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27.10.2015 B8-1093/1 

Predlog spremembe  1 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1093/2015 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker se je zaradi gospodarske krize in 

njenih posledic od leta 2007 dolgotrajna 

brezposelnost podvojila, tako da je 

dolgotrajno brezposelnih že polovica vseh 

brezposelnih ali več kot 12 milijonov ljudi, 

kar predstavlja 5 % aktivnega prebivalstva 

EU; ker je bilo leta 2014 več kot 60 % 

dolgotrajno brezposelnih brez dela najmanj 

dve zaporedni leti;  

A. ker se je zaradi gospodarske krize, ki so 

jo še poglobili varčevalni načrti EU, in 

njihovih posledic od leta 2007 dolgotrajna 

brezposelnost podvojila, tako da je 

dolgotrajno brezposelnih že polovica vseh 

brezposelnih ali več kot 12 milijonov ljudi, 

kar predstavlja 5 % aktivnega prebivalstva 

EU; ker je bilo leta 2014 več kot 60 % 

dolgotrajno brezposelnih brez dela najmanj 

dve zaporedni leti;  

Or. en 



 

AM\1077054SL.doc  PE570.927v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

27.10.2015 B8-1093/2 

Predlog spremembe  2 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1093/2015 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker se stopnja dolgotrajne 

brezposelnosti med državami članicami 

močno razlikuje in sega od 1,5 % v Avstriji 

do 19,5 % v Grčiji; ker so države z najvišjo 

stopnjo dolgotrajne brezposelnosti Italija, 

Portugalska, Slovaška, Hrvaška, Španija in 

Grčija; ker je treba spodbuditi oživitev 

gospodarstva, saj trenutno ne zagotavlja 

dovolj zagona za bistveno zmanjšanje 

visoke stopnje strukturne brezposelnosti; 

B. ker se stopnja dolgotrajne 

brezposelnosti med državami članicami 

močno razlikuje in sega od 1,5 % v Avstriji 

do 19,5 % v Grčiji; ker so države z najvišjo 

stopnjo dolgotrajne brezposelnosti Italija, 

Portugalska, Slovaška, Hrvaška, Španija in 

Grčija, države, ki so bile prve žrtve 

varčevalnih načrtov, ki bodo kmalu zajeli 

vse države članice; ker je treba spodbuditi 

oživitev gospodarstva, saj trenutno ne 

zagotavlja dovolj zagona za bistveno 

zmanjšanje visoke stopnje strukturne 

brezposelnosti; ker so dramatične 

posledice varčevalne politike EU še vedno 

vidne;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/3 

Predlog spremembe  3 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1093/2015 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker so zaradi neprijavljanja velikega 

deleža dolgotrajno brezposelnih in 

metodoloških pomanjkljivosti pri zbiranju 

podatkov razmere v uradnih statistikah 

podcenjene;  

C. ker so zaradi neprijavljanja velikega 

deleža dolgotrajno brezposelnih in 

metodoloških pomanjkljivosti pri zbiranju 

podatkov razmere v uradnih statistikah 

podcenjene, kar dokazuje, da organizacije, 

ki se ukvarjajo z brezposelnostjo, niso 

primerne za to nalogo;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/4 

Predlog spremembe  4 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1093/2015 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker dolgotrajna brezposelnost pogosto 

vodi v revščino, neenakost in socialno 

izključenost ter ima nesorazmeren učinek 

na ranljive ljudi, ki so v slabšem položaju 

na trgu dela;  

D. ker dolgotrajna brezposelnost pogosto 

vodi v revščino, neenakost in socialno 

izključenost vseh kategorij ljudi ne glede 

na spol, starost in barvo kože; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/5 

Predlog spremembe  5 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1093/2015 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker dolgotrajna brezposelnost vse bolj 

preprečuje ljudem dostop do trga dela 

zaradi izgube pridobljenih znanj in 

poklicnih mrež ter izgube delovnega ritma 

in lahko privede do začaranega kroga 

odmaknjenosti od družbe, družinskih trenj 

in občutka odtujenosti; ker vsako leto 

zaradi neuspešnega iskanja zaposlitve 

obupa in postane neaktivna petina 

dolgotrajno brezposelnih; 

