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Predlog spremembe 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker si Unija v skladu s členom 3(3) 
PEU prizadeva „za trajnostni razvoj 
Evrope, ki temelji na uravnoteženi 
gospodarski rasti in stabilnosti cen, za 
visoko konkurenčno socialno tržno 
gospodarstvo, usmerjeno v polno 
zaposlenost in socialni napredek, ter za 
visoko raven varstva“;

Or. es

Predlog spremembe 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker mehanizmi upravljanja, uvedeni z 
zakonodajnim dvojčkom in šesterčkom, 
niso uspeli zagotoviti ravnovesja med 
socialnim stebrom ekonomske in 
monetarne unije (člen 148 PDEU) in 
gospodarskim stebrom (člen 121 PDEU) 
ter je zato pri gospodarskem upravljanju 
na različnih ravneh Unije nujno 
zagotoviti socialno razsežnost, kot je 
določeno v členu 9 PDEU;

Or. es

Predlog spremembe 3
Sergio Gutiérrez Prieto
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava C (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je Parlament v resoluciji z dne 
1. decembra 2011 o evropskem semestru 
za usklajevanje gospodarskih politik 
izjavil, da „morata nova ali izpopolnjena 
organizacija in proces odločanja v Svetu 
in/ali Komisiji teči vzporedno s 
poglobljeno demokratično legitimnostjo in 
ustrezno odgovornostjo Evropskega 
parlamenta“;

Or. es

Predlog spremembe 4
Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 
vzpostavljen evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, ki omogoča tesnejše 
usklajevanje politik s ciljem 
preprečevanja velikih neravnotežij, hkrati 
pa v skladu s cilji po strategiji Evropa 
2020 spodbuja pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 5
Guillaume Balas

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 1. se zavzema za vzpostavitev evropskega 
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vzpostavljen evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, ki omogoča tesnejše 
usklajevanje politik s ciljem preprečevanja 
velikih neravnotežij, hkrati pa v skladu s 
cilji po strategiji Evropa 2020 spodbuja 
pametno, trajnostno in vključujočo rast;

okvira za gospodarsko upravljanje, ki 
omogoča tesnejše usklajevanje politik s 
ciljem preprečevanja velikih neravnotežij, 
hkrati pa v skladu s cilji po strategiji 
Evropa 2020 spodbuja pametno, trajnostno 
in vključujočo rast;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 
vzpostavljen evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, ki omogoča tesnejše
usklajevanje politik s ciljem preprečevanja 
velikih neravnotežij, hkrati pa v skladu s
cilji po strategiji Evropa 2020 spodbuja
pametno, trajnostno in vključujočo rast;

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 
vzpostavljen evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, vendar zahteva boljše
usklajevanje političnih ukrepov, da bodo
cilji strategije Evropa 2020 bolje vključeni 
v evropsko upravljanje in tako dejansko 
spodbujali pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;

Or. de

Predlog spremembe 7
Jérôme Lavrilleux

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 
vzpostavljen evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, ki omogoča tesnejše 
usklajevanje politik s ciljem preprečevanja 
velikih neravnotežij, hkrati pa v skladu s 
cilji po strategiji Evropa 2020 spodbuja 
pametno, trajnostno in vključujočo rast;

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 
vzpostavljen evropski okvir za 
gospodarsko upravljanje, ki omogoča 
tesnejše usklajevanje politik s ciljem 
preprečevanja velikih neravnotežij,
zagotavlja popolnoma skladno javno 
politiko, hkrati pa v skladu s cilji po 
strategiji Evropa 2020 spodbuja pametno, 
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trajnostno in vključujočo rast;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 
vzpostavljen evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, ki omogoča tesnejše 
usklajevanje politik s ciljem preprečevanja 
velikih neravnotežij, hkrati pa v skladu s 
cilji po strategiji Evropa 2020 spodbuja 
pametno, trajnostno in vključujočo rast;

1. je zaskrbljen nad tem, da sedanji
evropski okvir gospodarskega upravljanja, 
ki s ciljem preprečevanja velikih 
neravnotežij v gospodarskem razvoju 
držav članic omogoča tesnejše 
usklajevanje politik, ne spodbuja 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti v 
skladu s cilji strategije Evropa 2020;

Or. pl

Predlog spremembe 9
Laura Agea, Tiziana Beghin

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 
vzpostavljen evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, ki omogoča tesnejše 
usklajevanje politik s ciljem preprečevanja 
velikih neravnotežij, hkrati pa v skladu s 
cilji po strategiji Evropa 2020 spodbuja
pametno, trajnostno in vključujočo rast;

1. obžaluje, ker vzpostavitev evropskega 
okvira gospodarskega upravljanja ni 
zagotovila tesnejšega usklajevanja politik 
s ciljem preprečevanja velikih neravnotežij,
ki bi spodbujale pametno, trajnostno in 
vključujočo rast v skladu s cilji strategije 
Evropa 2020, ki do danes še niso bili 
doseženi;

Or. it
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Predlog spremembe 10
Georgi Pirinski

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 
vzpostavljen evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, ki omogoča tesnejše 
usklajevanje politik s ciljem preprečevanja 
velikih neravnotežij, hkrati pa v skladu s 
cilji po strategiji Evropa 2020 spodbuja 
pametno, trajnostno in vključujočo rast;

1. opozarja, da se evropski okvir 
gospodarskega upravljanja, ki naj bi 
zagotovil tesnejše usklajevanje politik s 
ciljem preprečevanja velikih neravnotežij,
ni izkazal za dovolj učinkovitega pri 
spodbujanju pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti v skladu s cilji po 
strategiji Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 11
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 
vzpostavljen evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, ki omogoča tesnejše 
usklajevanje politik s ciljem preprečevanja 
velikih neravnotežij, hkrati pa v skladu s 
cilji po strategiji Evropa 2020 spodbuja 
pametno, trajnostno in vključujočo rast;

1. ugotavlja, da je bil vzpostavljen 
evropski okvir gospodarskega upravljanja, 
ki namerava spodbuditi cilje strategije 
Evropa 2020 s tesnejšim usklajevanjem
politik s ciljem preprečevanja velikih 
neravnotežij;

Or. it

Predlog spremembe 12
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 
vzpostavljen evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, ki omogoča tesnejše 
usklajevanje politik s ciljem 
preprečevanja velikih neravnotežij, hkrati 
pa v skladu s cilji po strategiji Evropa 
2020 spodbuja pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;

1. obžaluje, da evropski okvir 
gospodarskega upravljanja ni prispeval k 
spodbujanju pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti, ter opozarja, da 
predvidena letna rast BDP v EU znaša 
manj kot 1,5 %; opozarja, da je bila rast v 
zadnjih letih skromna ali pa je ni bilo, cilji 
strategije EU 2020 na področju 
zaposlenosti in revščine še zdaleč niso 
doseženi, neenakost in revščina pa sta še 
naprej nesprejemljivo visoki; 1 a

__________________
1 a Evropska gospodarska napoved iz leta 
2014, 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publ
ications/european_economy/2014/pdf/ee7
_en.pdf.

Or. en

Predlog spremembe 13
Maria Arena, Hugues Bayet

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 
vzpostavljen evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, ki omogoča tesnejše 
usklajevanje politik s ciljem preprečevanja 
velikih neravnotežij, hkrati pa v skladu s 
cilji po strategiji Evropa 2020 spodbuja
pametno, trajnostno in vključujočo rast;

1. podpira, da je bil vzpostavljen evropski 
okvir za gospodarsko upravljanje, ki mora 
poleg omogočanja tesnejšega usklajevanja
politik s ciljem preprečevanja velikih 
neravnotežij v skladu s cilji po strategiji 
Evropa 2020 spodbujati pametno, 
trajnostno in vključujočo rast;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Enrique Calvet Chambon
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 
vzpostavljen evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, ki omogoča tesnejše 
usklajevanje politik s ciljem preprečevanja 
velikih neravnotežij, hkrati pa v skladu s 
cilji po strategiji Evropa 2020 spodbuja 
pametno, trajnostno in vključujočo rast;

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 
vzpostavljen evropski okvir za 
gospodarsko upravljanje, ki omogoča 
tesnejše usklajevanje politik s ciljem 
preprečevanja velikih neravnotežij, hkrati 
pa spodbuja rast, in meni, da ga je treba 
okrepiti v skladu s cilji po strategiji Evropa 
2020;

Or. es

Predlog spremembe 15
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 
vzpostavljen evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, ki omogoča tesnejše 
usklajevanje politik s ciljem preprečevanja 
velikih neravnotežij, hkrati pa v skladu s 
cilji po strategiji Evropa 2020 spodbuja 
pametno, trajnostno in vključujočo rast;

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 
vzpostavljen evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, ki omogoča tesnejše 
usklajevanje politik s ciljem preprečevanja 
velikih neravnotežij, hkrati pa v skladu s 
cilji po strategiji Evropa 2020 spodbuja 
pametno, trajnostno in vključujočo rast; 
izraža zadovoljstvo tudi nad napredkom, 
ki je bil v evropskem okviru 
gospodarskega upravljanja dosežen na 
področju fiskalne konsolidacije, saj je 
skupni dolg EU-28 padel z 4,5 % BDP, 
kolikor je znašal leta 2011, na 3 % BDP, 
kakršen je bil napovedan za leto 2014;

Or. en

Predlog spremembe 16
Sergio Gutiérrez Prieto
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 
vzpostavljen evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, ki omogoča tesnejše
usklajevanje politik s ciljem preprečevanja 
velikih neravnotežij, hkrati pa v skladu s 
cilji po strategiji Evropa 2020 spodbuja
pametno, trajnostno in vključujočo rast;

1. obžaluje, da je evropski okvir 
gospodarskega upravljanja, ki je bil 
zasnovan kot orodje za usklajevanje
gospodarskih in socialnih politik, 
osredotočen le na politike prilagajanja; 
poudarja, da mora ta okvir v skladu s cilji 
po strategiji Evropa 2020 spodbujati
pametno, trajnostno in vključujočo rast, da 
bi preprečili velika neravnotežja;

Or. en

Predlog spremembe 17
Emilian Pavel

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 
vzpostavljen evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, ki omogoča tesnejše 
usklajevanje politik s ciljem 
preprečevanja velikih neravnotežij, hkrati 
pa v skladu s cilji po strategiji Evropa 2020
spodbuja pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;

1. ugotavlja, da bi evropski okvir 
gospodarskega upravljanja lahko 
preprečeval velika neravnotežja, hkrati pa 
v skladu s cilji po strategiji Evropa 2020
spodbujal pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;

Or. en

Predlog spremembe 18
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 1



AM\1048145SL.doc 11/68 PE546.881v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 
vzpostavljen evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, ki omogoča tesnejše 
usklajevanje politik s ciljem 
preprečevanja velikih neravnotežij, hkrati 
pa v skladu s cilji po strategiji Evropa 
2020 spodbuja pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;

1. zavrača evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, saj krši demokratične in 
suverene pravice ljudi in držav članic;
predlaga preklic Pakta za stabilnost in 
rast ter fiskalnega pakta in njuno 
nadomestitev s paktom za trajnostni razvoj 
in družbeni napredek;

Or. pt

Predlog spremembe 19
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izraža zadovoljstvo nad tem, da je bil 
vzpostavljen evropski okvir gospodarskega 
upravljanja, ki omogoča tesnejše 
usklajevanje politik s ciljem 
preprečevanja velikih neravnotežij, hkrati 
pa v skladu s cilji po strategiji Evropa 
2020 spodbuja pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;

1. poziva Komisijo, naj predloži pregled 
evropskega okvira gospodarskega 
upravljanja, ki lahko s tesnejšim 
usklajevanjem politik držav članic
spodbuja pametno, trajnostno in 
vključujočo rast in hkrati okrepi 
demokratično legitimnost in nadzor 
sistema kot celote, pri čemer naj opravi 
tudi revizijo ciljev strategije Evropa 2020 
v zvezi z zaposlenostjo in na socialnem 
področju ter evropskega semestra.

