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4.3.2020 A9-0025/17

Predlog spremembe 17
Dennis Radtke
v imenu skupine PPE

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. je seznanjen z letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020 in ciljem 
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; želi 
spomniti, da so zdrave javne finance 
bistvenega pomena za trajnostnost, 
socialno vključevanje in blaginjo ljudi;
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Predlog spremembe 18
Dennis Radtke
v imenu skupine PPE

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. je seznanjen, da je bil v letno 
strategijo za trajnostno rast za leto 2020 
vključen evropski steber socialnih pravic; 
poudarja, da je pregled socialnih 
kazalnikov eden od elementov evropskega 
semestra; poziva Komisijo, naj nadgradi 
obstoječe kazalnike, pregled socialnih 
kazalnikov pa okrepi; 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;
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Predlog spremembe 19
Dennis Radtke
v imenu skupine PPE

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 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. obžaluje, ker okvir evropskega 
semestra ne vsebuje še širšega 
upoštevanja vidika spola in dodatnih 
kazalnikov, ter poziva Komisijo, naj 
indeks enakosti spolov vključi kot enega 
od orodij evropskega semestra za 
spremljanje napredka pri doseganju ciljev 
na področju zaposlovanja in socialnih 
ciljev in naj prizna učinek, ki ga imajo 
makroekonomske politike na enakost 
spolov;

30. ugotavlja, da se vidik spola v 
evropskem semestru ne upošteva širše, ter 
poziva Komisijo, naj spremlja napredek 
pri doseganju ciljev na področju 
zaposlovanja in socialnih ciljev;
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Predlog spremembe 20
Dennis Radtke
v imenu skupine PPE

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 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo ustrezne in pravične 
socialne in okoljske naložbe za resnično 
„pravičen prehod“, izvajanje evropskega 
stebra socialnih pravic in doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja; pozdravlja javno 
posvetovanje Komisije, katerega namen je 
bil preučitev možnosti za razvoj fiskalnih 
pravil EU;

45. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo donosne, ustrezne in 
pravične socialne in okoljske naložbe za 
resnično „pravičen prehod“, izvajanje 
evropskega stebra socialnih pravic in 
doseganje ciljev trajnostnega razvoja;
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Predlog spremembe 21
Dennis Radtke
v imenu skupine PPE

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 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. ugotavlja, da se EU še vedno 
spopada s socialnimi problemi, ki so 
posledica finančne in gospodarske krize 
ter nekaterih političnih odločitev, ki so ji 
sledile; poudarja, da je treba z javnimi in 
zasebnimi naložbami okrepiti domače 
povpraševanje ter spodbujati uravnotežene 
strukturne reforme ob upoštevanju 
kratkoročnih fiskalnih posledic ter njihovih 
dolgoročnih okoljskih, gospodarskih in 
socialnih učinkov; poudarja, da morajo 
odgovorne reforme temeljiti na 
solidarnosti, povezovanju in socialni 
pravičnosti, da bi izboljšal življenjski 
standard vseh prebivalcev in zagotovila 
javna podpora za prehod;

47. ugotavlja, da se EU še vedno 
spopada s socialnimi problemi, ki so 
posledica krize državnega dolga ter 
nekaterih političnih odločitev, ki so ji 
sledile; poudarja, da je treba spodbujati 
uravnotežene strukturne reforme; poziva 
Komisijo, naj vzpostavi regulativni okvir, 
ki bo podpiral zasebne naložbe, ob 
upoštevanju kratkoročnih fiskalnih 
posledic ter njihovih dolgoročnih 
okoljskih, gospodarskih in socialnih 
učinkov; poudarja, da morajo odgovorne 
reforme temeljiti na solidarnosti, 
povezovanju in socialni pravičnosti, da bi 
izboljšal življenjski standard vseh 
prebivalcev in zagotovila javna podpora za 
prehod;
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