E. ker dolgotrajna brezposelnost vse bolj 

preprečuje ljudem dostop do trga dela 

zaradi izgube pridobljenih znanj in 

poklicnih mrež ter izgube delovnega ritma 

in lahko privede do začaranega kroga 

odmaknjenosti od družbe, družinskih trenj 

in občutka odtujenosti; ker vsako leto 

zaradi neuspešnega iskanja zaposlitve 

obupa in postane neaktivna petina 

dolgotrajno brezposelnih; ker je število 

samomorov strmo naraslo v vseh vrstah 

zaposlitev in med pripadniki vseh 

družbenih slojev; 

Or. en 



 

AM\1077054SL.doc  PE570.927v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

27.10.2015 B8-1093/6 

Predlog spremembe  6 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1093/2015 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker so posledice dolgotrajne 

brezposelnosti še posebej hude v 

gospodinjstvih brez delovno aktivnih 

članov in pogosto vodijo v nizko doseženo 

stopnjo izobrazbe, odmaknjenost od „sveta 

dela“, resnejše duševne in zdravstvene 

težave ter socialno izključenost, revščina 

pa se v najhujših primerih prenaša iz ene 

generacije v naslednjo; 

črtano 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/7 

Predlog spremembe  7 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1093/2015 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker stalno visoka raven dolgotrajne 

brezposelnosti ogroža doseganje krovnih 

ciljev strategije Evropa 2020, in sicer cilj 

75-odstotne zaposlenosti v starostni 

skupini 20-64 let ter cilj, da bo vsaj 20 

milijonov ljudi manj živelo v revščini ali 

socialni izključenosti ali v strahu pred 

njima; 

I. ker stalno visoka raven dolgotrajne 

brezposelnosti ogroža doseganje krovnih 

ciljev strategije Evropa 2020, ki jih EU 

podpira in brani, in sicer cilj 75-odstotne 

zaposlenosti v starostni skupini 20-64 let 

ter cilj, da bo vsaj 20 milijonov ljudi manj 

živelo v revščini ali socialni izključenosti 

ali v strahu pred njima; ker so ti cilji glede 

na zdajšnje stanje globalizacije utopični in 

nerealistični; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/8 

Predlog spremembe  8 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1093/2015 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava K 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

K. ker je to priporočilo podobno jamstvu 

za mlade; ker je treba upoštevati začetne 

izkušnje, pridobljene z izvajanjem jamstva 

za mlade; 

K. ker je to priporočilo podobno jamstvu 

za mlade; ker je treba upoštevati začetne 

izkušnje, pridobljene z izvajanjem jamstva 

za mlade; ker že vemo, da je jamstvo za 

mlade neuspešen projekt; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/9 

Predlog spremembe  9 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1093/2015 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Ka (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ka. ker je edini način za boj proti 

brezposelnosti odpiranje več delovnih 

mest in s tem podpiranje MSP, saj je v teh 

podjetjih 90 % vseh delovnih mest;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/10 

Predlog spremembe  10 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1093/2015 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Kb (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Kb. ker je glavni krivec za brezposelnost 

socialni damping iz „nizkocenovnih 

držav“, ki uničuje naša delovna mesta v 

industriji; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/11 

Predlog spremembe  11 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1093/2015 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Kc (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Kc. ker je edina zaščita pred temi 

nizkocenovnimi državami ta, da ponovno 

vzpostavimo meje in carine za zaščito naše 

domače proizvodnje; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/12 

Predlog spremembe  12 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1093/2015 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. pozdravlja pobudo Komisije za 

priporočilo Sveta o vključevanju 

dolgotrajno brezposelnih na trg dela; 

poudarja, da bi zgodnejša objava predloga 

in dogovor v Svetu lahko preprečila velik 

delež dolgotrajne brezposelnosti, ki jo 

opažamo danes; izraža zaskrbljenost, da 

priporočilo Sveta morda ne bo dovolj, da bi 

hitro izboljšali razmere dolgotrajno 

brezposelnih, ter spodbuja države članice, 

naj dosežejo rezultate; 