Or. en

Predlog spremembe 20
Jutta Steinruck

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

1a. zahteva socialnejšo ureditev 
ekonomske in monetarne unije, da bi 
izboljšali evropsko ekonomsko 
upravljanje, zmanjšali brezposelnost, 
revščino in socialno izključenost, 
odpravili socialni damping in preprečili 
tekmovanje v zniževanju socialnih 
standardov; zahteva tudi socialni pakt za 
napredek s skupnimi, zavezujočimi cilji 
glede zaposlovanja, izobraževanja, 
raziskovanja in razvoja;

Or. de

Predlog spremembe 21
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. globoko obžaluje, da Komisija v 
poročilu ne upošteva neuspešnosti 
šesterčka, in jo poziva, naj predloži 
njegovo revizijo; poziva Evropsko 
komisijo, naj ravna v skladu z zavezo 
predsednika Junckerja glede ocene 
trojnega A na socialnem področju, tako 
da se pri okviru gospodarskega 
upravljanja ponovno usmeri v doseganje 
ciljev strategije EU 2020,pri čemer naj v 
enaki meri upošteva cilje glede 
gospodarstva, zaposlenosti, izobraževanja, 
revščine in socialne izključenosti, ter v 
okviru gospodarskega upravljanja konča 
politike, ki so bile ovira pri doseganju teh 
ciljev;

Or. en
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Predlog spremembe 22
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. opozarja, da je okvir gospodarskega 
upravljanja v Evropski uniji nepogrešljiv 
usmerjevalni instrument za odkrivanje, 
preprečevanje in popravo problematičnih 
gospodarskih gibanj, kot so čezmerni 
državni primanjkljaji ali stopnje javnega 
dolga, za katere se je v dolžniški krizi 
izkazalo, da povzročajo naglo zmanjšanje 
rasti in visoko brezposelnost ter ogrožajo 
evropska gospodarstva in evropski 
projekt;

Or. en

Predlog spremembe 23
Emilian Pavel

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. je zaskrbljen, da sedanji okvir 
gospodarskega upravljanja ne upošteva 
dovolj vidika zaposlovanja in socialnega 
vidika, zaradi česar bo veliko težje doseči 
krovne cilje strategije EU2020;

Or. en

Predlog spremembe 24
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. izraža obžalovanje, ker se sedanje 
politike gospodarskega upravljanja 
osredotočajo le na gospodarsko rast, ne 
priznavajo pa potrebe po vključujočem in 
trajnostnem pristopu na podlagi pravic; 
poudarja, da je treba učinke rasti razširiti 
na vso družbo, da bi postala trajnostna in 
vključujoča;

Or. en

Predlog spremembe 25
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. poudarja, da morajo države v 
euroobmočju, ki so od partneric prejele 
pomoč za financiranje gospodarstva, 
spoštovati s tem povezana pravila, 
programe in sporazume, ter da mora biti 
to načelo; opozarja, da gre tu za 
spoštovanje davkoplačevalcev v 
partnerskih državah v zameno za njihovo 
solidarnost;

Or. en

Predlog spremembe 26
Emilian Pavel

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 b. se strinja z izjavo komisarke 
Marianne Thyssen, da so države, ki 
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zagotavljajo bolj kakovostna delovna 
mesta in večjo socialno varstvo ter vlagajo 
v človeški kapital, bolj odporne proti 
gospodarskim krizam; poziva Komisijo, 
naj to stališče upošteva pri nadaljnjem 
oblikovanju vseh politik evropskega 
semestra in priporočil za posamezne 
države;

Or. en

Predlog spremembe 27
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 c. poudarja, da je solidarnost med 
temeljnimi vrednotami Evropske unije in 
da okvir gospodarskega upravljanja v 
Evropski uniji temelji na njej, zato se je 
treba zahvaliti ljudem in 
davkoplačevalcem v Evropi, da so izkazali 
veliko solidarnost z ljudmi v državah, ki 
jih je prizadela dolžniška kriza;

Or. en

Predlog spremembe 28
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 d. poudarja, da so države, ki so uvedle 
strukturne reforme, dogovorjene v okviru 
gospodarskega upravljanja, uspešne pri 
ponovni krepitvi konkurenčnosti na 
svetovnem trgu, ustvarjanju rasti in 
delovnih mest ter pridobivanju zaupanja 
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na finančnih trgih;

Or. en

Predlog spremembe 29
Thomas Mann

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 e. je globoko zaskrbljen, da bo 
upočasnjeno uvajanje strukturnih reform 
ali njihov delen umik povzročil beg 
kapitala, borzne zlome, nagel padec rasti 
in visoko brezposelnost;

Or. en

Predlog spremembe 30
Guillaume Balas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega
okvira ter ocenila učinkovito in enotno 
uporabo pravil upravljanja v državah 
članicah in znotraj Komisije; predlaga pa, 
naj se ta ocena izkoristi kot priložnost za 
izmenjavo mnenj o tem, kako bi okvir 
lahko še poglobili;

2. je seznanjen s pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti
sedanjega okvira ter ocenila učinkovito in 
enotno uporabo pravil upravljanja v 
državah članicah in znotraj Komisije;
predlaga tudi, naj se na podlagi te ocene 
pregledajo besedila v zvezi z gospodarskim 
upravljanjem;

Or. fr

Predlog spremembe 31
Jérôme Lavrilleux
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 
okvira ter ocenila učinkovito in enotno 
uporabo pravil upravljanja v državah 
članicah in znotraj Komisije; predlaga pa, 
naj se ta ocena izkoristi kot priložnost za 
izmenjavo mnenj o tem, kako bi okvir 
lahko še poglobili;

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 
okvira ter ocenila učinkovito in enotno 
uporabo pravil upravljanja v državah 
članicah in znotraj Komisije; predlaga pa, 
naj se ta ocena izkoristi kot priložnost za 
izmenjavo mnenj s pristojnimi odbori 
Evropskega parlamenta o tem, kako bi 
okvir lahko še poglobili;

Or. fr

Predlog spremembe 32
Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 
okvira ter ocenila učinkovito in enotno
uporabo pravil upravljanja v državah 
članicah in znotraj Komisije; predlaga pa, 
naj se ta ocena izkoristi kot priložnost za 
izmenjavo mnenj o tem, kako bi okvir
lahko še poglobili;

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 
okvira ter ocenila uporabo pravil 
upravljanja v državah članicah in znotraj 
Komisije; meni, da bo pregled zagotovil 
podlago za kritično analizo operativnih 
pravil za okvir;

Or. pl

Predlog spremembe 33
Laura Agea, Tiziana Beghin

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 
okvira ter ocenila učinkovito in enotno 
uporabo pravil upravljanja v državah 
članicah in znotraj Komisije; predlaga pa, 
naj se ta ocena izkoristi kot priložnost za 
izmenjavo mnenj o tem, kako bi okvir 
lahko še poglobili;

2. je seznanjen s pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 
okvira ter ocenila učinkovito in enotno 
uporabo pravil upravljanja v državah 
članicah in znotraj Komisije; predlaga pa, 
naj se ta ocena izkoristi kot priložnost za 
izmenjavo mnenj o tem, kako bi okvir 
lahko še poglobili, in o njegovih ustreznih 
prilagoditvah;

Or. it

Predlog spremembe 34
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 
okvira ter ocenila učinkovito in enotno 
uporabo pravil upravljanja v državah 
članicah in znotraj Komisije; predlaga pa, 
naj se ta ocena izkoristi kot priložnost za 
izmenjavo mnenj o tem, kako bi okvir 
lahko še poglobili;

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 
okvira; poziva jo, naj v pregledu 
obravnava tudi pomanjkljivosti tega 
okvira, tudi v zvezi z doseganjem krovnih 
ciljev strategije Evropa 2020; predlaga pa, 
naj se ta ocena izkoristi kot priložnost za 
izmenjavo mnenj o tem, kako bi okvir 
lahko še poglobili in ga bistveno izboljšali 
zlasti v zvezi s prevzemanjem odgovornosti 
pri evropskem semestru;

Or. en

Predlog spremembe 35
Maria Arena, Hugues Bayet

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 
okvira ter ocenila učinkovito in enotno 
uporabo pravil upravljanja v državah 
članicah in znotraj Komisije; predlaga pa, 
naj se ta ocena izkoristi kot priložnost za 
izmenjavo mnenj o tem, kako bi okvir 
lahko še poglobili;

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 
okvira ter ocenila učinkovito in enotno 
uporabo pravil upravljanja v državah 
članicah in znotraj Komisije, pa tudi 
njihovo primernost; predlaga pa, naj se ta 
ocena izkoristi kot priložnost za izmenjavo 
mnenj o tem, kako bi okvir lahko še 
poglobili in dopolnili;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 
okvira ter ocenila učinkovito in enotno 
uporabo pravil upravljanja v državah 
članicah in znotraj Komisije; predlaga pa, 
naj se ta ocena izkoristi kot priložnost za 
izmenjavo mnenj o tem, kako bi okvir 
lahko še poglobili;

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 
okvira ter ocenila učinkovito in enotno 
uporabo pravil upravljanja v državah 
članicah in znotraj Komisije; predlaga pa, 
naj se ta pregled izkoristi kot priložnost za 
izmenjavo mnenj o tem, kako bi izboljšali 
učinkovitost obstoječega okvira;

Or. hu

Predlog spremembe 37
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 



PE546.881v01-00 20/68 AM\1048145SL.doc

SL

okvira ter ocenila učinkovito in enotno 
uporabo pravil upravljanja v državah 
članicah in znotraj Komisije; predlaga pa, 
naj se ta ocena izkoristi kot priložnost za 
izmenjavo mnenj o tem, kako bi okvir 
lahko še poglobili;

okvira ter ocenila učinkovito in enotno 
uporabo pravil upravljanja v državah 
članicah in znotraj Komisije; predlaga pa, 
naj se ta ocena izkoristi kot priložnost za 
izmenjavo mnenj o tem, kako bi okvir 
lahko še poglobili; Komisiji predlaga tudi, 
naj se pri tem pregledu osredotoči na 
ukrepe, ki bodo povečali zaupanje 
zasebnega gospodarskega sektorja, saj je 
to pogoj za zasebne naložbe, te pa so pogoj 
za ustvarjanje delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 
okvira ter ocenila učinkovito in enotno 
uporabo pravil upravljanja v državah 
članicah in znotraj Komisije; predlaga pa, 
naj se ta ocena izkoristi kot priložnost za 
izmenjavo mnenj o tem, kako bi okvir 
lahko še poglobili;

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 
okvira ter ocenila učinkovito in enotno 
uporabo pravil upravljanja v državah 
članicah in znotraj Komisije; želi spomniti, 
da za izpolnjevanje ciljev iz člena 9 PDEU 
gospodarske politike ne smemo 
obravnavati ločeno od socialne politike, 
zato opozarja na nujno potrebo po 
izboljšanju evropskega socialnega 
upravljanja, ki bi bilo vzpostavljeno na 
podoben način kot evropsko gospodarsko 
upravljanje;

