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Predlog spremembe 4
Yana Toom
v imenu skupine Renew

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. meni, da bi moral okvir upravljanja 
za socialno in trajnostno Evropo temeljiti 
na naslednjih reformah: izvajanje 
evropskega stebra socialnih pravic in 
sprejetje pakta o trajnostnem razvoju in 
socialnem napredku s socialnimi in 
trajnostnimi cilji, da bi dosegli cilje OZN 
glede trajnostnega razvoja; meni tudi, da 
morajo države članice zagotoviti boljše 
izvajanje priporočil za posamezne države v 
okviru procesa semestra v skladu s cilji iz 
pakta, pri čemer je treba več pozornosti 
nameniti področjem socialne politike, 
zlasti področjem, kot so 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;
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Predlog spremembe 5
Yana Toom
v imenu skupine Renew

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

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poziva Komisijo, naj prenovi 
evropsko direktivo o javnih naročilih, da bi 
vzpostavila prednostno obravnavo 
podjetij, ki spoštujejo kolektivne pogodbe; 
poziva jo tudi, naj okrepi socialno klavzulo 
in iz postopkov za dodelitev javnih naročil 
izključi podjetja, ki so vpletena v kazniva 
dejanja, preprečevanje organiziranja 
delavcev v sindikate ali zavračajo 
sodelovanje v kolektivnih pogajanjih, ter s 
tem zagotovi, da se javni denar uporablja 
za naložbe v tiste, ki sodelujejo pri 
pravičnem prehodu, s namenom 
spodbujati kolektivna pogajanja in 
povečati sindikalno gostoto; poleg tega 
meni, da bi morala biti celotna finančna 
podpora EU pogojena z izpolnjevanjem 
veljavnih delovnih in zaposlitvenih 
pogojev in/ali obveznosti delodajalcev, ki 
izhajajo iz ustreznih kolektivnih pogajanj; 
odločno poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za to, da bodo javne 
službe, ki so pod zasebno ali javno upravo, 
svojim zaposlenim zagotovile dostojne 
delovne pogoje, zlasti svobodo pogajanja 
in sklepanja kolektivnih sektorskih ali 
podjetniških pogodb in pravico do ustrezne 
plače;

20. poziva Komisijo, naj odločno 
uveljavlja socialno klavzulo veljavne 
direktive EU o javnih naročilih in preuči 
potrebo po reviziji te direktive, da bi 
okrepila socialno klavzulo in zagotovila, da 
se javni denar med drugim uporablja za 
naložbe v pravičen prehod in podjetja, ki 
spodbujajo kolektivne pogodbe in 
povečujejo sindikalno gostoto; poleg tega 
meni, da bi morala celotna finančna 
podpora EU podpirati izpolnjevanje 
veljavnih delovnih in zaposlitvenih 
pogojev in/ali obveznosti delodajalcev, ki 
izhajajo iz ustreznih kolektivnih pogajanj; 
odločno poziva Komisijo in države članice, 
naj si prizadevajo za to, da bodo javne 
službe, ki so pod zasebno ali javno upravo, 
svojim zaposlenim zagotovile dostojne 
delovne pogoje, zlasti svobodo pogajanja 
in sklepanja kolektivnih sektorskih ali 
podjetniških pogodb in pravico do ustrezne 
plače;
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Predlog spremembe 6
Yana Toom
v imenu skupine Renew

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

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. je zaskrbljen zaradi povečanja 
števila delavcev v prekarnih in 
nestandardnih oblikah zaposlitve, 
navidezno samozaposlenih in delavcev s 
pogodbami brez zagotovljene minimalne 
delovne obveznosti, tudi v državnih javnih 
službah; poziva Komisijo in države 
članice, naj si prizadevajo za odpravo 
neprostovoljne začasne zaposlitve in 
zaposlitve za določen čas do leta 2030, da 
bo 80 % ustvarjenih delovnih mest v 
kategorijah srednje in dobro plačanih 
delovnih mest ter predvsem v trajnostnih 
sektorjih; poziva jih tudi, naj odpravijo 
uporabo pogodb brez zagotovljene 
minimalne delovne obveznosti in 
navidezno samozaposlitev;