1. pozdravlja pobudo Komisije za 

priporočilo Sveta o vključevanju 

dolgotrajno brezposelnih na trg dela; 

poudarja, da bi zgodnejša objava predloga, 

dogovor v Svetu in manj neodgovorne 

politike s strani EU lahko preprečili velik 

delež dolgotrajne brezposelnosti, ki jo 

opažamo danes; izraža zaskrbljenost, da 

priporočilo Sveta morda ne bo dovolj, da bi 

hitro izboljšali razmere dolgotrajno 

brezposelnih, ter spodbuja države članice, 

naj dosežejo rezultate; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/13 

Predlog spremembe  13 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1093/2015 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. podpira tri glavne elemente predloga: (i) 

ambiciozno povečanje prijavljanja 

dolgotrajno brezposelnih na zavodu za 

zaposlovanje, da bi zajeli vse; (ii) 

ocenjevanje posameznikovega potenciala, 

potreb in želja glede delovnega mesta pri 

dolgotrajno brezposelnih, preden njihova 

brezposelnost doseže 18 mesecev; in (iii) 

ponudba posamezniku prilagojene, 

uravnotežene in razumljive pogodbe o 

vključitvi v zaposlitev med dolgotrajno 

brezposelnim in udeleženimi službami, še 

preden brezposelnost doseže 18 mesecev; 

vendar poudarja, da je posamezno oceno 

treba opraviti, preden brezposelnost traja 

12 mesecev, da bi zagotovili, da je mogoče 

pogodbo o vključitvi v zaposlitev skleniti, 

še preden brezposelnost doseže 18 

mesecev; vztraja, da bi morali v pristopu s 

tremi koraki po potrebi v celoten proces 

vključiti tudi nevladne akterje, kot so 

socialne nevladne organizacije, ki delajo z 

dolgotrajno brezposelnimi; 

2. izraža dvome o materialnih pogojih za 

tri glavne elemente predloga in o njihovi 

izvedljivosti v praksi: (i) ambiciozno 

povečanje prijavljanja dolgotrajno 

brezposelnih na zavodu za zaposlovanje, 

da bi zajeli vse; (ii) ocenjevanje 

posameznikovega potenciala, potreb in 

želja glede delovnega mesta pri dolgotrajno 

brezposelnih, preden njihova brezposelnost 

doseže 18 mesecev; in (iii) ponudba 

posamezniku prilagojene, uravnotežene in 

razumljive pogodbe o vključitvi v 

zaposlitev med dolgotrajno brezposelnim 

in udeleženimi službami, še preden 

brezposelnost doseže 18 mesecev; vendar 

poudarja, da je posamezno oceno treba 

opraviti v prvem mesecu brezposelnosti, da 

bi zagotovili, da je mogoče pogodbo o 

vključitvi v zaposlitev skleniti še pred 

šestimi meseci brezposelnosti; vztraja, da 

bi morali v pristopu s tremi koraki po 

potrebi v celoten proces vključiti tudi 

nevladne akterje, kot so socialne nevladne 

organizacije, ki delajo z dolgotrajno 

brezposelnimi, razen če država članica že 

ima državni zavod za zaposlovanje;  

Or. en 



 

AM\1077054SL.doc  PE570.927v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

27.10.2015 B8-1093/14 

Predlog spremembe  14 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1093/2015 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. odobrava poziv k tesnemu sodelovanju 

in učinkovitemu usklajevanju vseh strani, 

udeleženih v ponovno vključevanje 

dolgotrajno brezposelnih oseb (tudi 

organizacij civilne družbe, kjer je 

ustrezno), in vzpostavitvi enotnih 

kontaktnih točk, kjer bo za brezposelno 

osebo pristojen en referent, to prizadevanje 

za ponovno vključevanje pa ne bo 

prekinjeno, če se spremeni status 

brezposelne osebe za namene prejemanja 

socialne pomoči; 