Or. en

Predlog spremembe 39
Emilian Pavel

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 
okvira ter ocenila učinkovito in enotno 
uporabo pravil upravljanja v državah 
članicah in znotraj Komisije; predlaga pa, 
naj se ta ocena izkoristi kot priložnost za 
izmenjavo mnenj o tem, kako bi okvir 
lahko še poglobili;

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 
okvira ter ocenila učinkovito in enotno 
uporabo pravil upravljanja v državah 
članicah in znotraj Komisije; predlaga pa, 
naj se ta ocena izkoristi kot priložnost za 
izmenjavo mnenj o tem, kako bi okvir 
lahko še izboljšali;

Or. en

Predlog spremembe 40
Brando Benifei, Maria João Rodrigues

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 
okvira ter ocenila učinkovito in enotno 
uporabo pravil upravljanja v državah 
članicah in znotraj Komisije; predlaga pa, 
naj se ta ocena izkoristi kot priložnost za
izmenjavo mnenj o tem, kako bi okvir 
lahko še poglobili;

2. pozdravlja pobudo Komisije, da bo 
opravila prvi pregled učinkovitosti tega 
okvira ter ocenila učinkovito in enotno 
uporabo pravil v državah članicah in 
znotraj Komisije; meni, da je ta pregled
priložnost za poglobljeno in vključujočo 
ponovno ovrednotenje prednostnih nalog 
in primernosti instrumentov gospodarske 
politike, da bi dosegli pravo fiskalno unijo 
in ustrezno upravljali enotno valuto;

Or. en

Predlog spremembe 41
Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. kljub temu, da ni dovolj potrebne 
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distance, ugotavlja, da evropski okvir za 
gospodarsko upravljanje nosi v sebi kal 
svoje neučinkovitosti, saj sloni na zelo 
nestabilnih političnih in monetarnih 
temeljih;

Or. fr

Predlog spremembe 42
Maria Arena, Hugues Bayet

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da se je s tem, ko Komisija 
priznava potrebo po masovnem 
naložbenem načrtu, zelo spremenil pristop 
znotraj okvira za gospodarsko 
upravljanje, ki je v zadnjih letih odvračal 
od naložb;

Or. fr

Predlog spremembe 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. zato meni, da je ta pregled priložnost 
za oblikovanje novega družbeno-
gospodarskega okvira s celovito strategijo 
za izvrševanje evropskega socialnega 
pravnega reda; poudarja, da bi bilo 
pomembno izboljšati sistem za 
usklajevanje euroobmočja kot celote;

Or. en
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Predlog spremembe 44
Brando Benifei, Mercedes Bresso, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Silvia Costa, 
Maria Arena, Maria João Rodrigues

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2 a. opozarja na potrebo po oblikovanju 
evropskih mehanizmov za avtomatsko 
stabilizacijo, s katerimi bi ukrepali v 
primeru asimetričnih gospodarskih šokov, 
kot bi bil sistem nadomestil za 
brezposelnost, ki bi deloval v vsej 
ekonomski in monetarni uniji in ki bi 
ohranjal socialno kohezijo, podpiral 
notranje povpraševanje in okrepil 
vzdržnost enotne valute; ponovno poziva 
Komisijo, naj pripravi zeleno knjigo o 
avtomatskih stabilizatorjih v 
euroobmočju;

Or. en

Predlog spremembe 45
Maria Arena, Hugues Bayet

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. v zvezi s tem vztraja, da je treba 
ustvariti ozračje, ki bo ugodno za razvoj 
javnih naložb; poziva zlasti k nevtralizaciji 
javnih naložb pri izračunu dolga držav 
članic, zlasti ob upoštevanju učinka novih 
računovodskih standardov SEC2010 o 
naložbeni zmogljivosti nekaterih javnih 
organov; zahteva, da Evropska centralna 
banka sprejme temu ustrezne odločitve;

Or. fr
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Predlog spremembe 46
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja krepitev in poglabljanje 
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize; v 
tem kontekstu pozdravlja predlog 
Komisije, da bo svoje delovanje usmerila 
ciljno ne le v proračunsko odgovornost, 
ampak tudi v naložbe in strukturne 
reforme, da bi na ta način združila tržno 
gospodarstvo in družbeni napredek;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 47
Guillaume Balas

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja krepitev in poglabljanje 
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize; v 
tem kontekstu pozdravlja predlog 
Komisije, da bo svoje delovanje usmerila 
ciljno ne le v proračunsko odgovornost, 
ampak tudi v naložbe in strukturne 
reforme, da bi na ta način združila tržno 
gospodarstvo in družbeni napredek;

3. spodbuja krepitev demokratične 
legitimnosti in poglabljanje evropskega 
semestra kot učinkovitega okvira za 
usklajevanje gospodarskih in socialnih 
politik držav članic;

Or. fr

Predlog spremembe 48
Zdzisław Krasnodębski
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja krepitev in poglabljanje
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize; v 
tem kontekstu pozdravlja predlog 
Komisije, da bo svoje delovanje usmerila 
ciljno ne le v proračunsko odgovornost, 
ampak tudi v naložbe in strukturne 
reforme, da bi na ta način združila tržno 
gospodarstvo in družbeni napredek;

3. poziva h kritični analizi evropskega 
semestra, zlasti njegove učinkovitosti pri 
preprečevanju nove krize; v tem kontekstu 
pozdravlja predlog Komisije, da bo svoje 
delovanje usmerila ciljno ne le v 
proračunsko odgovornost, ampak tudi v 
naložbe in strukturne reforme, da bi na ta 
način združila tržno gospodarstvo in
družbene vidike;

Or. pl

Predlog spremembe 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja krepitev in poglabljanje 
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize; v tem 
kontekstu pozdravlja predlog Komisije, da 
bo svoje delovanje usmerila ciljno ne le v
proračunsko odgovornost, ampak tudi v 
naložbe in strukturne reforme, da bi na ta 
način združila tržno gospodarstvo in 
družbeni napredek;

3. spodbuja krepitev in poglabljanje 
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize; v tem 
kontekstu pozdravlja predlog Komisije, da 
bo svoje delovanje usmerila ciljno ne le v 
proračunsko odgovornost, ampak tudi v 
naložbe in strukturne reforme, in jo poziva, 
naj države članice spodbudi k sprejetju 
konkretnih ukrepov, da bi odpravili 
popolno revščino, ki tare številne države 
EU;

Or. it

Predlog spremembe 50
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja krepitev in poglabljanje 
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize; v 
tem kontekstu pozdravlja predlog 
Komisije, da bo svoje delovanje usmerila 
ciljno ne le v proračunsko odgovornost,
ampak tudi v naložbe in strukturne 
reforme, da bi na ta način združila tržno 
gospodarstvo in družbeni napredek;

3. spodbuja krepitev in poglabljanje 
evropskega semestra, saj bi na ta način 
lahko našli ravnovesje med fiskalno 
vzdržnostjo in makroekonomskim 
položajem ter na drugi strani socialno 
kohezijo po vsej Uniji in izpolnitvijo ciljev 
strategije Evropa 2020; v tem kontekstu
poziva Komisijo, naj se v svojem predlogu
ne omeji le na redukcionistično 
pojmovano proračunsko odgovornost, pač 
pa naj oblikuje politike, ki bodo 
vključevale socialne naložbe, s čimer bi 
zagotovili, da bi se socialno tržno 
gospodarstvo usmerilo k večjemu 
socialnemu napredku ter k bolj pošteni 
delitvi bogastva in koheziji ter večji 
enakosti spolov;

Or. en

Predlog spremembe 51
Maria Arena, Hugues Bayet

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja krepitev in poglabljanje 
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize; v tem 
kontekstu pozdravlja predlog Komisije, da 
bo svoje delovanje usmerila ciljno ne le v 
proračunsko odgovornost, ampak tudi v 
naložbe in strukturne reforme, da bi na ta 
način združila tržno gospodarstvo in 
družbeni napredek;

3. spodbuja pregled in poglabljanje 
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize; v tem 
kontekstu pozdravlja predlog Komisije, da 
bo svoje delovanje usmerila ciljno ne le v 
proračunsko odgovornost, ampak tudi v 
naložbe in strukturne reforme, pod 
pogojem, da bodo te združevale tržno 
gospodarstvo in družbeni napredek;

Or. fr
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Predlog spremembe 52
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja krepitev in poglabljanje
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize; v tem 
kontekstu pozdravlja predlog Komisije, da 
bo svoje delovanje usmerila ciljno ne le v 
proračunsko odgovornost, ampak tudi v 
naložbe in strukturne reforme, da bi na ta 
način združila tržno gospodarstvo in 
družbeni napredek;

3. poziva h krepitvi evropskega semestra in 
izboljšanju njegove učinkovitosti kot 
načina za učinkovito preprečevanje nove 
krize; v tem kontekstu pozdravlja predlog 
Komisije, da bo svoje delovanje usmerila 
ciljno ne le v proračunsko odgovornost, 
ampak tudi v naložbe in strukturne 
reforme, da bi na ta način združila tržno 
gospodarstvo in družbeni napredek;

Or. hu

Predlog spremembe 53
Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja krepitev in poglabljanje 
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize; v 
tem kontekstu pozdravlja predlog 
Komisije, da bo svoje delovanje usmerila 
ciljno ne le v proračunsko odgovornost, 
ampak tudi v naložbe in strukturne 
reforme, da bi na ta način združila tržno 
gospodarstvo in družbeni napredek;

3. spodbuja krepitev in poglabljanje 
evropskega semestra, da bi preprečili novo 
krizo; v tem kontekstu pozdravlja predlog 
Komisije, da bo svoje delovanje usmerila 
ciljno ne le v proračunsko odgovornost, 
ampak tudi v naložbe in ciljne strukturne 
reforme, da bi na ta način združila tržno 
gospodarstvo in družbeni napredek;

Or. el

Predlog spremembe 54
Enrique Calvet Chambon
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja krepitev in poglabljanje 
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize; v tem 
kontekstu pozdravlja predlog Komisije, da 
bo svoje delovanje usmerila ciljno ne le v 
proračunsko odgovornost, ampak tudi v 
naložbe in strukturne reforme, da bi na ta 
način združila tržno gospodarstvo in 
družbeni napredek;

3. spodbuja krepitev in poglabljanje 
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize; v tem 
kontekstu pozdravlja predlog Komisije, da 
bo svoje delovanje usmerila ciljno ne le v 
proračunsko odgovornost, ampak tudi v 
naložbe in strukturne reforme, da bi na ta 
način združila tržno gospodarstvo in 
socialno kohezijo;

Or. es

Predlog spremembe 55
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja krepitev in poglabljanje 
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize; v tem 
kontekstu pozdravlja predlog Komisije, da 
bo svoje delovanje usmerila ciljno ne le v 
proračunsko odgovornost, ampak tudi v 
naložbe in strukturne reforme, da bi na ta 
način združila tržno gospodarstvo in 
družbeni napredek;

