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Predlog spremembe 1
Sofia Ribeiro

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 349 PDEU, ki 
zadeva posebne ukrepe za najbolj 
oddaljene regije,

Or. en

Predlog spremembe 2
Brando Benifei

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 
13. januarja 2015 z naslovom „Making 
the Best Use of the Flexibility Within the 
Existing Rules of the Stability and Growth 
Pact“ (Čim boljša uporaba prožnosti v 
okviru obstoječih pravil Pakta za 
stabilnost in rast),

Or. en

Predlog spremembe 3
Sofia Ribeiro

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. 
julija 2014 o zaposlovanju mladih7a,
__________________



PE546.787v01-00 4/120 AM\1047155SL.doc

SL

7a Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0010.

Or. en

Predlog spremembe 4
Sofia Ribeiro

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. 
novembra 2014 o zaposlovanju in 
socialnih vidikih strategije Evropa 20208a,
__________________
8a Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0060

Or. en

Predlog spremembe 5
Javi López

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 14. 
septembra 2011 in 16. januarja 2014 o 
strategiji EU za brezdomstvo,

Or. en

Predlog spremembe 6
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 21 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 
7. julija 2014 z naslovom „Pobuda za 
zeleno zaposlovanje: izkoriščanje 
potenciala zelenega gospodarstva za 
ustvarjanje novih delovnih mest“ 
COM(2014) 446,

Or. en

Predlog spremembe 7
Sofia Ribeiro

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

- A. ker mora biti Evropa zavezana 
modelu socialnega tržnega gospodarstva, 
ki zagotavlja trajnostno rast, da bi 
prihodnjim generacijam zagotovili 
delovna mesta, ne pa dolgov;

Or. en

Predlog spremembe 8
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so gospodarske in socialne razmere 
v EU še vedno slabe, z negativnimi 
stopnjami rasti v evroobmočju v zadnjih 
dveh letih, in rastjo, ki se je zdaj 
upočasnila na približno 0 %; ker je 
Komisija sistematično popravljala navzdol 
napovedi, kot je naredila za leti 2015 in 
2016; ker oživitev gospodarstva ni niti 

A. ker so gospodarske in socialne razmere 
v EU še vedno slabe, z negativnimi 
stopnjami rasti v evroobmočju v zadnjih 
dveh letih, in rastjo, ki se je zdaj 
upočasnila na približno 0 %; ker je 
Komisija sistematično popravljala navzdol 
napovedi, kot je naredila za leti 2015 in 
2016, in ker ima le nekaj držav članic bolj 
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zanesljiva niti podkrepljena; optimistične obete; ker oživitev 
gospodarstva ni niti zanesljiva niti 
podkrepljena;

Or. en

Predlog spremembe 9
Thomas Mann

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so gospodarske in socialne razmere 
v EU še vedno slabe, z negativnimi 
stopnjami rasti v evroobmočju v zadnjih 
dveh letih, in rastjo, ki se je zdaj 
upočasnila na približno 0 %; ker je 
Komisija sistematično popravljala navzdol 
napovedi, kot je naredila za leti 2015 in 
2016; ker oživitev gospodarstva ni niti 
zanesljiva niti podkrepljena;

A. ker so gospodarske in socialne razmere 
v nekaterih državah članicah EU težke 
zaradi negativnih ali zastalih stopenj 
rasti; ker okrevanje ni močno, vendar se 
bo po napovedih MDS nadaljevalo, saj ta 
ocenjuje, da bo rast v evroobmočju leta 
2015 znašala 1,2 %, leta 2016 pa 1,4 %1a;

__________________
1a Poročilo MDS z naslovom World 
Economic Outlook UPDATE, 20.01.15, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2
015/update/01/pdf/0115.pdf 

Or. en

Predlog spremembe 10
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so gospodarske in socialne razmere 
v EU še vedno slabe, z negativnimi 
stopnjami rasti v evroobmočju v zadnjih 
dveh letih, in rastjo, ki se je zdaj 