4. opozarja na poziv k tesnemu 

sodelovanju in učinkovitemu usklajevanju 

vseh strani, udeleženih v ponovno 

vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb 

(tudi organizacij civilne družbe, kjer je 

ustrezno), in vzpostavitvi enotnih 

kontaktnih točk, kjer bo za brezposelno 

osebo pristojen en referent, to prizadevanje 

za ponovno vključevanje pa ne bo 

prekinjeno, če se spremeni status 

brezposelne osebe za namene prejemanja 

socialne pomoči; izraža zaskrbljenost 

glede učinkovitosti tega pristopa glede na 

pomanjkanje sredstev ter proračunske in 

finančne omejitve, ki jih EU pričakuje od 

držav članic; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/15 

Predlog spremembe  15 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1093/2015 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja potrebo po individualnem 

pristopu pri ocenjevanju sposobnosti in 

potreb dolgotrajno brezposelnih oseb, kar 

zadeva njihovo ponovno vključevanje na 

trg dela, pri tem pa je treba spoštovati 

njihove obstoječe pravice ter upoštevati 

njihov splošni osebni položaj in s tem 

povezane potrebe; poudarja potrebo po 

zadostnemu številu visoko kvalificiranega 

osebja, ki bo sposobno individualnega 

pristopa k heterogeni skupini dolgotrajno 

brezposelnih;  

5. poudarja potrebo po individualnem 

pristopu pri ocenjevanju sposobnosti in 

potreb dolgotrajno brezposelnih oseb, kar 

zadeva njihovo ponovno vključevanje na 

trg dela, pri tem pa je treba spoštovati 

njihove obstoječe pravice ter upoštevati 

njihov splošni osebni položaj in s tem 

povezane potrebe; poudarja potrebo po 

zadostnemu številu visoko kvalificiranega 

osebja, ki bo sposobno individualnega 

pristopa k heterogeni skupini dolgotrajno 

brezposelnih; poudarja potrebo po 

učinkovitejših storitvah na področju 

zaposlovanja; zato poziva države članice, 

naj svojim državnim zavodom za 

zaposlovanje namenijo več sredstev; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/16 

Predlog spremembe  16 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1093/2015 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. meni, da je bistveno, da so programi za 

ponovno vključevanje dolgotrajno 

brezposelnih usmerjeni v potrebe trga dela 

in oblikovani v tesnem sodelovanju s 

socialnimi partnerji; poziva države članice 

k spodbujanju delodajalcev, tudi v duhu 

družbene odgovornosti gospodarskih 

družb, naj dejavno ponujajo prosta delovna 

mesta dolgotrajno brezposelnim in po 

potrebi imenujejo mentorje za lažjo 

ponovno vključitev dolgotrajno 

brezposelnih v delovno okolje; poziva 

zavode za zaposlovanje v državah članicah, 

naj malim in srednjim podjetjem pomagajo 

vzpostaviti takšno mentorstvo; opozarja, da 

dolgotrajno brezposelni ne potrebujejo 

zgolj delovnih mest, temveč tudi celovito 

svetovanje in pripravo za uspešen ponovni 

vstop na trg dela; 

7. meni, da je bistveno, da so programi za 

ponovno vključevanje dolgotrajno 

brezposelnih usmerjeni v potrebe trga dela 

in oblikovani v tesnem sodelovanju s 

socialnimi partnerji; poziva države članice 

k spodbujanju delodajalcev, tudi v duhu 

družbene odgovornosti gospodarskih 

družb, naj dejavno ponujajo prosta delovna 

mesta dolgotrajno brezposelnim in po 

potrebi imenujejo inštruktorje za lažjo 

ponovno vključitev dolgotrajno 

brezposelnih v delovno okolje; poziva 

zavode za zaposlovanje v državah članicah, 

naj malim in srednjim podjetjem pomagajo 

vzpostaviti takšno mentorstvo; opozarja, da 

dolgotrajno brezposelni ne potrebujejo 

zgolj delovnih mest, temveč tudi celovito 

svetovanje in pripravo za uspešen ponovni 

vstop na trg dela; vztraja pri tem, da bi 

morale biti takšne določbe prostovoljne in 

da bi jih lahko vsaka država članica 

prilagodila svojim specifičnim razmeram; 

odločno poziva, naj bodo te določbe 

neobvezujoče in naj takšne tudi ostanejo; 