3. spodbuja krepitev in poglabljanje 
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize, 
ustvarjanje novih delovnih mest po krizi 
in konvergenco rasti znotraj EU; v tem 
kontekstu pozdravlja predlog Komisije, da 
bo svoje delovanje usmerila ciljno ne le v 
proračunsko odgovornost, ampak tudi v 
naložbe in strukturne reforme, da bi na ta 
način združila tržno gospodarstvo in 
ustvarjanje delovnih mest z družbenim 
napredkom;

Or. en

Predlog spremembe 56
Sergio Gutiérrez Prieto
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja krepitev in poglabljanje 
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize; v tem 
kontekstu pozdravlja predlog Komisije, da 
bo svoje delovanje usmerila ciljno ne le v 
proračunsko odgovornost, ampak tudi v 
naložbe in strukturne reforme, da bi na ta 
način združila tržno gospodarstvo in
družbeni napredek;

3. spodbuja krepitev in poglabljanje 
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize ter 
spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti; v tem kontekstu 
pozdravlja predlog Komisije, da bo svoje 
delovanje usmerila ciljno ne le v 
proračunsko odgovornost, ampak tudi v 
naložbe in strukturne reforme, da bi na ta 
način združila socialno tržno gospodarstvo
z družbenim napredkom in kohezijo;

Or. en

Predlog spremembe 57
Emilian Pavel

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja krepitev in poglabljanje 
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize; v tem 
kontekstu pozdravlja predlog Komisije, da 
bo svoje delovanje usmerila ciljno ne le v 
proračunsko odgovornost, ampak tudi v 
naložbe in strukturne reforme, da bi na ta 
način združila tržno gospodarstvo in 
družbeni napredek;

3. spodbuja krepitev in poglabljanje 
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize in 
spodbujanje rasti; v tem kontekstu 
pozdravlja predlog Komisije, da bo svoje 
delovanje usmerila ciljno ne le v 
proračunsko odgovornost, ampak tudi v 
naložbe, da bi na ta način združila tržno 
gospodarstvo in družbeni napredek;

Or. en

Predlog spremembe 58
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja krepitev in poglabljanje
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize; v 
tem kontekstu pozdravlja predlog 
Komisije, da bo svoje delovanje usmerila 
ciljno ne le v proračunsko odgovornost, 
ampak tudi v naložbe in strukturne 
reforme, da bi na ta način združila tržno 
gospodarstvo in družbeni napredek;

3. meni, da evropskega semestra ne bi 
smeli krepiti in poglabljati ter da se bo 
kriza zaostrila, če bo še naprej veljal;

Or. pt

Predlog spremembe 59
Brando Benifei, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. spodbuja krepitev in poglabljanje 
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize; v tem 
kontekstu pozdravlja predlog Komisije, da 
bo svoje delovanje usmerila ciljno ne le v 
proračunsko odgovornost, ampak tudi v 
naložbe in strukturne reforme, da bi na ta 
način združila tržno gospodarstvo in 
družbeni napredek;

3. spodbuja krepitev in poglabljanje 
evropskega semestra kot načina za 
učinkovito preprečevanje nove krize; v tem 
kontekstu pozdravlja predlog Komisije, da 
bo svoje delovanje usmerila ciljno ne le v 
proračunsko odgovornost, ampak tudi v 
naložbe, vključno s socialnimi, ustvarjanje 
visokokakovostnih delovnih mest in 
strukturne reforme, da bi na ta način 
združila tržno gospodarstvo in družbeni 
napredek;

Or. en

Predlog spremembe 60
Joëlle Mélin

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

3a. ugotavlja, da že samo načelo semestra 
ni primerno za socialno področje zaradi 
razdrobljenih, nezadostnih in 
neučinkovitih kazalnikov;

Or. fr

Predlog spremembe 61
Maria Arena, Hugues Bayet

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da strukturne reforme, ki so jih 
uvedle najbolj prizadete države članice, 
niso obrodile sadov; zato poziva k 
pregledu varčevalne politike, ki se je v 
Evropi izvajala nepremišljeno, in, 
upoštevajoč razmere, k spodbujanju 
javnih naložb;

Or. fr

Predlog spremembe 62
Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poudarja, da je za pozitiven razvoj EU 
treba doseči ravnovesje med politiko 
zaposlovanja in gospodarsko politiko na 
podlagi členov 121 in 148 PDEU; se 
zavzema za socialni protokol k Pogodbam, 
s katerim bi zaščitili temeljne socialne 
pravice in pravice delavcev, da bi bile 
socialne pravice enakovredne 
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gospodarskim svoboščinam;

Or. en

Predlog spremembe 63
Inês Cristina Zuber

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva k večji gospodarski in socialni 
koheziji, ki naj se zagotovi z okrepitvijo 
Evropskega socialnega sklada in 
Kohezijskega sklada, da bi ohranili in 
ustvarili delovna mesta s pravicami, in 
sicer s podpiranjem ukrepov za boj proti 
brezposelnosti in revščini;

Or. pt

Predlog spremembe 64
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, naj se pripravljajo skupni 
sestanki Sveta EPSCO in Sveta Ecofin kot
nekakšna spodbuda za usklajene 
družbeno-gospodarske politike, ki bi
spodbudile konkurenčnost Evrope, pa tudi 
trajnostno poživile rast in zaposlovanje;

4. predlaga skupne sestanke Sveta EPSCO 
in Sveta Ecofin kot spodbudo za usklajene 
družbeno-gospodarske ukrepe, ki bi
spodbudili konkurenčnost Evrope, pa tudi 
trajnostno poživili gospodarstvo in 
zaposlovanje, da bi ustvarili dobra 
delovna mesta;

Or. de

Predlog spremembe 65
Zdzisław Krasnodębski
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, naj se pripravljajo skupni 
sestanki Sveta EPSCO in Sveta Ecofin kot 
nekakšna spodbuda za usklajene družbeno-
gospodarske politike, ki bi spodbudile 
konkurenčnost Evrope, pa tudi trajnostno 
poživile rast in zaposlovanje;

4. predlaga, naj se pripravljajo skupni 
sestanki Sveta EPSCO in Sveta Ecofin kot 
nekakšna spodbuda za družbeno-
gospodarske politike, ki bi spodbudile 
konkurenčnost Evrope, pa tudi trajnostno 
poživile rast in zaposlovanje;

Or. pl

Predlog spremembe 66
Laura Agea, Tiziana Beghin

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, naj se pripravljajo skupni 
sestanki Sveta EPSCO in Sveta Ecofin kot 
nekakšna spodbuda za usklajene družbeno-
gospodarske politike, ki bi spodbudile 
konkurenčnost Evrope, pa tudi trajnostno 
poživile rast in zaposlovanje;

4. predlaga, naj se pripravljajo skupni 
sestanki Sveta EPSCO in Sveta Ecofin kot 
nekakšna spodbuda za usklajene družbeno-
gospodarske politike, ki bi spodbudile 
konkurenčnost Evrope, odpravile 
endemično brezposelnost, pa tudi 
trajnostno poživile rast in zaposlovanje;

Or. it

Predlog spremembe 67
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, naj se pripravljajo skupni 
sestanki Sveta EPSCO in Sveta Ecofin kot 

4. opozarja, da sta potrebna bolj 
uravnotežena delitev pristojnosti med 
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nekakšna spodbuda za usklajene 
družbeno-gospodarske politike, ki bi 
spodbudile konkurenčnost Evrope, pa tudi 
trajnostno poživile rast in zaposlovanje;

organi, povezanimi s Svetom EPSCO in 
Svetom Ecofin, ter boljše sodelovanje med 
njimi, zato predlaga, naj se pripravljajo 
skupni sestanki teh dveh svetov, ki bodo 
usmerjeni v zmanjšanje neenakosti, 
revščine in socialne izključenosti, 
izboljšanju konkurenčnost Evrope in 
vzdržnemu spodbujanju trajnostne rasti in 
kakovostnega zaposlovanja v smeri 
socialne, gospodarske in teritorialne 
kohezije;

Or. en

Predlog spremembe 68
Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, naj se pripravljajo skupni 
sestanki Sveta EPSCO in Sveta Ecofin kot 
nekakšna spodbuda za usklajene družbeno-
gospodarske politike, ki bi spodbudile
konkurenčnost Evrope, pa tudi trajnostno 
poživile rast in zaposlovanje;

4. predlaga, naj se pripravljajo skupni 
sestanki Sveta EPSCO in Sveta Ecofin kot 
nekakšna spodbuda za usklajene družbeno-
gospodarske politike, ki bi spodbudile
zdravo konkurenco v Evropi, pa tudi 
trajnostno poživile rast in zaposlovanje, 
zlasti mladih;

Or. el

Predlog spremembe 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, naj se pripravljajo skupni 
sestanki Sveta EPSCO in Sveta Ecofin kot 
nekakšna spodbuda za usklajene družbeno-
gospodarske politike, ki bi spodbudile 

4. želi spomniti, kako pomembni so skupni 
sestanki Sveta EPSCO in Sveta Ecofin kot 
nekakšna spodbuda za usklajene družbeno-
gospodarske politike, ki bi spodbudile 
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konkurenčnost Evrope, pa tudi trajnostno 
poživile rast in zaposlovanje;

konkurenčnost Evrope, pa tudi trajnostno 
poživile rast in kakovostno zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 70
Emilian Pavel

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, naj se pripravljajo skupni 
sestanki Sveta EPSCO in Sveta Ecofin kot 
nekakšna spodbuda za usklajene 
družbeno-gospodarske politike, ki bi 
spodbudile konkurenčnost Evrope, pa tudi 
trajnostno poživile rast in zaposlovanje;

4. je trdno prepričan, da bi morali biti
skupni sestanki Sveta EPSCO in Sveta 
Ecofin namenjeni krepitvi usklajenih 
družbeno-gospodarskih politik, ki bi 
spodbudile konkurenčnost Evrope, pa tudi 
trajnostno poživile rast in zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 71
Jutta Steinruck

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da je pomembno, da se v 
poročilo o mehanizmu opozarjanja vključi 
preglednica socialnih kazalnikov, kar bi 
omogočalo, da se že vnaprej ugotovi, 
kakšen socialni učinek bodo imeli ukrepi 
za odpravljanje makroekonomskih 
neravnotežij; poziva Komisijo, naj oceni 
njen pomen in učinkovitost;

5. opozarja, da je pomemben prvi korak, 
da se v poročilo o mehanizmu opozarjanja 
vključi preglednica socialnih kazalnikov, 
kar bi omogočalo, da se že vnaprej ugotovi, 
kakšen socialni učinek bodo imeli ukrepi 
za odpravljanje makroekonomskih 
neravnotežij; poziva Komisijo, naj skupaj z 
državami članicami oblikuje zavezujočo 
preglednico in vanjo vnese dodatne 
kazalnike, npr. za kakovost dela, 
porazdelitev bogastva, dolgoročno 
brezposelnost in brezposelnost mladih, 
enakopravnost in revščino otrok;
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Or. de

Predlog spremembe 72
Laura Agea, Tiziana Beghin

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da je pomembno, da se v 
poročilo o mehanizmu opozarjanja vključi 
preglednica socialnih kazalnikov, kar bi 
omogočalo, da se že vnaprej ugotovi, 
kakšen socialni učinek bodo imeli ukrepi 
za odpravljanje makroekonomskih 
neravnotežij; poziva Komisijo, naj oceni 
njen pomen in učinkovitost;