A. ker je kljub temu, da so gospodarske in 
socialne razmere v EU še vedno slabe, 
prišlo do preobrata v gospodarstvu EU, 
saj je za leti 2015 in 2016 napovedana rast 
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upočasnila na približno 0 %; ker je 
Komisija sistematično popravljala navzdol 
napovedi, kot je naredila za leti 2015 in 
2016; ker oživitev gospodarstva ni niti 
zanesljiva niti podkrepljena;

v vseh državah članicah; ker je Komisija 
sistematično popravljala navzdol napovedi, 
kot je naredila za leti 2015 in 2016; ker bi 
morala biti oživitev gospodarstva 
zanesljiva in podkrepljena ter je treba 
nadaljevati z reformami, da bi zadostili 
zaposlitvenim in socialnim potrebam;

Or. en

Predlog spremembe 11
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so gospodarske in socialne razmere 
v EU še vedno slabe, z negativnimi 
stopnjami rasti v evroobmočju v zadnjih 
dveh letih, in rastjo, ki se je zdaj 
upočasnila na približno 0 %; ker je 
Komisija sistematično popravljala navzdol 
napovedi, kot je naredila za leti 2015 in 
2016; ker oživitev gospodarstva ni niti 
zanesljiva niti podkrepljena;

A. ker v skladu z gospodarskimi 
napovedmi iz jeseni 2014 gospodarsko 
okrevanje, ki se je pričelo v drugem 
četrtletju leta 2013, ostaja nestabilno, 
gospodarski zagon v mnogih državah 
članicah pa je še vedno šibek; ker naj bi 
stopnja rasti v celotnem evroobmočju v 
letu 2014 dosegla 0,8 %, medtem ko naj bi 
v letih 2015 in 2016 ta po napovedih 
znašala 1,1 % oziroma 1,7 %; 

Or. en

Predlog spremembe 12
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so gospodarske in socialne razmere 
v EU še vedno slabe, z negativnimi 
stopnjami rasti v evroobmočju v zadnjih 
dveh letih, in rastjo, ki se je zdaj 
upočasnila na približno 0 %; ker je 

A. ker so gospodarske in socialne razmere 
v EU še vedno slabe, z negativnimi 
stopnjami rasti v evroobmočju v zadnjih 
dveh letih, in rastjo, ki se je zdaj 
upočasnila na približno 0 %; ker je 
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Komisija sistematično popravljala navzdol 
napovedi, kot je naredila za leti 2015 in 
2016; ker oživitev gospodarstva ni niti 
zanesljiva niti podkrepljena;

Komisija sistematično popravljala navzdol 
napovedi, kot je naredila za leti 2015 in 
2016; ker oživitev gospodarstva ni niti 
zanesljiva niti podkrepljena; ker skupni 
dolg v EU28 ostaja velik kljub temu, da se 
je zmanjšal s 4,5 % v letu 2011 na 
napovedanih 3 % v letu 2014, in je še 
vedno potrebna nadaljnja fiskalna 
konsolidacija;

Or. en

Predlog spremembe 13
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je evropski semester mehanizem 
za usklajevanje ekonomskih, 
proračunskih in socialnih politik v 
državah članicah in ker prostovoljno 
izvajanje priporočil za posamezne države 
pripomore k doseganju finančne 
stabilnosti v EMU, ki spodbuja rast in 
ustvarjanje delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 14
Thomas Mann

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je stopnja ocenjene globalne 
gospodarske rasti v letu 2015 in 2016 
nizka: po napovedih MDS bo ta letos 
znašala 3,5 %, leta 2016 pa 3,7 %1a;
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__________________
1a Poročilo MDS z naslovom World 
Economic Outlook UPDATE, 20.01.15, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2
015/update/01/pdf/0115.pdf 

Or. en

Predlog spremembe 15
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je treba nadaljevati s fiskalno 
odgovornostjo, da bi zagotovili uspeh in 
vzdržnost ne le strukturnih reform, ki se 
trenutno izvajajo, temveč tudi tistih, ki jih 
je treba uvesti, da bi spodbudili 
gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest;

