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13.2.2017 A8-0037/1 

Predlog spremembe  1 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0037/2017 

Yana Toom 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v 

letnem pregledu rasti za leto 2017 

2016/2307(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6a. svari pred nižanjem plač v EU, 

večanjem neenakosti na področju plač in 

dohodka ter večanjem revščine 

zaposlenih; želi spomniti, da je v Splošni 

deklaraciji o človekovih pravicah (1948) 

in v Ustavi Mednarodne organizacije dela 

(1919) priznano, da je treba delavcem 

omogočiti, da zaslužijo zajamčeno plačo, 

ter da iz vseh deklaracij o človekovih 

pravicah izhaja, da bi morala plača 

zadostovati za preživljanje družine; 

poudarja, da bi morale plače delavcem 

omogočati, da zadovoljijo svoje potrebe in 

potrebe svoje družine, ter da bi moral vsak 

delavec v EU prejemati zajamčeno plačo, 

s katero bi lahko zadovoljil osnovne 

potrebe, kot so hrana, stanovanje in 

oblačila, pa tudi kril stroške 

zdravstvenega varstva, izobraževanja, 

prevoza in rekreacije, nekaj pa bi lahko 

tudi prihranil za nepredvidene dogodke, 

kot so bolezni in nesreče; poudarja, da bi 

morala zajamčena plača zagotavljati 

takšen dostojen življenjski standard za 

delavce in njihove družine; poziva 

Komisijo, naj pripravi študijo o tem, kako 

opredeliti zajamčeno plačo in kako jo 

meriti, to študijo pa bi socialni partnerji 

lahko uporabili kot referenco in bi lahko 

prispevala k izmenjavi primerov najboljše 
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prakse;  

 

Or. en 
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Predlog spremembe  2 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Evelyn Regner, Sergio Gutiérrez Prieto 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0037/2017 

Yana Toom 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v 

letnem pregledu rasti za leto 2017 

2016/2307(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poziva k politikam, ki spoštujejo in 

spodbujajo kolektivna pogajanja in 

njihovo področje uporabe, da bi lahko 

vanje zajeli čim več delavcev, hkrati pa 

naj bodo usmerjena v izboljšanje 
minimalnih plač v obliki minimalnih plač, 

ki so določene na dostojnih ravneh in ob 

udeležbi socialnih partnerjev, da bi 

ustavili tekmovanje v zniževanju plač, 

podprli skupno povpraševanje in oživitev 

gospodarstva, zmanjšali plačne neenakosti 

in se borili proti revščini zaposlenih; 

27. opozarja, da so dostojne plače 

pomembne ne le za socialno kohezijo, 

ampak tudi za ohranjanje močnega 

gospodarstva in produktivne delovne sile; 

poziva Komisijo in države članice, naj 

izvajajo ukrepe za izboljšanje kakovosti 

delovnih mest in zmanjšanje razpršenosti 

plač, vključno z zvišanjem minimalnih 

plač, in sicer z določitvijo dostojnih ravni 
minimalnih plač, kjer je to ustrezno; v 

zvezi s tem poziva k politikam, ki bodo 

spoštovale, spodbujale in krepile kolektiva 

pogajanja in položaj delavcev v sistemu 

določanja plač, kar je bistvenega pomena 

za doseganje visoke ravni delovnih 

pogojev; meni, da bi bilo treba pri tem 

upoštevati podporo skupnemu 

povpraševanju in gospodarskemu 

okrevanju, zmanjšati neenakosti v plačah 

in se boriti proti revščini zaposlenih; ob 

tem poudarja, da morajo evropska 

zakonodaja in politike zagotavljati 

spoštovanje pravic in svoboščin 

sindikatov, upoštevanje kolektivnih 

pogodb in enako obravnavo delavcev; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0037/2017 

Yana Toom 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v 

letnem pregledu rasti za leto 2017 

2016/2307(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. opozarja, da so pretirano visoke 

plače najvišjega vodstva v škodo 

delničarjev, pa tudi delavcev; meni, da je 

ta prekomerna razpršenost plač neetična, 

povečuje neenakosti ter škoduje 

produktivnosti in konkurenčnosti podjetij; 

poziva Komisijo, naj predstavi predlog o 

uvedbi zakonske obveznosti na evropski 

ravni, v skladu s katero bi morala 

podjetja, ki kotirajo na borzi, kot tudi 

javna podjetja razkriti letno skupno 

plačilo izvršnih delavcev in najvišjega 

vodstva ter povprečno letno plačilo vseh 

drugih zaposlenih v podjetju; 