5. opozarja, da je pomembno, da se v 
poročilo o mehanizmu opozarjanja vključi 
preglednica socialnih kazalnikov, kar bi 
omogočalo, da se že vnaprej ugotovi, 
kakšen socialni učinek bodo imeli ukrepi 
za odpravljanje makroekonomskih 
neravnotežij, da bi preprečili sprejetje 
instrumentov in ukrepov, ki ne upoštevajo 
socialnih razmer v državah članicah in 
njihovih različnih značilnosti; poziva 
Komisijo, naj oceni njen pomen in 
učinkovitost;

Or. it

Predlog spremembe 73
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da je pomembno, da se v 
poročilo o mehanizmu opozarjanja vključi 
preglednica socialnih kazalnikov, kar bi 
omogočalo, da se že vnaprej ugotovi, 
kakšen socialni učinek bodo imeli ukrepi 
za odpravljanje makroekonomskih 
neravnotežij; poziva Komisijo, naj oceni
njen pomen in učinkovitost;

5. opozarja, da je vključitev preglednice 
socialnih kazalnikov v poročilo o 
mehanizmu opozarjanja prvi korak k temu, 
da bi lahko vnaprej ugotovili, kakšen 
socialni učinek bodo imeli ukrepi za 
odpravljanje makroekonomskih 
neravnotežij; poudarja, da se doslej to ni 
odražalo v politiki, zato poziva Komisijo
in Svet, naj v naslednjem koraku vse 
socialne kazalnike, tudi tiste v zvezi z 
revščino in socialno izključenostjo, 
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upoštevata kot enakovredne 
makroekonomskim; poziva Komisijo, naj
oceni in poveča pomen in učinkovitost
preglednice ter zagotovi, da bodo 
ugotovitve na podlagi preglednice 
zaposlitvenih in socialnih kazalnikov v 
celoti upoštevane pri pripravi priporočil za 
posamezne države in pri oceni njihovega 
izvajanja v državah članicah; Komisijo 
tudi poziva, naj vspostavi sistem, s katerim 
bi zagotovili uvedbo preventivnih in 
korektivnih ukrepov, ko bi socialni 
kazalniki dosegli določen prag;

Or. en

Predlog spremembe 74
Ádám Kósa

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da je pomembno, da se v 
poročilo o mehanizmu opozarjanja vključi 
preglednica socialnih kazalnikov, kar bi 
omogočalo, da se že vnaprej ugotovi, 
kakšen socialni učinek bodo imeli ukrepi 
za odpravljanje makroekonomskih 
neravnotežij; poziva Komisijo, naj oceni 
njen pomen in učinkovitost;

5. opozarja, da je pomembno, da se v 
poročilo o mehanizmu opozarjanja vključi 
preglednica socialnih kazalnikov, kar bi 
omogočalo, da se že vnaprej ugotovi, 
kakšen socialni učinek bodo imeli ukrepi 
za odpravljanje makroekonomskih 
neravnotežij; poziva Komisijo, naj oceni 
njen pomen in učinkovitost in preuči, v 
kakšnem obsegu so obstoječi kazalniki in 
raziskave Eurostata dejansko uporabni, 
ter upošteva posebnosti držav članic, 
značilnosti njihove družbe in dosežene 
rezultate v smislu njihove osnovne 
vrednosti (obenem pa preučiti stopnjo 
okrevanja in podlago za okrevanje in rast 
ter njuno vzdržnost);

Or. hu

Predlog spremembe 75
Emilian Pavel



PE546.881v01-00 38/68 AM\1048145SL.doc

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja, da je pomembno, da se v 
poročilo o mehanizmu opozarjanja vključi 
preglednica socialnih kazalnikov, kar bi 
omogočalo, da se že vnaprej ugotovi, 
kakšen socialni učinek bodo imeli ukrepi 
za odpravljanje makroekonomskih 
neravnotežij; poziva Komisijo, naj oceni 
njen pomen in učinkovitost;

5. opozarja, da je pomembno, da se v 
poročilo o mehanizmu opozarjanja vključi 
preglednica socialnih kazalnikov, kar bi 
omogočalo, da se že vnaprej ugotovi, 
kakšen socialni učinek bodo imeli ukrepi 
za odpravljanje makroekonomskih 
neravnotežij; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da bodo v evropskem semestru ti 
kazalniki veljali za enako pomembne kot 
ekonomski;

Or. en

Predlog spremembe 76
Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opaža, da v tej preglednici ni bistvenih 
elementov, kot so kvantitativni, 
kvalitativni in geografski podatki o 
ponudbi delovnih mest in podatki o številu 
stečajev podjetij;

Or. fr

Predlog spremembe 77
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poziva Komisijo, naj čim prej predloži 
revizijo postopka v zvezi z 
makroekonomskim neravnotežjem in 
mehanizma opozarjanja v uredbah 
1176/2011/EU in 1174/2011/EU, vanjo pa 
naj vključi:

a) spremembo kazalnikov in pragov, pri 
čemer naj od stroškovno pojmovane 
konkurenčnosti preide k njenemu širšemu 
razumevanju, pri katerem se bodo 
upoštevali udeležba na trgu delovne sile, 
stroški kapitala, učinkovita raba virov, 
energetska učinkovitost in neenakost;

b) simetričnost postopka v zvezi z 
makroekonomskim neravnotežjem v zvezi 
s tekočimi računi, pri čemer naj se 
presežki obravnavajo podobno kot 
primanjkljaji;

Or. en

Predlog spremembe 78
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva, naj se v posebna pravila o 
zavezujočem nadzoru nad proračunsko 
disciplino v euroobmočju vključijo 
zaposlitveni, prerazporeditveni in socialni 
kazalniki, kot so kakovostna delovna 
mesta, revščina, revščina otrok ali dostop 
do nastanitve, tako kot obstajajo 
makroekonomski kazalniki, ki 
zagotavljajo vzdržnost javnih financ in 
socialnega modela;

Or. es
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Predlog spremembe 79
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. meni, da bi morali v okviru 
mehanizma opozarjanja ob čezmerni 
neenakosti začeti ukrepati, saj ta 
destabilizira družbo ter ogroža kohezijo in 
gospodarsko uspešnost; poudarja, da 
povečanje neenakosti, ki smo ji priča v 
EU in o kateri so države poročale v okviru 
semestra, pomeni veliko tveganje za 
demokracijo; opozarja na opozorila 
Mednarodnega denarnega sklada in 
Mednarodne organizacije dela, da bi 
lahko dodatno povečanje neenakosti v EU 
destabiliziralo našo družbo;

Or. en

Predlog spremembe 80
Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj izvajajo 
priporočila za posamezne države članice 
in tako podprejo rast in zaposlovanje;
poziva Komisijo, naj za Evropski 
parlament pripravi letno oceno doseženega 
napredka po dejanskem izvajanju teh 
priporočil, ta ocena pa bi bila lahko 
priložena letnemu poročilu o rasti;

6. poziva Komisijo, naj za Evropski 
parlament pripravi letno oceno doseženega 
napredka po dejanskem izvajanju teh 
priporočil, ta ocena pa bi bila lahko 
priložena letnemu poročilu o rasti;

Or. pl
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Predlog spremembe 81
Laura Agea, Tiziana Beghin

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj izvajajo 
priporočila za posamezne države članice in 
tako podprejo rast in zaposlovanje; poziva 
Komisijo, naj za Evropski parlament 
pripravi letno oceno doseženega napredka 
po dejanskem izvajanju teh priporočil, ta 
ocena pa bi bila lahko priložena letnemu 
poročilu o rasti;

6. poziva države članice, naj izvajajo 
priporočila za posamezne države članice in 
tako podprejo rast in zaposlovanje, in sicer 
v prvi vrsti z zagotavljanjem dohodka za 
državljane in zajamčenega minimalnega 
dohodka; poziva Komisijo, naj za Evropski 
parlament pripravi letno oceno doseženega 
napredka po dejanskem izvajanju teh 
priporočil, ta ocena pa bi bila lahko 
priložena letnemu poročilu o rasti;

Or. it

Predlog spremembe 82
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj izvajajo 
priporočila za posamezne države članice in 
tako podprejo rast in zaposlovanje; poziva 
Komisijo, naj za Evropski parlament 
pripravi letno oceno doseženega napredka 
po dejanskem izvajanju teh priporočil, ta 
ocena pa bi bila lahko priložena letnemu 
poročilu o rasti;

6. poziva države članice, naj izvajajo 
priporočila za posamezne države članice in 
tako podprejo trajnostno rast, kakovostno 
zaposlovanje in socialno kohezijo ter 
napredujejo pri doseganju ciljev strategije 
Evropa 2020; poziva Komisijo, naj za 
Evropski parlament pripravi letno oceno 
doseženega napredka po dejanskem 
izvajanju teh priporočil, ta ocena pa bi bila 
lahko priložena letnemu poročilu o rasti;

Or. en
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Predlog spremembe 83
Maria Arena, Hugues Bayet

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj izvajajo 
priporočila za posamezne države članice 
in tako podprejo rast in zaposlovanje;
poziva Komisijo, naj za Evropski 
parlament pripravi letno oceno doseženega 
napredka po dejanskem izvajanju teh 
priporočil, ta ocena pa bi bila lahko 
priložena letnemu poročilu o rasti;

6. poziva Komisijo, naj za Evropski 
parlament pripravi letno oceno doseženega 
napredka po dejanskem izvajanju teh 
priporočil in njihovega učinka na dolg in 
primanjkljaj ter socialne kazalnike, ta 
ocena pa bi bila lahko priložena letnemu 
poročilu o rasti;

Or. fr

Predlog spremembe 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva države članice, naj izvajajo 
priporočila za posamezne države članice in 
tako podprejo rast in zaposlovanje; poziva 
Komisijo, naj za Evropski parlament 
pripravi letno oceno doseženega napredka 
po dejanskem izvajanju teh priporočil, ta 
ocena pa bi bila lahko priložena letnemu 
poročilu o rasti;

6. poziva države članice, naj izvajajo 
priporočila za posamezne države članice in 
tako podprejo rast, ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest in socialno 
kohezijo; poziva Komisijo, naj za Evropski 
parlament pripravi letno oceno doseženega 
napredka po dejanskem izvajanju teh 
priporočil, ta ocena pa bi bila lahko 
priložena letnemu poročilu o rasti;

Or. en

Predlog spremembe 85
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. želi spomniti Komisijo, da plače sicer 
veljajo za pomembno spremenljivko pri 
reševanju makroekonomskih neravnotežij 
v evroobmočju, niso pa samo orodje 
gospodarskega prilagajanja, pač pa 
predvsem dohodki, od katerih morajo 
delavci živeti; poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da priporočila v zvezi s plačami 
ne bodo povzročila povečanja revščine 
zaposlenih ali plačnih neenakosti v 
posameznih državah članicah ali 
škodovala skupinam z nizkimi dohodki;

Or. en

Predlog spremembe 86
Jérôme Lavrilleux

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Evropsko komisijo, naj v 
sodelovanju z EIB olajša dostop do 
finančnih sredstev iz Evropskega sklada za 
strateške naložbe, v povezavi z Evropskim 
investicijskim skladom, v korist malih in 
srednjih podjetij, ki v Evropi ponujajo 
največ delovnih mest;

7. poziva Evropsko komisijo, naj v 
sodelovanju z EIB olajša dostop do 
finančnih sredstev iz Evropskega sklada za 
strateške naložbe, v povezavi z Evropskim 
investicijskim skladom, v korist malih in 
srednjih podjetij, ki so ustvarila več kot 
80 % delovnih mest v EU in so gonilo 
trajnostne in vključujoče rasti;