Or. en

Predlog spremembe 16
Javi López

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker politike fiskalne konsolidacije in 
varčevalne politike, sprejete med 
gospodarsko krizo, niso imele želenega 
učinka in so EU oddaljile od ciljev 
strategije EU2020;

Or. en
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Predlog spremembe 17
Thomas Mann

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker je močan upad cen nafte lahko 
dodatna spodbuda za gospodarstvo v 
mnogih državah članicah EU; 

Or. en

Predlog spremembe 18
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker bi se fiskalne politike morale 
razlikovati in bi morale biti prilagojene 
položaju v posamezni državi članici;

Or. en

Predlog spremembe 19
Sofia Ribeiro

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora EU odločilno spremeniti 
ekonomsko politiko, ki je Uniji omogočila, 
da se odmakne od ciljev EU 2020, in ki je 
povečala tveganja za sekularno stagnacijo; 
ker EU zaskrbljujoče izgublja težo v 
svetovnem gospodarstvu, medtem ko 
večina drugih držav kaže trdne znake 
okrevanja; ker je oktobra 2014 MDS 

B. ker mora EU odločilno spremeniti 
ekonomsko politiko, zaradi katere se je 
oddaljila od ciljev EU 2020 in ki je 
povečala tveganja za dolgotrajno 
stagnacijo; ker EU zaskrbljujoče izgublja 
težo v svetovnem gospodarstvu, medtem 
ko mnoge druge države kažejo trdne znake 
okrevanja; ker je oktobra 2014 MDS 
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ocenil, da se je verjetnost recesije v 
evroobmočju povečala in bo dosegla 35-40 
% ob koncu leta;

ocenil, da se je verjetnost recesije v 
evroobmočju povečala in bo dosegla 35–40 
% ob koncu leta;

Or. en

Predlog spremembe 20
Sven Schulze

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora EU odločilno spremeniti 
ekonomsko politiko, ki je Uniji omogočila, 
da se odmakne od ciljev EU 2020, in ki je 
povečala tveganja za sekularno 
stagnacijo; ker EU zaskrbljujoče izgublja 
težo v svetovnem gospodarstvu, medtem 
ko večina drugih držav kaže trdne znake 
okrevanja; ker je oktobra 2014 MDS 
ocenil, da se je verjetnost recesije v 
evroobmočju povečala in bo dosegla 35-40 
% ob koncu leta;

B. ker EU zaskrbljujoče izgublja težo v 
svetovnem gospodarstvu zaradi nizke 
konkurenčnosti, izgube svoje industrijske 
baze v mnogih državah članicah ter 
pomanjkanja podjetjem prijaznega okolja 
in kulture podjetništva, medtem ko večina 
drugih držav kaže trdne znake okrevanja; 
ker je oktobra 2014 MDS ocenil, da se je 
verjetnost recesije v evroobmočju povečala 
in bo dosegla 35–40 % ob koncu leta;

Or. en

Predlog spremembe 21
Thomas Mann

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora EU odločilno spremeniti 
ekonomsko politiko, ki je Uniji omogočila, 
da se odmakne od ciljev EU 2020, in ki je 
povečala tveganja za sekularno 
stagnacijo; ker EU zaskrbljujoče izgublja 
težo v svetovnem gospodarstvu, medtem 
ko večina drugih držav kaže trdne znake 
okrevanja; ker je oktobra 2014 MDS 

B. ker je dolžniška kriza Unijo prisilila k 
odmiku od ciljev EU 2020; ker EU 
zaskrbljujoče izgublja težo v svetovnem 
gospodarstvu, medtem ko je MDS znižal 
svoja pričakovanja glede rasti za mnoga 
razvita gospodarstva in gospodarstva v 
vzponu za naslednjih nekaj let; ker je 
oktobra 2014 MDS ocenil, da se je 
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ocenil, da se je verjetnost recesije v 
evroobmočju povečala in bo dosegla 35-40 
% ob koncu leta;

verjetnost recesije v evroobmočju povečala 
in bo dosegla 35–40 % ob koncu leta;