Or. en 
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Predlog spremembe  17 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1093/2015 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poziva države članice, naj z ustreznim 

nacionalnim financiranjem izenačijo 

sredstva, ki jih EU, zlasti prek Evropskega 

socialnega sklada, vlaga v nacionalne 

politike za odpravljanje dolgotrajne 

brezposelnosti; poudarja, da proračunske 

omejitve, s katerimi se soočajo nekatere 

države članice (zlasti v okviru programov 

za makroekonomsko prilagoditev), ne 

smejo preprečiti hitrega izvajanja 

priporočila; poziva Komisijo, naj preuči 

možnosti za hiter dostop do finančnih 

sredstev EU in, kjer je mogoče, pridobi 

dodatna sredstva, kot je to storila v primeru 

pobude za zaposlovanje mladih; poudarja, 

da mora več držav članic dodeliti ustrezna 

finančna sredstva za krepitev upravnih 

zmogljivosti zavodov za zaposlovanje;  

8. poziva države članice, naj z ustreznim 

nacionalnim financiranjem izenačijo 

sredstva, ki jih EU, zlasti prek Evropskega 

socialnega sklada, vlaga v nacionalne 

politike za odpravljanje dolgotrajne 

brezposelnosti, pri tem pa upoštevajo, da 

se evropske sklade že zdaj uporablja za 

veliko različnih namenov in da ta novi 

namen ne bi smel negativno vplivati na 

prejšnje prejemnike sredstev; poudarja, da 

bi bilo treba upoštevati proračunske 

omejitve, s katerimi se soočajo nekatere 

države članice in ki jih je uvedla EU 

(zlasti v okviru programov za 

makroekonomsko prilagoditev), saj bi te 

lahko legitimno preprečile hitro izvajanje 
priporočila; poziva Komisijo, naj preuči 

možnosti za hiter dostop do finančnih 

sredstev EU in, kjer je mogoče, pridobi 

dodatna sredstva, kot je to storila v primeru 

pobude za zaposlovanje mladih; poudarja, 

da mora več držav članic dodeliti ustrezna 

finančna sredstva za krepitev upravnih 

zmogljivosti zavodov za zaposlovanje;  

Or. en 



 

AM\1077054SL.doc  PE570.927v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

27.10.2015 B8-1093/18 

Predlog spremembe  18 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1093/2015 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. poziva Komisijo in države članice, naj 

ocenijo, kako podpreti posebne programe 

usposabljanja na delovnem mestu, načrte 

za poslovni razvoj in naložbene načrte, ki 

ustvarjajo kakovostna trajnostna delovna 

mesta za dolgotrajno brezposelne; 

9. poziva države članice, naj ocenijo, kako 

podpreti posebne programe usposabljanja 

na delovnem mestu, načrte za poslovni 

razvoj in naložbene načrte, ki ustvarjajo 

kakovostna trajnostna delovna mesta za 

dolgotrajno brezposelne; poziva Komisijo, 

naj državam članicam dovoli, da storijo 

tisto, kar je treba zanje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  19 

Dominique Martin 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-1093/2015 

Thomas Händel 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

o vključevanju dolgotrajno brezposelnih na trg dela 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. opozarja na svoje stališče o sklepu 

Sveta o smernicah za politike 

zaposlovanja držav članic, v kateri vztraja 

pri posebnih ukrepih za zaščito 

dolgotrajno brezposelnih pred socialno 

izključenostjo in za njihovo ponovno 

vključitev na trg dela, pri tem pa je treba 

spoštovati Pogodbi; 

črtano 

Or. en 

 

 


