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4.3.2020 A9-0025/1

Predlog spremembe 1
Guido Reil, Roman Haider
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki 
v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020
(2019/2212(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020 in cilj 
Komisije, da sedanji pristop evropskega 
semestra dopolni z vključitvijo ciljev 
trajnostnega razvoja in ciljev evropskega 
zelenega dogovora; poudarja, da bo 
morala nova strategija EU za rast 
prispevati k ustvarjanju kakovostnih trajnih 
delovnih mest ter krepitvi konkurenčnosti, 
inovacij in produktivnosti ter čim bolj 
povečati koristi za zdravje, kakovost 
življenja in odpornost ob prehodu na 
krožno in ogljično nevtralno 
gospodarstvo; znova poudarja, da morajo 
biti trajnostnost, socialno vključevanje in 
blaginja ljudi v središču oblikovanja 
gospodarske politike EU, s čimer bi 
zagotovili, da se bodo socialni, okoljski in 
gospodarski cilji obravnavali enako;

1. poudarja, da bo morajo vse 
strategije za rast prispevati k ustvarjanju 
kakovostnih trajnih delovnih mest ter 
krepitvi konkurenčnosti, inovacij in 
produktivnosti ter čim bolj povečati koristi 
za zdravje, kakovost življenja in odpornost;
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4.3.2020 A9-0025/2

Predlog spremembe 2
Guido Reil, Roman Haider
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki 
v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020
(2019/2212(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj opredeli 
posebne cilje EU in glavne kazalnike v 
zvezi s cilji trajnostnega razvoja, ki bodo 
odražali dejansko stanje in izzive, s 
katerimi se sooča EU na področju 
zaposlovanja in socialnih zadev, da bi 
lahko merili učinkovitost političnih 
odločitev ter zagotovili boljše ciljno 
usmerjanje financiranja ter ustrezno in 
skladno nadaljnje ukrepanje v skladu s 
strategijo Evropa 2020;

2. opozarja, da se trg dela v državah 
članicah in celo v njihovih regijah v 
mnogočem razlikuje, med drugim se 
uporabljajo tudi različni okviri, ki so se 
skozi zgodovino na regionalni in 
nacionalni ravni razvijali v določeni 
smeri, ki je bila tesno povezana s 
tamkajšnjimi tradicionalnimi sistemi 
socialne zaščite; nadalje opozarja, da prav 
različni okviri na vsakem od teh različnih 
trgov dela določajo, kateri ukrepi so 
potrebni na lokalni, regionalni ali 
nacionalni ravni za spodbujanje 
zaposlovanja med različnimi skupinami 
prebivalstva in za zmanjšanje 
brezposelnosti;
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4.3.2020 A9-0025/3

Predlog spremembe 3
Guido Reil, Roman Haider
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki 
v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020
(2019/2212(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja vključitev evropskega 
stebra socialnih pravic v letno strategijo 
za trajnostno rast za leto 2020; poziva, da 
je treba poskrbeti za poštenost in da 
morajo socialne pravice v novem 
gospodarskem modelu postati 
enakovredne okoljski trajnosti in 
makroekonomski stabilnosti; poudarja 
osrednjo vlogo pregleda socialnih 
kazalnikov v evropskem semestru; poziva 
Komisijo, naj nadgradi obstoječe 
kazalnike, pregled socialnih kazalnikov pa 
okrepi, tako da vključi dodatne kazalnike 
in jasne cilje, ki bodo odražali vseh 20 
načel evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno z dostopom do izobraževanja, 
zdravja, prehrane, zaposlitve, stanovanja 
ter ohranitvijo socialnih pravic, in naj 
poskrbi, da bodo ti kazalniki analizirani 
po razčlenjenih kategorijah (npr. otroci, 
mladi, starejši, po spolu, migranti, 
invalidi); poziva Komisijo, naj ohrani 
raznolikost nacionalnih socialnih 
sistemov in modelov trga dela, predloži pa 
naj tudi socialni akcijski načrt za 
nadaljnje izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic in revidirane Evropske 
socialne listine, tako da sprejme 
namenske ukrepe na ustrezni ravni;