24. je zaskrbljen zaradi povečanja 
števila delavcev v prekarnih oblikah 
zaposlitve, navidezno samozaposlenih in 
delavcev s pogodbami brez zagotovljene 
minimalne delovne obveznosti, tudi v 
državnih javnih službah; poziva Komisijo 
in države članice, naj si prizadevajo za 
odpravo neprostovoljne začasne zaposlitve 
in zaposlitve za določen čas do leta 2030, 
da bo večina ustvarjenih delovnih mest v 
kategorijah srednje in dobro plačanih 
delovnih mest ter predvsem v trajnostnih 
sektorjih;
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Predlog spremembe 7
Yana Toom
v imenu skupine Renew

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

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. potrjuje, da sta pravično, socialno 
trajnostno delo in dejansko soodločanje 
delavcev pri oblikovanju delovnih pogojev 
na digitalnih platformah in v vseh drugih 
sektorjih v pomembnejša kot kdaj koli prej 
ter da morajo imeti delavci demokratični 
vpliv na upravljanje dela; poudarja, da je 
treba koristi digitalizacije obširno in 
pravično deliti ter da morajo imeti delavci 
v digitalnem sektorju enake pravice in 
delovne pogoje kot delavci v drugih 
sektorjih; poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala vse delavce, tudi nestandardno 
zaposlene delavce z atipično pogodbo, 
delavce spletnih platform in 
samozaposlene; poziva Komisijo, naj v 
okviru te direktive zagotovi, da bodo 
platformna podjetja skladna z veljavno 
nacionalno in evropsko zakonodajo, 
natančno opredeli zaposlitveni status 
platformnih delavcev z izpodbojno 
domnevo delovnega razmerja in zaščiti 
njihove delovne pogoje, socialno zaščito 
ter zdravje in varnost, pa tudi njihovo 
pravico do sindikalnega organiziranja in 
zastopanja in pogajanj o kolektivnih 
pogodbah, tudi za samozaposlene osebe; 
poziva Komisijo, naj pripravi ciljno 
usmerjeno revizijo konkurenčnega prava 
EU, da bi omogočila kolektivno 

27. potrjuje, da sta pravično, socialno 
trajnostno delo in dejansko soodločanje 
delavcev pri oblikovanju delovnih pogojev 
na digitalnih platformah in v vseh drugih 
sektorjih v pomembnejša kot kdaj koli prej 
ter da morajo imeti delavci demokratični 
vpliv na upravljanje dela; poudarja, da je 
treba koristi digitalizacije obširno in 
pravično deliti ter da morajo imeti delavci 
v digitalnem sektorju enake pravice in 
delovne pogoje kot delavci v drugih 
sektorjih; poziva Komisijo, naj predlaga 
direktivo o dostojnih delovnih pogojih in 
pravicah v digitalnem gospodarstvu, ki bo 
zajemala vse delavce; poziva Komisijo, naj 
v okviru te direktive zagotovi, da bodo 
platformna podjetja skladna z veljavno 
nacionalno in evropsko zakonodajo, 
natančno opredeli zaposlitveni status 
platformnih delavcev in zaščiti njihove 
delovne pogoje, socialno zaščito ter 
zdravje in varnost, pa tudi njihovo pravico 
do organiziranja in pogajanj o kolektivnih 
pogodbah, tudi za samozaposlene osebe; 
pozdravlja nedavno javno posvetovanje 
Komisije o samozaposlenih posameznikih 
in platformah, katerega namen je bil 
oceniti, ali je treba sprejeti ciljno 
usmerjeno revizijo konkurenčnega prava 
EU, da bi samozaposlenim posameznikom 
omogočili združevanje in sklepanje 
kolektivnih pogodb, pa tudi njeno namero, 
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oblikovanje cen za samozaposlene kot 
prekarne delavce in tako zagotovila večje 
ravnovesje v pogajalski moči in 
pravičnejši notranji trg;

da po potrebi predlaga regulativne 
spremembe; pričakuje objavo ocene 
učinka, v kateri bodo navedene začetne 
možnosti za prihodnje ukrepanje;

Or. en


