predlog sklepa Sveta
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

Naloga Tristranskega vrha za rast in 
zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Vrh) 
je, da v skladu s Pogodbo in upoštevanjem 
pristojnosti institucij in organov Unije 
zagotovi stalno posvetovanje med Svetom, 
Komisijo in socialnimi partnerji. Socialnim 
partnerjem na evropski ravni bo omogočil, 
da v okviru svojega socialnega dialoga 
prispevajo k različnim elementom 
strategije Unije za rast in delovna mesta. V 
ta namen se opira na delo in razprave med 
Svetom, Komisijo in socialnimi partnerji v 
različnih forumih za posvetovanje o 
gospodarskih in socialnih zadevah in 
zaposlovanju.

Naloga Tristranskega vrha za rast in 
zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Vrh) 
je, da v skladu s Pogodbo in upoštevanjem 
pristojnosti institucij in organov Unije 
zagotovi stalno posvetovanje med Svetom, 
Komisijo in socialnimi partnerji, pa tudi 
usklajevanje njihovih strategij za 
doseganje rasti, visoke stopnje 
zaposlenosti, socialnega vključevanja in 
zaščite, pa tudi izobraževanja, 
usposabljanja in varovanja človekovega 
zdravja. Socialnim partnerjem na evropski 
ravni bo omogočil, da v okviru svojega 
socialnega dialoga prispevajo k različnim 
elementom strategije Unije za rast in 
delovna mesta. V ta namen se opira na delo 
in razprave med Svetom, Komisijo in 
socialnimi partnerji v različnih forumih za 
posvetovanje o gospodarskih in socialnih 
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zadevah in zaposlovanju.

Or. en

Sprememba 2

Predlog sklepa Sveta
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

3. Vsako delegacijo sestavljajo 
predstavniki evropskih medpanožnih 
organizacij, ki zastopajo splošne interese 
ali bolj specifične interese nadzornega in 
vodilnega osebja ter malih in srednjih 
podjetij na evropski ravni.

3. Vsako delegacijo sestavljajo 
predstavniki evropskih medpanožnih 
organizacij, ki zastopajo splošne interese 
ali bolj specifične interese nadzornega in 
vodilnega osebja ter malih in srednjih 
podjetij na evropski ravni.

Tehnično koordinacijo delegacije delavcev 
zagotovi Evropska konfederacija 
sindikatov (ETUC), tehnično koordinacijo 
delegacije delodajalcev pa Konfederacija 
evropskih gospodarskih združenj
(BUSINESSEUROPE). ETUC in 
BUSINESSEUROPE zagotovita, da v 
svojih prispevkih v celoti upoštevata 
stališča, ki jih izrazijo specifične in 
sektorske organizacije, in po potrebi v 
svoje delegacije vključita predstavnike iz 
nekaterih od teh organizacij.

Tehnično koordinacijo delegacije delavcev 
zagotovi Evropska konfederacija 
sindikatov (ETUC), tehnično koordinacijo 
delegacije delodajalcev pa Konfederacija 
evropskih gospodarskih združenj
(BUSINESSEUROPE). ETUC in 
BUSINESSEUROPE zagotovita, da v 
svojih prispevkih v celoti upoštevata 
stališča, ki jih izrazijo specifične in 
sektorske organizacije, in po potrebi v 
svoje delegacije vključita predstavnike iz 
nekaterih od teh organizacij, ki imajo v 
njih pravico izraziti svoje mnenje.

Or. en

Sprememba 3

Predlog sklepa Sveta
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

1. Dnevni red za Vrh skupaj določijo Svet, 
Komisija in medpanožne organizacije 
delavcev in delodajalcev, ki sodelujejo pri 
delu Vrha. V ta namen se organizirajo 

1. Dnevni red za Vrh skupaj in 
enakopravno določijo Svet, Komisija in 
medpanožne organizacije delavcev in 
delodajalcev, ki sodelujejo pri delu Vrha. 
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pripravljalni sestanki med službami Sveta, 
službami Komisije, ETUC in 
BUSINESSEUROPE.

V ta namen se organizirajo pripravljalni 
sestanki med službami Sveta, službami 
Komisije, ETUC in BUSINESSEUROPE.

Or. en

Sprememba 4

Predlog sklepa Sveta
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Sprememba

1. Vrh se sestaja najmanj dvakrat letno.
Srečanja potekajo pred spomladanskim in 
jesenskim zasedanjem Evropskega sveta.

1. Vrh se sestaja najmanj dvakrat letno.
Srečanja potekajo pred spomladanskim in 
jesenskim zasedanjem Evropskega sveta, 
izid Vrha pa se predloži v odločanje 
naslednjemu Evropskemu svetu.

Or. en

2. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