Or. en

Predlog spremembe 22
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora EU odločilno spremeniti 
ekonomsko politiko, ki je Uniji omogočila, 
da se odmakne od ciljev EU 2020, in ki je 
povečala tveganja za sekularno stagnacijo; 
ker EU zaskrbljujoče izgublja težo v 
svetovnem gospodarstvu, medtem ko 
večina drugih držav kaže trdne znake 
okrevanja; ker je oktobra 2014 MDS 
ocenil, da se je verjetnost recesije v 
evroobmočju povečala in bo dosegla 35-40 
% ob koncu leta;

B. ker so v EU potrebne naložbe in 
prilagoditve ekonomske politike, da bi 
Uniji omogočili, da doseže cilje EU 2020 
in premosti stagnacijo; ker bi si morala EU 
prizadevati za vodilno vlogo v svetovnem 
gospodarstvu; ker je oktobra 2014 MDS 
ocenil, da se je verjetnost recesije v 
evroobmočju povečala in bo dosegla 35–40 
% ob koncu leta;

Or. en

Predlog spremembe 23
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora EU odločilno spremeniti 
ekonomsko politiko, ki je Uniji omogočila, 
da se odmakne od ciljev EU 2020, in ki je 
povečala tveganja za sekularno stagnacijo; 
ker EU zaskrbljujoče izgublja težo v 
svetovnem gospodarstvu, medtem ko 
večina drugih držav kaže trdne znake 
okrevanja; ker je oktobra 2014 MDS 

B. ker mora EU odločilno spremeniti 
ekonomsko politiko, zaradi katere se je 
oddaljila od ciljev EU 2020 in ki je 
povečala tveganja za dolgotrajno 
stagnacijo in deflacijo; ker EU 
zaskrbljujoče izgublja težo v svetovnem 
gospodarstvu, medtem ko večina drugih 
držav kaže trdne znake okrevanja; ker je 
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ocenil, da se je verjetnost recesije v 
evroobmočju povečala in bo dosegla 35-40 
% ob koncu leta;

oktobra 2014 MDS ocenil, da se je 
verjetnost recesije v evroobmočju povečala 
in bo dosegla 35–40 % ob koncu leta;

Or. en

Predlog spremembe 24
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora EU odločilno spremeniti 
ekonomsko politiko, ki je Uniji omogočila, 
da se odmakne od ciljev EU 2020, in ki je 
povečala tveganja za sekularno 
stagnacijo; ker EU zaskrbljujoče izgublja 
težo v svetovnem gospodarstvu, medtem 
ko večina drugih držav kaže trdne znake 
okrevanja; ker je oktobra 2014 MDS 
ocenil, da se je verjetnost recesije v 
evroobmočju povečala in bo dosegla 35-40 
% ob koncu leta;

B. ker so okrepljena prizadevanja EU in 
strukturne reforme v državah članicah 
ključni za uresničitev ciljev EU 2020; ker 
EU zaskrbljujoče izgublja težo v 
svetovnem gospodarstvu, medtem ko 
večina drugih držav kaže trdne znake 
okrevanja; ker je oktobra 2014 MDS 
ocenil, da se je verjetnost recesije v 
evroobmočju povečala in bo dosegla 35–40 
% ob koncu leta;

Or. en

Predlog spremembe 25
Marian Harkin

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora EU odločilno spremeniti 
ekonomsko politiko, ki je Uniji omogočila, 
da se odmakne od ciljev EU 2020, in ki je 
povečala tveganja za sekularno stagnacijo; 
ker EU zaskrbljujoče izgublja težo v 
svetovnem gospodarstvu, medtem ko 
večina drugih držav kaže trdne znake 
okrevanja; ker je oktobra 2014 MDS 

B. ker mora EU odločilno spremeniti 
ekonomsko politiko, zaradi katere se je 
oddaljila od ciljev EU 2020 in ki je 
povečala tveganja za dolgotrajno 
stagnacijo; ker EU zaskrbljujoče izgublja 
težo v svetovnem gospodarstvu, medtem 
ko nekatere druge države kažejo trdne 
znake okrevanja; ker je oktobra 2014 MDS 
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ocenil, da se je verjetnost recesije v 
evroobmočju povečala in bo dosegla 35-40 
% ob koncu leta;

ocenil, da se je verjetnost recesije v 
evroobmočju povečala in bo dosegla 35–40 
% ob koncu leta;

