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Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. pozdravlja poziv predsednika Evropske 

komisije, naj države članice uvedejo 

minimalno plačo, da bi zmanjšali revščino 

v EU;  poziva Komisijo, naj predlaga 

pobudo za spodbujanje uvedbe minimalne 

plače v državah članicah;  poudarja, da 

vsaka posamezna država članica odloča, 

ali bo določila raven minimalne plače, in 

da bi ta morala ustrezati specifičnim 

socialno-ekonomskim razmeram v tej 

državi članici; 

78. pozdravlja poziv predsednika Evropske 

komisije, naj države članice uvedejo 

minimalno plačo, da bi zmanjšali revščino 

v EU; poziva države članice, naj 

zagotovijo dostop do trga dela in ustrezno 

dohodkovno podporo tudi najranljivejšim 

članom družbe; poziva Komisijo, naj 

pripravi predlog za ustrezne sheme 

minimalnega dohodka na ravni EU, s 

katerim bi dosegli zbližanje med državami 

članicami na socialnem področju in 

pripomogli k cilju zmanjševanja revščine 

v okviru strategije Evropa 2020; 

Or. en 
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  79. poudarja, da je nujno treba zagotoviti 

ureditev o univerzalni minimalni plači na 

ravni EU in pripraviti predlog o določitvi 

norm glede minimalnih standardov in 

minimalne plače; poziva Komisijo, naj 

pravno uredi politiko EU o minimalni 

plači, ki bi z okrepitvijo minimalne plače 

stabilizirala razvoj plače v EU in 

preprečila vzajemni plačni damping; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. opozarja, da so dostojne plače 

pomembne ne le za socialno kohezijo, 

ampak tudi za ohranjanje močnega 

okrevanja in produktivnega gospodarstva; 

poziva Komisijo, naj preuči učinek 

uvajanja minimalnih plač v državah 

članicah, zlasti kar zadeva zmanjševanje 

neenakosti v plačah; ; poziva Komisijo, naj 

organizira konferenco o evropskem okviru 

za minimalne plače; 

47. opozarja, da bi morala minimalna 

plača imeti ključno vlogo pri boju proti 

revščini in zagotoviti, da je dohodek, 

povezan z delom, dovolj visok, da ne pride 

do revščine, s tem pa tudi, da je zaposlitev 

res najboljša zaščita pred revščino, vsaj z 

denarnega vidika; poziva Komisijo, naj 

preuči učinek uvajanja minimalnih plač v 

državah članicah, zlasti kar zadeva 

zmanjševanje neenakosti v plačah; poziva 

Komisijo, naj organizira konferenco o 

evropskem okviru za minimalne plače; 

Or. en 
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  O. ker odsotnost ustreznih sistemov 

socialnega varstva, kot sta državljanstvo 

in shema minimalnega dohodka, 

poglablja revščino in socialno 

izključevanje; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

55. pozdravlja zmanjšanje stopnje 

brezposelnosti mladih, vendar poudarja, da 

je še vedno na skrb zbujajoči ravni in da ni 

nujno, da to zmanjšanje temelji na neto 

ustvarjenih delovnih mestih: poudarja, da 

sta se negotovost delovnih mest in 

podzaposlenost tudi povečala in da 43 % 

mladih dela v prekarnih pogojih, na 

podlagi neprostovoljnih pogodb s 

skrajšanim delovnim časom ali kot lažni 

samozaposleni; 

55. pozdravlja zmanjšanje stopenj 

brezposelnosti mladih v nekaterih državah 

članicah, vendar poudarja, da so še vedno 

na skrb zbujajoči ravni, in da zmanjšanje 

ne temelji nujno na neto ustvarjenih 

delovnih mestih: poudarja, da sta se 

negotovost delovnih mest in 

podzaposlenost tudi povečala in da 43 % 

mladih dela v prekarnih pogojih, na 

podlagi neprostovoljnih pogodb s 

skrajšanim delovnim časom ali kot lažni 

samozaposleni; 

Or. en 

 

 