Or. fr

Predlog spremembe 87
Laura Agea, Tiziana Beghin

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Evropsko komisijo, naj v 
sodelovanju z EIB olajša dostop do 
finančnih sredstev iz Evropskega sklada za 
strateške naložbe, v povezavi z Evropskim 
investicijskim skladom, v korist malih in 
srednjih podjetij, ki v Evropi ponujajo 
največ delovnih mest;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. it

Predlog spremembe 88
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Evropsko komisijo, naj v 
sodelovanju z EIB olajša dostop do 
finančnih sredstev iz Evropskega sklada za 
strateške naložbe, v povezavi z Evropskim 
investicijskim skladom, v korist malih in 
srednjih podjetij, ki v Evropi ponujajo 
največ delovnih mest;

7. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
EIB olajša dostop do finančnih sredstev iz 
Evropskega sklada za strateške naložbe, v 
povezavi z Evropskim investicijskim 
skladom, v korist malih in srednjih 
podjetij, ki so v Evropi bistvena za 
ustvarjanje delovnih mest; obžaluje, da v 
Evropskem skladu za strateške naložbe ni 
predvideno namenjanje ali usmerjanje 
sredstev za mala in srednja podjetja, pač 
pa je to prepuščeno usmerjevalnemu 
odboru; poziva, naj sklad spoštuje 
veljavna načela Unije o naložbah;

Or. en

Predlog spremembe 89
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Evropsko komisijo, naj v 
sodelovanju z EIB olajša dostop do 
finančnih sredstev iz Evropskega sklada za 
strateške naložbe, v povezavi z Evropskim 
investicijskim skladom, v korist malih in 
srednjih podjetij, ki v Evropi ponujajo 
največ delovnih mest;

7. poziva Evropsko komisijo, naj v 
sodelovanju z EIB določi merila, ki bi 
malim in srednjim podjetjem, ki v Evropi 
ponujajo največ delovnih mest, omogočila 
sodelovanje pri naložbah, ki se 
financirajo iz Evropskega sklada za 
strateške naložbe, v povezavi z Evropskim 
investicijskim skladom; poudarja, da bo 
čimprejšnja določitev meril za 
upravičenost projekta in pogojev za 
sodelovanje omogočila priprave in bolj 
usklajene ukrepe, tudi na strani malih in 
srednjih podjetij;

Or. pl

Predlog spremembe 90
Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Evropsko komisijo, naj v 
sodelovanju z EIB olajša dostop do 
finančnih sredstev iz Evropskega sklada za 
strateške naložbe, v povezavi z Evropskim 
investicijskim skladom, v korist malih in 
srednjih podjetij, ki v Evropi ponujajo 
največ delovnih mest;

7. poziva Evropsko komisijo, naj v 
sodelovanju z EIB olajša dostop do 
finančnih sredstev iz Evropskega sklada za 
strateške naložbe, v povezavi z Evropskim 
investicijskim skladom, v korist malih in 
srednjih podjetij, ki v Evropi ponujajo 
največ delovnih mest, hkrati pa ohranja 
pregled nad stanjem in zagotavlja 
ustrezno upravljanje sredstev;

Or. el

Predlog spremembe 91
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva Evropsko komisijo, naj v 
sodelovanju z EIB olajša dostop do 
finančnih sredstev iz Evropskega sklada za 
strateške naložbe, v povezavi z Evropskim 
investicijskim skladom, v korist malih in 
srednjih podjetij, ki v Evropi ponujajo 
največ delovnih mest;

7. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
EIB olajša dostop do finančnih sredstev iz 
Evropskega sklada za strateške naložbe, v 
povezavi z Evropskim investicijskim 
skladom, v korist malih in srednjih 
podjetij, ki v Evropi ponujajo največ 
delovnih mest in jih največ ustvarijo; 
opozarja, da sta ponovna rast in 
ustvarjanje delovnih mest pomembna 
zato, da bo evropski okvir gospodarskega 
upravljanja splošno sprejet, zato Komisijo 
poziva, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo 
povečala zaupanje v gospodarstvo in 
izboljšala poslovno okolje, pri čemer naj 
posebno pozornost nameni malim in 
srednjim podjetjem, zmanjšanju 
birokracije in dostopu do finančnih 
sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 92
Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. obžaluje popolnoma nasprotujoči si 
odnos EU, ki liberalizira storitve, hkrati 
pa povečuje število zavezujočih 
standardov, ki mala in srednja podjetja 
uničujejo, namesto da bi jih ščitili;

Or. fr

Predlog spremembe 93
Emilian Pavel
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. meni, da mora okvir gospodarskega 
upravljanja v Evropi prispevati k 
ustvarjanju pravega okolja, ki bo 
spodbujalo podjetništvo, zlasti med 
mladimi; je zaskrbljen, da se je delež 
malih in srednjih podjetij v zaposlovanju v 
času krize zmanjšal;

Or. en

Predlog spremembe 94
Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. ugotavlja, da so mala in srednja 
podjetja neusahljiv vir delovnih mest, 
finančne težave, s katerimi se soočajo 
zaradi sedanjih razmer, pa povzročajo vse 
večjo brezposelnost;

Or. fr

Predlog spremembe 95
Emilian Pavel

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 b. opozarja, da lahko manjša obdavčitev 
dela prispeva k spodbujanju rasti in 
povečanju stopnje zaposlenosti;

Or. en
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Predlog spremembe 96
Guillaume Balas

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. da bi šli v smeri učinkovitejših in bolj 
ciljno usmerjenih proračunskih politik, 
poziva države članice, naj nadaljujejo 
začeto modernizacijo svojih trgov delovne 
sile in sistemov socialnega varstva; v tem 
kontekstu jih spodbuja k izmenjavi 
zgledov dobre prakse;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 97
Jérôme Lavrilleux

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. da bi šli v smeri učinkovitejših in bolj 
ciljno usmerjenih proračunskih politik, 
poziva države članice, naj nadaljujejo 
začeto modernizacijo svojih trgov delovne 
sile in sistemov socialnega varstva; v tem 
kontekstu jih spodbuja k izmenjavi zgledov 
dobre prakse;

8. da bi šli v smeri učinkovitejših in bolj 
ciljno usmerjenih proračunskih politik, 
poziva države članice, naj nadaljujejo 
začeto modernizacijo svojih trgov delovne 
sile in sistemov socialnega varstva; v tem 
kontekstu jih spodbuja k izmenjavi zgledov 
dobre prakse; poleg tega želi opomniti, da 
je optimalno povezovanje evropskih trgov 
dela še naprej srednjeročni cilj pri 
spodbujanju družbenega napredka v 
uravnoteženem in konkurenčnem okolju;

Or. fr

Predlog spremembe 98
Zdzisław Krasnodębski
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Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. da bi šli v smeri učinkovitejših in bolj 
ciljno usmerjenih proračunskih politik, 
poziva države članice, naj nadaljujejo 
začeto modernizacijo svojih trgov delovne 
sile in sistemov socialnega varstva; v tem 
kontekstu jih spodbuja k izmenjavi zgledov 
dobre prakse;

8. da bi šli v smeri učinkovitejših in bolj 
ciljno usmerjenih proračunskih politik, 
poziva države članice, naj nadaljujejo 
začeto modernizacijo svojih trgov delovne 
sile in sistemov socialnega varstva; poleg 
tega poudarja, da modernizacija ne 
pomeni le znižanja standardov glede 
varstva pravic delavcev in manjše socialne 
varnosti; v tem kontekstu spodbuja države 
članice k izmenjavi zgledov dobre prakse;

Or. pl

Predlog spremembe 99
Laura Agea, Tiziana Beghin

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. da bi šli v smeri učinkovitejših in bolj 
ciljno usmerjenih proračunskih politik, 
poziva države članice, naj nadaljujejo 
začeto modernizacijo svojih trgov delovne 
sile in sistemov socialnega varstva; v tem 
kontekstu jih spodbuja k izmenjavi zgledov 
dobre prakse;

8. da bi šli v smeri učinkovitejših in bolj 
ciljno usmerjenih proračunskih politik, 
poziva države članice, naj nadaljujejo 
začeto modernizacijo svojih trgov delovne 
sile in sistemov socialnega varstva, na 
primer z zagotavljanjem dohodka za 
državljane in zajamčenega minimalnega 
dohodka; v tem kontekstu jih spodbuja k 
izmenjavi zgledov dobre prakse;

Or. it

Predlog spremembe 100
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. da bi šli v smeri učinkovitejših in bolj 
ciljno usmerjenih proračunskih politik, 
poziva države članice, naj nadaljujejo 
začeto modernizacijo svojih trgov delovne 
sile in sistemov socialnega varstva; v tem 
kontekstu jih spodbuja k izmenjavi 
zgledov dobre prakse;

8. da bi šli v smeri učinkovitejših fiskalnih 
politik, zmanjšanja revščine in povečali 
pravično mobilnost, poziva države članice, 
naj bolje usklajujejo svoja prizadevanja za 
izboljšanje svojih trgov delovne sile in 
sistemov socialnega varstva, pri čemer naj 
preprečijo, da bi strukturne reforme v teh 
sektorjih ogrozile standarde dela ali 
omejile dostop do ustreznega socialnega 
varstva, ki je splošna pravica in pogoj za 
ustvarjanje bolj enakopravne družbe; ob 
upoštevanju tega Komisijo in države 
članice poziva k izmenjavi zgledov dobre 
prakse in k nadaljnjemu spodbujanju 
vzajemnega učenja tudi na regionalni in 
lokalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 101
Maria Arena, Hugues Bayet

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. da bi šli v smeri učinkovitejših in bolj 
ciljno usmerjenih proračunskih politik, 
poziva države članice, naj nadaljujejo 
začeto modernizacijo svojih trgov delovne 
sile in sistemov socialnega varstva; v tem 
kontekstu jih spodbuja k izmenjavi zgledov 
dobre prakse;

8. da bi šli v smeri učinkovitejših in bolj 
ciljno usmerjenih proračunskih politik, 
poziva države članice, naj bo nadaljnja 
modernizacija njihovih trgov delovne sile 
in sistemov socialnega varstva pogojena z 
ohranjanjem kakovostnih delovnih mest 
in socialne zaščite, kot sredstvom za 
zagotavljanje socialne kohezije, 
konkurenčnosti in odpornosti na 
gospodarske in finančne krize; v tem
kontekstu jih spodbuja k izmenjavi zgledov 
dobre prakse;

Or. fr
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Predlog spremembe 102
Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. da bi šli v smeri učinkovitejših in bolj 
ciljno usmerjenih proračunskih politik, 
poziva države članice, naj nadaljujejo 
začeto modernizacijo svojih trgov delovne 
sile in sistemov socialnega varstva; v tem 
kontekstu jih spodbuja k izmenjavi zgledov 
dobre prakse;

8. da bi šli v smeri učinkovitejših in bolj 
ciljno usmerjenih proračunskih politik, 
poziva države članice, naj nadaljujejo 
začeto modernizacijo svojih trgov delovne 
sile in sistemov socialnega varstva; v tem 
kontekstu jih spodbuja k izmenjavi zgledov 
dobre prakse, naložbam v ljudi in okrepitvi 
evropske solidarnosti;