3. poudarja, da morata socialna 
politika in socialna zaščita ostati v 
izključni pristojnosti držav članic; zavrača 
vse poskuse, da bi se socialne politike in 
sistemi socialne zaščite držav članic na 
različnih področjih poenotili;
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4.3.2020 A9-0025/4

Predlog spremembe 4
Guido Reil, Roman Haider
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki 
v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020
(2019/2212(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva, naj se pristojne ministre za 
socialne zadeve, zdravstvo in okolje bolj 
vključi v proces evropskega semestra na 
ravni Sveta; obžaluje, da številna 
priporočila za posamezne države sploh 
niso bila izvedena oziroma niso bila v 
celoti izvedena; poziva države članice, naj 
vendarle izvajajo vsa priporočila za 
posamezne države, tudi tista o 
zaposlovanju in socialnih zadevah;

4. poudarja, da skupni izzivi in cilji 
ne smejo voditi v skupno evropsko politiko 
zaposlovanja; meni, da bi morali biti 
politika trga dela in zaposlovanja v 
izključni pristojnosti držav članic, zato 
zavrača priporočila Komisije za 
posamezne države;
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4.3.2020 A9-0025/5

Predlog spremembe 5
Guido Reil, Roman Haider
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki 
v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020
(2019/2212(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja posvetovanje Komisije s 
socialnimi partnerji o okviru EU za 
minimalne plače; poziva Komisijo, naj 
sprejme ukrepe za večjo socialno 
konvergenco na podlagi rezultatov 
posvetovanja; poziva, naj se določi 
minimalna raven plač nad pragom 
revščine, in sicer na podlagi kolektivnih 
pogodb ali zakonodaje v skladu z 
nacionalnimi tradicijami ter ob doslednem 
upoštevanju avtonomije nacionalnih 
socialnih partnerjev in dobro delujočih 
modelov kolektivnih pogajanj; poziva k 
usklajenemu pristopu na ravni EU, da bi 
preprečili škodljivo konkurenco na 
področju stroškov dela in povečali 
navzgor usmerjeno socialno konvergenco 
za vse;

7. želi spomniti, da je uvedba 
minimalne plače v izključni pristojnosti 
posamezne države članice; spodbuja 
države članice, naj zagotovijo, da bodo 
zaposleni prejemali plačo, s katero bodo 
lahko v svojih državah dostojno živeli; 
poziva, naj se določi minimalna raven plač 
nad pragom revščine, in sicer na podlagi 
kolektivnih pogodb ali zakonodaje v skladu 
z nacionalnimi tradicijami ter ob 
doslednem upoštevanju avtonomije 
nacionalnih socialnih partnerjev in dobro 
delujočih modelov kolektivnih pogajanj;
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4.3.2020 A9-0025/6

Predlog spremembe 6
Guido Reil, Roman Haider
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki 
v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020
(2019/2212(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poziva Komisijo, naj 
predloži celovito strategijo EU za boj proti 
revščini, ki bo temeljila na integriranem 
aktivnem vključevanju, in vzpostavi 
evropsko jamstvo za otroke z ustreznim 
financiranjem in dobro oblikovanimi 
podpornimi storitvami, da bi prispevala k 
temu, da bodo imeli vsi otroci enak dostop 
do brezplačnega kakovostnega 
zdravstvenega varstva, brezplačnega 
kakovostnega izobraževanja, brezplačnega 
kakovostnega otroškega varstva ter 
dostojnega bivališča in ustrezne prehrane;

10. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poudarja, da ima 
revščina otrok veliko večplastnih vzrokov 
in da so za reševanje s tem povezane 
problematike, na primer na področju 
zdravstva, izobraževanja, otroškega 
varstva, prehrane in na stanovanjskem 
področju, pristojne in odgovorne države 
članice; spodbuja države članice, naj boj 
proti revščini otrok obravnavajo 
prednostno in pri tem uporabijo obstoječe 
finančne instrumente, kot sta Evropski 
socialni sklad in Evropski sklad za 
regionalni razvoj;
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4.3.2020 A9-0025/7

Predlog spremembe 7
Guido Reil, Roman Haider
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki 
v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020
(2019/2212(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da je treba v okviru 
novega evropskega socialnega sklada plus 
več sredstev nameniti za najbolj ogrožene, 
saj je to bistveni element evropske 
solidarnosti ter način, kako prispevati k 
boju proti najhujšim oblikam revščine v 
EU, kot sta pomanjkanje hrane in revščina 
otrok; poudarja, da evropskega jamstva za 
otroke ne bi smeli financirati na račun 
obstoječih finančnih instrumentov;

11. poudarja, da je treba v okviru 
novega Evropskega socialnega sklada plus 
več sredstev nameniti za najbolj ogrožene, 
saj je to bistveni element evropske 
solidarnosti ter način, kako prispevati k 
boju proti najhujšim oblikam revščine v 
EU, kot sta pomanjkanje hrane in revščina 
otrok; 
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4.3.2020 A9-0025/8

Predlog spremembe 8
Guido Reil, Roman Haider
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki 
v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020
(2019/2212(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poziva k oblikovanju novega 
okvira EU za nacionalne strategije za 
vključevanje Romov s konkretnimi cilji;

črtano
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4.3.2020 A9-0025/9

Predlog spremembe 9
Guido Reil, Roman Haider
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki 
v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020
(2019/2212(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da imajo vse države 
članice različne oblike sistemov 
minimalnega dohodka, s katerimi 
zagotavljajo minimalno raven socialne 
zaščite in varnostno mrežo za tiste, ki jo 
potrebujejo; poudarja, da se sistemov 
minimalnega dohodka ne sme zamenjati s 
konceptom osnovnega dohodka za vse; 
poziva Komisijo, naj izvede primerjalno 
študijo različnih sistemov minimalnega 
dohodka v državah članicah in naj 
izpostavi zglede najboljše prakse, da bi 
predložila ustrezen okvir; poudarja, da bi 
bilo treba minimalni dohodek dopolniti z 
ukrepi za dejavno vključevanje;

13. ugotavlja, da imajo vse države 
članice različne oblike sistemov 
minimalnega dohodka, s katerimi 
zagotavljajo minimalno raven socialne 
zaščite in varnostno mrežo za tiste, ki jo 
potrebujejo; poudarja, da se sistemov 
minimalnega dohodka ne sme zamenjati s 
konceptom osnovnega dohodka za vse; 
poudarja, da bi bilo treba minimalni 
dohodek dopolniti z ukrepi za dejavno 
vključevanje;
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4.3.2020 A9-0025/10

Predlog spremembe 10
Guido Reil, Roman Haider
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0025/2020
Klára Dobrev
Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: vidiki zaposlovanja in socialni vidiki 
v letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020
(2019/2212(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo in države članice, 
naj se na problematiko pomanjkanja 
cenovno dostopnih stanovanj, slabih 
stanovanjskih razmer, nedostopnih 
stanovanj in stanovanjske izključenosti 
odzovejo odločno in celostno; ugotavlja, 
da se je povečalo število deložacij, in 
poziva države članice, naj to težavo rešijo;

14. je zaskrbljen, ker je brezdomstvo v 
večini držav članic v porastu; poziva 
Komisijo in države članice, naj se na 
problematiko pomanjkanja cenovno 
dostopnih stanovanj, slabih stanovanjskih 
razmer, nedostopnih stanovanj in 
stanovanjske izključenosti odzovejo 
odločno in celostno;

Or. en