Or. en 
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Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 
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Poročilo A8-0037/2017 
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Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v 

letnem pregledu rasti za leto 2017 

2016/2307(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 61 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 61a. poudarja, da je treba vsem zagotoviti 

univerzalni dostop do javnih, na 

solidarnosti temelječih in ustreznih 

pokojnin in starostnih pokojnin; se 

zaveda, da se države članice soočajo z 

izzivi na področju povečanja vzdržnosti 

pokojninskih sistemov, vendar poudarja, 

da je pomembno ohraniti solidarnost v 

pokojninskih sistemih z okrepitvijo 

prihodkov, ne da bi pri tem zvišali 

upokojitveno starost; poudarja pomen 

javnih in poklicnih pokojninskih sistemov, 

ki zagotavljajo ustrezno pokojnino precej 

nad pragom revščine in upokojencem 

omogočajo, da ohranijo svoj življenjski 

standard; meni, da so zvišanje ravni 

zaposlenosti in kakovosti delovnih mest v 

vseh starostnih skupinah, izboljšanje 

delovnih in zaposlitvenih pogojev ter 

dodelitev potrebnih dodatnih javnih 

sredstev najboljši načini za zagotavljanje 

vzdržnih, varnih in ustreznih pokojnin za 

ženske in moške; meni, da bi se morale 

reforme pokojninskega sistema med 

drugim osredotočati na dejansko 

upokojitveno starost in odražati trende na 

trgih dela, rodnost, razmere na 

zdravstvenem področju in glede bogastva, 

delovne pogoje in stopnjo ekonomske 



 

AM\1117317SL.docx  PE598.478v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

odvisnosti; meni, da bi bilo treba pri teh 

reformah upoštevati tudi razmere 

milijonov delavcev v Evropi, zlasti žensk, 

mladih in samozaposlenih, ki se soočajo z 

negotovimi in netipičnimi zaposlitvami, 

obdobji neželene brezposelnosti in 

skrajšanim delovnim časom;  

 

Or. en 
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Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 
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Poročilo A8-0037/2017 

Yana Toom 

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v 

letnem pregledu rasti za leto 2017 

2016/2307(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. podpira koncept „tvornega trikotnika 

naložb, strukturnih reform in odgovornih 

javnih financ“, ki ga je razvila Komisija; 

opozarja, da izvajanje strukturnih reform 

v nekaterih državah članicah zaostaja; 

opozarja, da se v nekaterih državah 

članicah – včasih redno – kršijo merila v 

zvezi s primanjkljajem; 

5. poudarja, da je avtomatska stabilizacija 

pomembna razsežnost sistemov socialne 

varnosti za ublažitev socialnih pretresov, 

ki jih povzročajo zunanji učinki, kot je 

recesija; zato poziva države članice, naj 

uvedejo politike za ponovno vzpostavitev 

varnosti zaposlitve z zagotavljanjem 

proaktivne zaščite, tudi v primerih 

odpuščanj; poziva tudi države članice, naj 

v skladu s priporočilom Mednarodne 

organizacije dela št. 202, v katerem so 

določene minimalne ravni socialne 

zaščite, zagotovijo in povečajo naložbe v 

sisteme socialne zaščite, da bi lahko 

zagotovili njihovo učinkovitost pri 

obravnavanju in preprečevanju revščine 

in neenakosti ter hkrati omogočili njihovo 

vzdržnost; 

Or. en 
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2016/2307(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. poudarja, da morajo družbeno 

odgovorne reforme temeljiti na 

solidarnosti, vključevanju, socialni 

pravičnosti in pošteni porazdelitvi 

bogastva, tj. modelu, ki zagotavlja enakost 

in socialno zaščito, ščiti ranljive skupine 

in izboljšuje življenjski standard za vse 

državljane; poudarja, da bi bilo treba 

gospodarske politike Unije preusmeriti v 

socialno tržno gospodarstvo; 

Or. en 

 

 