Or. en

Predlog spremembe 26
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora EU odločilno spremeniti 
ekonomsko politiko, ki je Uniji omogočila, 
da se odmakne od ciljev EU 2020, in ki je 
povečala tveganja za sekularno 
stagnacijo; ker EU zaskrbljujoče izgublja 
težo v svetovnem gospodarstvu, medtem 
ko večina drugih držav kaže trdne znake 
okrevanja; ker je oktobra 2014 MDS 
ocenil, da se je verjetnost recesije v 
evroobmočju povečala in bo dosegla 35-40 
% ob koncu leta;

B. ker mora EU nadaljevati s fiskalno 
konsolidacijo, da bi vzpostavila potrebno 
zaupanje v gospodarstvu, ki bo spodbujalo 
zasebne naložbe, da bi lahko dosegli cilje 
EU 2020; ker EU zaskrbljujoče izgublja 
težo v svetovnem gospodarstvu, medtem 
ko večina drugih držav kaže trdne znake 
okrevanja; ker je oktobra 2014 MDS 
ocenil, da se je verjetnost recesije v 
evroobmočju povečala in bo dosegla 35–40 
% ob koncu leta;

Or. en

Predlog spremembe 27
Monika Vana, Tamás Meszerics
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker mora EU odločilno spremeniti 
ekonomsko politiko, ki je Uniji omogočila, 
da se odmakne od ciljev EU 2020, in ki je 
povečala tveganja za sekularno stagnacijo; 
ker EU zaskrbljujoče izgublja težo v 
svetovnem gospodarstvu, medtem ko 
večina drugih držav kaže trdne znake 

B. ker mora EU odločilno spremeniti 
ekonomsko politiko, zaradi katere se je 
oddaljila od ciljev EU 2020 in ki je 
povečala tveganja za dolgotrajno 
stagnacijo ter poslabšala socialne razmere 
in zavrla okoljski napredek, kar 
spodkopava verodostojnost EU in podporo 
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okrevanja; ker je oktobra 2014 MDS 
ocenil, da se je verjetnost recesije v 
evroobmočju povečala in bo dosegla 35-40 
% ob koncu leta;

le-tej; ker je potrebno ekološko 
preoblikovanje, da bi zagotovili prehod na 
gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča vire, 
in trajnostni razvoj; ker EU zaskrbljujoče 
izgublja težo v svetovnem gospodarstvu, 
medtem ko večina drugih držav kaže trdne 
znake okrevanja; ker je oktobra 2014 MDS 
ocenil, da se je verjetnost recesije v 
evroobmočju povečala in bo dosegla 35–40 
% ob koncu leta;

Or. en

Predlog spremembe 28
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker imajo države članice glavno vlogo 
pri oblikovanju politik zaposlovanja, 
vključno s politikami zaposlovanja 
mladih, in je te ukrepe najbolje izvajati na 
nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 29
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker se mora Evropa čimprej spopasti s 
hitrim staranjem svojega prebivalstva;

Or. en
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Predlog spremembe 30
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je kljub rahlemu izboljšanju stopnja 
brezposelnosti še vedno višja kot kadar 
koli prej, brezposelnih je 25 milijonov 
ljudi; ker je dolgoročna brezposelnost 
zaskrbljujoče visoka in je 12 milijonov 
ljudi brezposelnih že več kot eno leto (4 % 
več kot prejšnje leto); ker je stanje na trgu 
dela zlasti kritično za mlade, ne glede na 
stopnjo izobrazbe;