Or. el

Predlog spremembe 103
Enrique Calvet Chambon

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. da bi šli v smeri učinkovitejših in bolj 
ciljno usmerjenih proračunskih politik, 
poziva države članice, naj nadaljujejo 
začeto modernizacijo svojih trgov delovne 
sile in sistemov socialnega varstva; v tem 
kontekstu jih spodbuja k izmenjavi zgledov 
dobre prakse;

8. poziva države članice, naj nadaljujejo 
začeto modernizacijo svojih trgov delovne 
sile in sistemov socialnega varstva; v tem 
kontekstu jih spodbuja k izmenjavi zgledov 
dobre prakse;

Or. es

Predlog spremembe 104
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 8
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. da bi šli v smeri učinkovitejših in bolj 
ciljno usmerjenih proračunskih politik, 
poziva države članice, naj nadaljujejo 
začeto modernizacijo svojih trgov delovne 
sile in sistemov socialnega varstva; v tem 
kontekstu jih spodbuja k izmenjavi zgledov 
dobre prakse;

8. da bi šli v smeri učinkovitejših in bolj 
ciljno usmerjenih proračunskih politik, 
poziva države članice, naj prek strukturnih 
reform, ki bodo zagotovile večjo 
usklajenost med ponudbo spretnosti in 
potrebami v zaposlovanju, nadaljujejo 
začeto modernizacijo svojih trgov delovne 
sile, izobraževalnih sistemov in sistemov 
socialnega varstva; v tem kontekstu jih 
spodbuja k izmenjavi zgledov dobre 
prakse;

Or. en

Predlog spremembe 105
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. da bi šli v smeri učinkovitejših in bolj 
ciljno usmerjenih proračunskih politik, 
poziva države članice, naj nadaljujejo 
začeto modernizacijo svojih trgov delovne 
sile in sistemov socialnega varstva; v tem 
kontekstu jih spodbuja k izmenjavi 
zgledov dobre prakse;

8. da bi šli v smeri učinkovitejših fiskalnih 
politik, zmanjšanja revščine in povečali 
pravično mobilnost na enotnem trgu 
delovne sile, poziva države članice, naj
bolje usklajujejo svoja prizadevanja za 
izboljšanje svojih trgov delovne sile in 
sistemov socialne varnosti, pri čemer naj 
preprečijo, da bi strukturne reforme v teh 
sektorjih ogrozile standarde dela ali 
omejile dostop do ustreznega socialnega 
varstva, ki je splošna pravica in pogoj za 
ustvarjanje bolj enakopravnih družb;

Or. en

Predlog spremembe 106
Inês Cristina Zuber
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Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. da bi šli v smeri učinkovitejših in bolj 
ciljno usmerjenih proračunskih politik,
poziva države članice, naj nadaljujejo 
začeto modernizacijo svojih trgov delovne 
sile in sistemov socialnega varstva; v tem 
kontekstu jih spodbuja k izmenjavi zgledov 
dobre prakse;

8. poziva države članice, naj dajo prednost 
socialnim vprašanjem tako, da spodbujajo 
delovna mesta s pravicami in dostojnim 
plačilom ter da razširijo obseg socialnega 
varstva tako, da bo zagotavljalo 
univerzalno kritje; v tem kontekstu jih 
spodbuja k izmenjavi zgledov dobre 
prakse;

Or. pt

Predlog spremembe 107
Georgi Pirinski

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. opozarja na predloge, s katerimi bi 
zagotovili dejavno vključitev držav članic 
v izvajanje Junkerjevega načrta, tako da 
bi vzpostavili evropski okvir, na podlagi 
katerega pri ciljnem državnem 
primanjkljaju ne bi upoštevali izdatkov za 
izobraževanje, raziskave in razvoj ter 
poklicno usposabljanje;

Or. en

Predlog spremembe 108
Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. obžaluje, da EU ne stori ničesar za 
zagotovitev modernizacije, njena 
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priporočila pa socialne razmere dejansko 
samo poslabšujejo;

Or. fr

Predlog spremembe 109
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8 a. obžaluje, da je Komisija v poskusih za 
uravnoteženje fiskalnih politik sisteme 
socialnega varstva obravnavala kot manj 
pomembne, čeprav so to ključni 
instrumenti za stabilizacijo gospodarstva, 
pa tudi družbe;

Or. en

Predlog spremembe 110
Maria Arena, Hugues Bayet

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. predlaga, da se zaščiti raven plač glede 
na obveznosti, ki izhajajo iz okvira za 
gospodarsko upravljanje, tako da bo 
njihova raven najmanj enaka ravni, 
dogovorjeni s kolektivnimi pogodbami;

Or. fr

Predlog spremembe 111
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8 b. poziva Komisijo, naj v dvojčku razširi 
zaščitne klavzule o plači, ki zagotavlja 
pravico do pogajanja in pravico do 
ukrepanja, tako da bo vključena v vseh 
obstoječe instrumente v evrospki 
gospodarski zakonodaji; poziva socialne 
partnerje, naj okrepijo sodelovanje na 
področju plač v euroobmočju, da bi 
preprečili neravnotežja;

Or. en

Predlog spremembe 112
Mara Bizzotto

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. zaradi urgentnega stanja brezposelnosti 
med mladimi spodbuja države članice, naj 
razpoložljive vire uporabljajo učinkovito 
in ciljno usmerjeno, preko pobude za 
zaposlovanje mladih, priporoča pa tudi, 
naj podprejo čezmejno mobilnost in si pri 
tem pomagajo z razvojem portala EURES,
kot vektorja zaposlovanja mladih;

9. priporoča državam članicam, naj 
začnejo reševati urgentno stanje
brezposelnosti med mladimi, in sicer z 
izvajanjem pobude za zaposlovanje 
mladih ter sinergijsko, učinkovito in ciljno 
usmerjeno uporabo vseh razpoložljivih 
virov; za podpiranje zaposlenosti mladih
spodbuja tudi čezmejno mobilnost prek 
razvoja portala EURES, ki bi morala vselej 
predstavljati usmerjeno karierno odločitev 
in alternativo za nacionalno mobilnost, ki 
jo je treba v vsakem primeru zagotoviti;

Or. it

Predlog spremembe 113
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. zaradi urgentnega stanja brezposelnosti 
med mladimi spodbuja države članice, naj 
razpoložljive vire uporabljajo učinkovito in 
ciljno usmerjeno, preko pobude za 
zaposlovanje mladih, priporoča pa tudi, naj 
podprejo čezmejno mobilnost in si pri tem 
pomagajo z razvojem portala EURES, kot 
vektorja zaposlovanja mladih;

9. zaradi urgentnega stanja brezposelnosti 
med mladimi spodbuja države članice, naj 
razpoložljive vire uporabljajo učinkovito in 
ciljno usmerjeno, preko pobude za 
zaposlovanje mladih, in tako spodbudijo 
povpraševanje in ponudbo na enotnem 
trgu; priporoča tudi, naj podprejo 
čezmejno mobilnost in si pri tem pomagajo 
z razvojem portala EURES, kot vektorja 
zaposlovanja mladih;

Or. it

Predlog spremembe 114
Maria Arena, Hugues Bayet

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. zaradi urgentnega stanja brezposelnosti 
med mladimi spodbuja države članice, naj 
razpoložljive vire uporabljajo učinkovito 
in ciljno usmerjeno, preko pobude za 
zaposlovanje mladih, priporoča pa tudi, naj 
podprejo čezmejno mobilnost in si pri tem 
pomagajo z razvojem portala EURES, kot 
vektorja zaposlovanja mladih;

9. zaradi urgentnega stanja brezposelnosti 
med mladimi spodbuja Komisijo, naj
omogoči državam članicam, da bodo 
uporabljale razpoložljive vire učinkovito 
in ciljno usmerjeno na podlagi natančnih 
in pravno neoporečnih smernic za 
uveljavitev pobude za zaposlovanje mladih, 
priporoča pa tudi, naj podprejo čezmejno 
mobilnost in si pri tem pomagajo z 
razvojem portala EURES, kot vektorja 
zaposlovanja mladih;

Or. fr

Predlog spremembe 115
Danuta Jazłowiecka
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Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. zaradi urgentnega stanja brezposelnosti 
med mladimi spodbuja države članice, naj 
razpoložljive vire uporabljajo učinkovito in 
ciljno usmerjeno, preko pobude za 
zaposlovanje mladih, priporoča pa tudi, naj 
podprejo čezmejno mobilnost in si pri tem 
pomagajo z razvojem portala EURES, kot 
vektorja zaposlovanja mladih;

9. zaradi urgentnega stanja brezposelnosti 
med mladimi spodbuja države članice, naj 
razpoložljive vire uporabljajo učinkovito in 
ciljno usmerjeno, preko naložb v človeški 
kapital in zlasti v izobraževanje, s 
posebnim poudarkom na pobudi za 
zaposlovanje mladih na območjih, ki jih je 
najbolj prizadela brezposelnost; priporoča 
tudi, naj podprejo čezmejno mobilnost
prek čezmejnih partnerstev in z razvojem 
portala EURES, kot vektorja zaposlovanja 
mladih;

Or. pl

Predlog spremembe 116
Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. zaradi urgentnega stanja brezposelnosti 
med mladimi spodbuja države članice, naj 
razpoložljive vire uporabljajo učinkovito in 
ciljno usmerjeno, preko pobude za 
zaposlovanje mladih, priporoča pa tudi, 
naj podprejo čezmejno mobilnost in si pri 
tem pomagajo z razvojem portala EURES, 
kot vektorja zaposlovanja mladih;

9. zaradi urgentnega stanja brezposelnosti 
med mladimi spodbuja države članice, naj 
razpoložljive vire uporabljajo učinkovito in 
ciljno usmerjeno z zagotavljanjem 
spodbud za ustvarjanje delovnih mest v 
državah članicah, kjer je raven 
brezposelnosti še zlasti visoka; 

Or. el

Predlog spremembe 117
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová, Renate Weber, Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 9
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. zaradi urgentnega stanja brezposelnosti 
med mladimi spodbuja države članice, naj 
razpoložljive vire uporabljajo učinkovito in 
ciljno usmerjeno, preko pobude za 
zaposlovanje mladih, priporoča pa tudi, naj 
podprejo čezmejno mobilnost in si pri tem 
pomagajo z razvojem portala EURES, kot
vektorja zaposlovanja mladih;

9. zaradi urgentnega stanja brezposelnosti 
med mladimi spodbuja države članice, naj 
razpoložljive vire uporabljajo učinkovito in 
ciljno usmerjeno, preko pobude za 
zaposlovanje mladih ter večjo uporabo 
poklicnega usposabljanja kot orodja za 
boljšo zaposljivost ter večjo usklajenost 
med ponudbo spretnosti in potrebami v 
zaposlovanju, priporoča pa tudi, naj 
podprejo čezmejno mobilnost in si pri tem 
pomagajo z razvojem portala EURES, kot 
vektorja zaposlovanja mladih;

Or. en

Predlog spremembe 118
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner, Jutta 
Steinruck, Maria João Rodrigues

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. zaradi urgentnega stanja brezposelnosti 
med mladimi spodbuja države članice, naj
razpoložljive vire uporabljajo učinkovito
in ciljno usmerjeno, preko pobude za 
zaposlovanje mladih, priporoča pa tudi, 
naj podprejo čezmejno mobilnost in si pri 
tem pomagajo z razvojem portala EURES, 
kot vektorja zaposlovanja mladih;

