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11.12.2020 A9-0233/1

Predlog spremembe 1
Guido Reil, Peter Kofod
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Močna socialna Evropa za pravičen prehod
(2020/2084(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. meni, da bi moral okvir 
upravljanja za socialno in trajnostno 
Evropo temeljiti na naslednjih reformah: 
vključitev evropskega stebra socialnih 
pravic in protokola o socialnem napredku 
v Pogodbi, varstvo socialnih pravic na 
enotnem trgu v enaki meri kot 
ekonomskih svoboščin ter sprejetje pakta 
o trajnostnem razvoju in socialnem 
napredku, da bi postali socialni in 
trajnostni cilji obvezni ter da bi dosegli 
cilje OZN glede trajnostnega razvoja; 
meni tudi, da bi se morala v procesu 
semestra uporabljati metoda Skupnosti ter 
da bi moral biti dogovorjen med Svetom in 
Evropskim parlamentom, medtem ko bi 
moralo več področij socialne politike 
spadati v postopek odločanja s 
kvalificirano večino, zlasti 
nediskriminacija, socialna zaščita 
delavcev (razen v čezmejnih primerih), 
zaščita delavcev v primeru prekinitve 
njihove pogodbe o zaposlitvi, zastopanje 
in kolektivna obramba interesov delavcev 
in delodajalcev ter pogoji zaposlitve za 
državljane tretjih držav, ki zakonito 
prebivajo v EU;

6. poudarja, da je evropski steber 
socialnih pravic politična izjava, in 
zavrača vsa prizadevanja za uporabo tega 
instrumenta za standardizacijo socialnih 
politik in sistemov socialne zaščite držav 
članic;
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Predlog spremembe 2
Guido Reil, Peter Kofod
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Močna socialna Evropa za pravičen prehod
(2020/2084(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da se lahko med gospodarsko 
krizo s skrajšanjem delovnega časa 
učinkovito zaščitijo delovna mesta; 
pozdravlja vzpostavitev instrumenta za 
začasno podporo zmanjševanju tveganj za 
brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) 
kot nujni ukrep za podpiranje shem 
skrajšanega delovnega časa držav članic 
med krizo zaradi covida-19; poudarja, da 
je to ključni instrument za podporo 
nacionalnim shemam skrajšanega 
delovnega časa, s čimer bo mogoče 
ohraniti delovna mesta in spretnosti ter 
velik delež plač in prihodkov; poziva 
Komisijo, naj pozorno oceni učinkovitost 
tega začasnega instrumenta ter prouči 
možnost uvedbe tovrstnega stalnega 
instrumenta, ki bo na prošnjo držav članic 
aktiviran v primeru morebitne krize, ki bi 
povzročila stalno naraščanje odhodkov za 
sheme skrajšanega delovnega časa in 
podobne ukrepe; poziva Komisijo in 
države članice, naj zagotovijo, da bodo 
finančno pomoč prejela le podjetja, ki 
niso registrirana v državah z enotnega 
seznama EU jurisdikcijami tretjih držav v 
davčne namene ali iz Priloge 1 sklepov 
Sveta o posodobljenem seznamu EU z 
jurisdikcijami, ki niso pripravljene 
sodelovati v davčne namene; poziva 
Komisijo in države članice, naj zagotovijo, 
da upravičenci spoštujejo temeljne 

9. meni, da se lahko med gospodarsko 
krizo s skrajšanjem delovnega časa 
učinkovito zaščitijo delovna mesta; 
poudarja, da je na novo vzpostavljeni 
instrument za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (SURE) začasen; poziva 
Komisijo, naj pozorno oceni učinkovitost 
tega začasnega instrumenta, financiranega 
z dolgom; v splošnem spodbuja države 
članice, naj ljudem, ki zdaj delajo s 
skrajšanim delovnim časom, pomagajo 
nadgraditi njihova znanja in spretnosti, da 
bodo lahko prešli na zaposlitev v 
uspešnejšem sektorju;
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vrednote, določene v pogodbah, in da 
podjetja, ki prejmejo javno finančno 
podporo, ščitijo delavce, zagotavljajo 
dostojne delovne pogoje, spoštujejo 
sindikate in veljavne kolektivne pogodbe, 
plačujejo svoj delež davkov in ne izvajajo 
ponovnega odkupa delnic oziroma 
delničarjem ne izplačujejo dividend, 
vodstvenim delavcem pa ne premij; 
poudarja, da je treba združevati programe 
skrajšanega delovnega časa z 
izobraževanjem in poklicnim 
usposabljanjem prizadetih delavcev;
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Predlog spremembe 3
Guido Reil, Peter Kofod
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Močna socialna Evropa za pravičen prehod
(2020/2084(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. pozdravlja napoved predsednice 
Evropske komisije, da bo predlagala 
sistem pozavarovanja za primer 
brezposelnosti v EU, ter Komisijo odločno 
poziva, naj ta predlog predstavi; poziva, 
nas se s tem instrumentom zaščitijo vse 
kategorije delavcev, zmanjša pritisk zaradi 
zunanjih pretresov na javne finance in 
zaščitijo nacionalni sistemi socialnih 
prejemkov za brezposelnost med krizami, 
ki povzročajo nenadno povečanje 
odhodkov; poziva, naj se v predlog 
vključijo države EMU z možnostjo 
pridružitve držav, ki niso članice EMU;

10. zavrača predlog o sistemu 
pozavarovanja za primer brezposelnosti v 
EU, saj pomeni nadaljnji korak k 
transferni uniji; meni, da s tem sistemom 
ne bi rešili trajnih strukturnih težav 
nacionalnih in regionalnih trgov dela; 
spodbuja države članice, naj namesto tega 
ustrezno vlagajo v politike trga dela in 
gospodarske reforme, da bi preprečile 
dolgotrajno brezposelnost;

Or. en