C. ker je kljub rahlemu izboljšanju stopnja 
brezposelnosti še vedno višja kot kadar 
koli prej, brezposelnih je 25 milijonov 
ljudi; ker je dolgoročna brezposelnost 
zaskrbljujoče visoka in je 12 milijonov 
ljudi brezposelnih že več kot eno leto (4 % 
več kot prejšnje leto); ker je stanje na trgu 
dela zlasti kritično za mlade, ne glede na 
stopnjo izobrazbe, razen v nekaterih 
državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 31
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je kljub rahlemu izboljšanju stopnja 
brezposelnosti še vedno višja kot kadar 
koli prej, brezposelnih je 25 milijonov 
ljudi; ker je dolgoročna brezposelnost 
zaskrbljujoče visoka in je 12 milijonov 
ljudi brezposelnih že več kot eno leto (4 % 
več kot prejšnje leto); ker je stanje na trgu 
dela zlasti kritično za mlade, ne glede na 
stopnjo izobrazbe;

C. ker je kljub rahlemu izboljšanju stopnja 
brezposelnosti še vedno višja kot kadar 
koli prej, brezposelnih je 25 milijonov 
ljudi; ker je dolgoročna brezposelnost 
zaskrbljujoče visoka in je 12 milijonov 
ljudi brezposelnih že več kot eno leto (4 % 
več kot prejšnje leto); ker je stanje na trgu 
dela zlasti kritično za mlade, ne glede na 
stopnjo izobrazbe, pa tudi za ženske in 
starejše delavce;

Or. en
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Predlog spremembe 32
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je kljub rahlemu izboljšanju stopnja 
brezposelnosti še vedno višja kot kadar 
koli prej, brezposelnih je 25 milijonov 
ljudi; ker je dolgoročna brezposelnost 
zaskrbljujoče visoka in je 12 milijonov 
ljudi brezposelnih že več kot eno leto (4 % 
več kot prejšnje leto); ker je stanje na trgu 
dela zlasti kritično za mlade, ne glede na 
stopnjo izobrazbe;

C. ker je kljub izboljšanju v nekaterih 
državah članicah stopnja brezposelnosti v 
drugih še vedno višja kot kadar koli prej, 
saj je v EU brezposelnih skoraj 25 
milijonov ljudi; ker je dolgoročna 
brezposelnost zaskrbljujoče visoka in je 12 
milijonov ljudi brezposelnih že več kot eno 
leto (4 % več kot prejšnje leto); ker je 
stanje na trgu dela zlasti kritično za mlade, 
ne glede na stopnjo izobrazbe;

Or. en

Predlog spremembe 33
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je kljub rahlemu izboljšanju stopnja 
brezposelnosti še vedno višja kot kadar 
koli prej, brezposelnih je 25 milijonov 
ljudi; ker je dolgoročna brezposelnost 
zaskrbljujoče visoka in je 12 milijonov 
ljudi brezposelnih že več kot eno leto (4 % 
več kot prejšnje leto); ker je stanje na trgu 
dela zlasti kritično za mlade, ne glede na 
stopnjo izobrazbe;

C. ker je kljub izboljšanju stopnja 
brezposelnosti še vedno višja kot kadar 
koli prej, brezposelnih je 25 milijonov 
ljudi; ker je dolgoročna brezposelnost 
zaskrbljujoče visoka in je 12 milijonov 
ljudi brezposelnih že več kot eno leto (4 % 
več kot prejšnje leto); ker je stanje na trgu 
dela v nekaterih primerih zlasti kritično za 
mlade, ne glede na stopnjo izobrazbe;

Or. en
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Predlog spremembe 34
Thomas Mann

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je kljub rahlemu izboljšanju stopnja 
brezposelnosti še vedno višja kot kadar 
koli prej, brezposelnih je 25 milijonov 
ljudi; ker je dolgoročna brezposelnost 
zaskrbljujoče visoka in je 12 milijonov 
ljudi brezposelnih že več kot eno leto (4 % 
več kot prejšnje leto); ker je stanje na trgu 
dela zlasti kritično za mlade, ne glede na 
stopnjo izobrazbe;