9. odločno poziva države članice, naj v 
celoti ter na učinkovit in ciljno usmerjen 
način izkoristijo vsa finančna sredstva, ki 
so na voljo v okviru pobude za 
zaposlovanje mladih; v zvezi s tem meni,
da je ključno, da se pri izračunu državnih 
primanjkljajev ne upoštevajo prispevki, s 
katerim države članice sofinancirajo 
ukrepe za zaposlovanje mladih, kot je 
jamstvo za mlade; poziva Komisijo, naj
pripravi predloge, s katerimi bo dodatno 
podprla čezmejno mobilnost, tudi z
okrepljeno vlogo portala EURES kot 
pomembnega vektorja zaposlovanja 
mladih;

Or. en
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Predlog spremembe 119
Joëlle Mélin

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. ugotavlja, da samo portal EURES ni 
sredstvo za zagotavljanje zaposlovanja, 
temveč zgolj način premeščanja pri 
pomanjkanju dela;

Or. fr

Predlog spremembe 120
Danuta Jazłowiecka

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. glede na staranje prebivalstva in 
reforme pokojninskega sistema poziva 
države članice, naj dajo prednost 
ukrepom, ki se nanašajo na starejše 
delavce; poziva Komisijo, naj določi 
merila in okrepi nadzor nad uporabo 
sredstev EU za starejše delavce ter 
sprejme več ukrepov za zaposlovanje 
starejših oseb;

Or. pl

Predlog spremembe 121
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9 a. z globoko zaskrbljenostjo ugotavlja, 
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da se je dogotrajna brezposelnost v času 
krize podvojila; ugotavlja, da se je ta še 
bolj povečala med nizkokvalificiranimi 
delavci; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bo boj proti dolgotrajni brezposelnosti 
vključen v njene politike in priporočila za 
posamezne države;

Or. en

Predlog spremembe 122
Emilian Pavel

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9 a. z globoko zaskrbljenostjo ugotavlja, 
da se je dogotrajna brezposelnost v času 
krize podvojila; ugotavlja, da se je ta še 
bolj povečala med nizkokvalificiranimi 
delavci; poziva Komisijo, naj zagotovi, da 
bo boj proti dolgotrajni brezposelnosti 
vključen v njene politike in priporočila za 
posamezne države;

Or. en

Predlog spremembe 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9 b. meni, da bi morali v gospodarskem 
okviru Unije obravnavati vse večjo raven 
neenakosti kot izjemno pomemben 
dejavnik; meni tudi, da bi se proti 
neenakosti najuspešneje borili tako, da bi 
podvojili prizadevanja za ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest v Evropi;
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Or. en

Predlog spremembe 124
Emilian Pavel

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9 b. meni, da bi morali v gospodarskem 
okviru Unije obravnavati vse večjo raven 
neenakosti kot izjemno pomemben 
dejavnik; meni tudi, da bi se proti 
neenakosti najuspešneje borili tako, da bi 
podvojili prizadevanja za ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 125
Guillaume Balas

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. za še večji demokratični nadzor
priporoča, naj se v gospodarski dialog med 
državami članicami in Evropsko komisijo 
bolj vključijo Evropski parlament, 
nacionalni parlamenti in socialni partnerji.

10. za zagotovitev popolnega in celovitega 
demokratičnega nadzora nad postopkom 
evropskega semestra priporoča, naj se v 
gospodarski dialog med državami 
članicami in Evropsko komisijo bolj 
vključijo Evropski parlament, nacionalni 
parlamenti in socialni partnerji.

Or. fr

Predlog spremembe 126
Mara Bizzotto
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Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. za še večji demokratični nadzor 
priporoča, naj se v gospodarski dialog med 
državami članicami in Evropsko komisijo 
bolj vključijo Evropski parlament,
nacionalni parlamenti in socialni 
partnerji.

10. poudarja, da je treba v gospodarski
dialog med državami članicami in 
Evropsko komisijo bolj vključiti Evropski 
parlament, nacionalne parlamente in 
socialne partnerje, da bi zagotovili 
demokratični nadzor nad evropskim 
procesom.

Or. it

Predlog spremembe 127
Jérôme Lavrilleux

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. za še večji demokratični nadzor 
priporoča, naj se v gospodarski dialog med 
državami članicami in Evropsko komisijo 
bolj vključijo Evropski parlament, 
nacionalni parlamenti in socialni partnerji.

10. za še večji demokratični nadzor in 
zmanjšanje vse večjega prepada med 
institucijami in državljani EU priporoča, 
naj se v gospodarski dialog med državami 
članicami in Evropsko komisijo bolj 
vključijo Evropski parlament, nacionalni 
parlamenti in socialni partnerji.

Or. fr

Predlog spremembe 128
Jérôme Lavrilleux

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. za še večji demokratični nadzor 
priporoča, naj se v gospodarski dialog med 
državami članicami in Evropsko komisijo 
bolj vključijo Evropski parlament, 

10. za še večji demokratični nadzor 
priporoča, naj se v gospodarski dialog med 
državami članicami in Evropsko komisijo 
bolj vključijo Evropski parlament, 
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nacionalni parlamenti in socialni partnerji. nacionalni parlamenti, civilna družba in 
socialni partnerji.

Or. fr

Predlog spremembe 129
Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. za še večji demokratični nadzor 
priporoča, naj se v gospodarski dialog 
med državami članicami in Evropsko 
komisijo bolj vključijo Evropski parlament, 
nacionalni parlamenti in socialni 
partnerji.

10. opozarja na pomanjkanje 
demokratičnega nadzora nad evropskim 
okvirom upravljanja; vztraja, da se 
nacionalni parlamenti, socialni partnerji 
in Evropski parlament aktivneje vključijo v 
ta proces; 

Or. pl

Predlog spremembe 130
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. za še večji demokratični nadzor
priporoča, naj se v gospodarski dialog med 
državami članicami in Evropsko komisijo
bolj vključijo Evropski parlament, 
nacionalni parlamenti in socialni partnerji.

10. za še večjo demokratično odgovornost 
gospodarskega upravljanja ter višjo 
kakovost in večje prevzemenje 
odgovornosti v okviru evropskega 
semestra priporoča, naj se v celoten cikel 
semestra poleg držav članic in Komisije
bolj vključijo Evropski parlament, 
nacionalni parlamenti, organizacije civilne 
družbe in socialni partnerji tako na 
nacionalni ravni kot na ravni EU.
poudarja, da premišljeno in strukturno 
zasnovano posvetovanje s predstavniki 
civilne družbe ne bi povečalo le 
demokratične legitimnosti postopka ter 
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možnosti, da bodo državljani sprejeli 
reforme in jih bo lažje izvajati, temveč bi 
lahko okrepilo tudi dokazno osnovo za 
oceno reform;

Or. en

Predlog spremembe 131
Ulla Tørnæs, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Renate Weber

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. za še večji demokratični nadzor 
priporoča, naj se v gospodarski dialog med 
državami članicami in Evropsko komisijo 
bolj vključijo Evropski parlament, 
nacionalni parlamenti in socialni partnerji.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 132
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. za še večji demokratični nadzor
priporoča, naj se v gospodarski dialog med 
državami članicami in Evropsko komisijo
bolj vključijo Evropski parlament, 
nacionalni parlamenti in socialni partnerji.

10. za še večjo demokratično odgovornost 
ter višjo kakovost in večje prevzemanje 
odgovornosti v okviru evropskega 
semestra priporoča, naj se v celoten cikel 
semestra poleg držav članic in Komisije
bolj vključijo Evropski parlament, 
nacionalni parlamenti, organizacije civilne 
družbe in socialni partnerji tako na 
nacionalni ravni kot na ravni EU.

Or. en



AM\1048145SL.doc 65/68 PE546.881v01-00

SL

Predlog spremembe 133
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Maria João Rodrigues

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. za še večji demokratični nadzor 
priporoča, naj se v gospodarski dialog med 
državami članicami in Evropsko komisijo 
bolj vključijo Evropski parlament, 
nacionalni parlamenti in socialni partnerji.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10 a. ponovno poziva Komisijo in Svet, naj 
z Evropskim parlamentom skleneta 
medinstitucionalni sporazum, da bi polno 
zagotovili vlogo Parlamenta v celotnem 
evropskem semestru;

Or. en

Predlog spremembe 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poziva, naj se popravijo uredbe o 
gospodarskem upravljanju, tako da se v 
proces evropskega semestra vključijo 
naslednje spremembe:
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a) pred objavo letnega pregleda rasti mora 
Komisija razpravljati s predstavniki 
Evropskega parlamenta o njegovih 
splošnih smernicah;

b) pred njegovo objavo in ustrezno 
razpravo na zasedanju Evropskega sveta 
morajo med tremi institucijami potekati 
trialogi za dosego dogovora o 
gospodarskem okviru, okviru 
zaposlovanja in socialni politiki;

c) po sprejetju poročila o letnem pregledu 
rasti in pred ustrezno razpravo na 
zasedanju Evropskega sveta morajo med 
tremi institucijami potekati trialogi za 
dosego dogovora o gospodarskem okviru, 
okviru zaposlovanja in socialni politiki;

Or. es

Predlog spremembe 136
Emilian Pavel

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. meni, da bi v okviru gospodarskega 
upravljanja socialni partnerji morali imeti 
večjo vlogo tako na evropski kot na 
nacionalni ravni; meni, da bi se z njihovo 
okrepljeno vlogo povečala demokratična 
legitimnost tega okvira, hkrati pa bi bile 
zaščitene državljanske pravice;

Or. en

Predlog spremembe 137
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 10 b (novo)



AM\1048145SL.doc 67/68 PE546.881v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10b. poudarja, da morajo države članice 
pred januarjem obvestiti vsaj svoje 
nacionalne parlamente o vsebini svojih 
nacionalnih programov reform in 
programov za stabilnost in konvergenco; 
poleg tega poudarja, da morajo hkrati s 
temi programi priložiti tudi zapisnik o 
poteku ustrezne razprave v nacionalni 
skupščini; če zapisnika ne predložijo, 
poudarja, da mora Komisija vrniti 
navedene programe in šteti, da niso bili 
predloženi, nato pa začeti ustrezni 
postopek v skladu s predpisi, ki sestavljajo 
zakonodajni dvojček in šesterček; 
priporoča, da nacionalni parlamenti v 
vseh primerih potrdijo programe in niso o 
njih zgolj obveščeni;

Or. es

Predlog spremembe 138
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 10 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10c. poziva države članice, naj 
nacionalnim programom reform in 
programom za stabilnost in konvergenco 
obvezno priložijo zapis mnenja 
najpomembnejših socialnih organizacij in 
civilne družbe;

Or. es

Predlog spremembe 139
Sergio Gutiérrez Prieto
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Osnutek mnenja
Odstavek 10 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10d. poziva k uradni razpravi med 
Komisijo, Svetom in Evropskim 
parlamentom ter socialnimi 
organizacijami in civilno družbo na 
evropski ravni, ki naj poteka po predložitvi 
letnega pregleda rasti in pred marčnim 
zasedanjem Evropskega sveta ter preden 
slednji potrdi priporočila za posamezne 
države;

Or. es

Predlog spremembe 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Osnutek mnenja
Odstavek 10 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10e. poziva, naj se v okvir evropskega 
semestra vključi obveznost, v skladu s 
katero je treba oblikovati nacionalne 
programe zaposlovanja, s katerimi se 
ocenijo politike za spodbujanje 
ustvarjanja delovnih mest, trgi dela, 
kakovost delovnih mest, ustreznost plač 
ter potrebna prožnost in varnost 
delovnega prava;

Or. es