C. ker se je prvič od leta 2011 rahlo 
povečalo število pogodb za poln delovni 
čas in izboljšal položaj mladih;ker je od 
novo ustvarjenih delovnih mest vseeno 
veliko takšnih s skrajšanim delovnim 
časom ali začasnih1a ; ker naj bi 
zaposlovanje v EU po ocenah začelo 
naraščati, zaradi česar naj bi se stopnja 
brezposelnosti v EU kot celoti zmanjšala 
na 9,5 % do leta 20161b; ker je kljub temu 
izboljšanju stopnja brezposelnosti še vedno 
višja kot kadar koli prej, brezposelnih je 25 
milijonov ljudi; ker je dolgoročna 
brezposelnost zaskrbljujoče visoka in je 12 
milijonov ljudi brezposelnih že več kot eno 
leto (4 % več kot prejšnje leto); ker se je 
stanje na trgu dela za mlade izboljšalo, saj 
so se stopnje brezposelnosti v večini držav 
članic močno znižale;ker v državah, kot 
sta Grčija in Španija, brezposelnost 
mladih vseeno ostaja zelo visoka, ne glede 
na stopnjo izobrazbe;

__________________
1 a http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-14-1096_en.htm
1b Employment and Social Developments 
in Europe 2014 (Razvoj na področju 
zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi v 
letu 2014), Evropska komisija, 15. januar 
2015, http://ec.europa.eu/social, strani 
15–17

Or. en
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Predlog spremembe 35
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je kljub rahlemu izboljšanju stopnja 
brezposelnosti še vedno višja kot kadar 
koli prej, brezposelnih je 25 milijonov 
ljudi; ker je dolgoročna brezposelnost 
zaskrbljujoče visoka in je 12 milijonov 
ljudi brezposelnih že več kot eno leto (4 % 
več kot prejšnje leto); ker je stanje na trgu 
dela zlasti kritično za mlade, ne glede na 
stopnjo izobrazbe;

C. ker je stopnja brezposelnosti še vedno 
višja kot kadar koli prej, brezposelnih je 25 
milijonov ljudi; ker je dolgoročna 
brezposelnost zaskrbljujoče visoka in je 12 
milijonov ljudi brezposelnih že več kot eno 
leto (4 % več kot prejšnje leto); ker je 
stanje na trgu dela zlasti kritično za mlade, 
ne glede na stopnjo izobrazbe;

Or. en

Predlog spremembe 36
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Brando Benifei

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je kljub rahlemu izboljšanju stopnja 
brezposelnosti še vedno višja kot kadar 
koli prej, brezposelnih je 25 milijonov 
ljudi; ker je dolgoročna brezposelnost 
zaskrbljujoče visoka in je 12 milijonov 
ljudi brezposelnih že več kot eno leto (4 % 
več kot prejšnje leto); ker je stanje na trgu 
dela zlasti kritično za mlade, ne glede na 
stopnjo izobrazbe;

C. ker je kljub rahlemu izboljšanju stopnja 
brezposelnosti še vedno višja kot kadar 
koli prej, brezposelnih je 25 milijonov 
ljudi; ker je dolgoročna brezposelnost 
zaskrbljujoče visoka in je 12 milijonov 
ljudi brezposelnih že več kot eno leto (4 % 
več kot prejšnje leto); ker se stopnje 
brezposelnosti mladih niso znatno znižale 
(v primerjali z letom 2013 le za 1,9 %) in v 
EU v povprečju znašajo 21,2 %; ker je 75 
% dolgotrajno brezposelnih v EU starih 
manj kot 35 let; ker je stanje na trgu dela 
zlasti kritično za mlade, ne glede na 
stopnjo izobrazbe;

Or. en
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Predlog spremembe 37
Elisabeth Morin-Chartier

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je treba Evropski socialni sklad 
skupaj z jamstvom za mlade in pobudo za 
zaposlovanje mladih pravilno in v celoti 
izkoristiti za financiranje trajnostnih 
projektov, da bi se spopadli z 
brezposelnostjo, zlasti brezposelnostjo 
mladih;

Or. en

Predlog spremembe 38
Soraya Post, Terry Reintke, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker delež mladih, ki niso zaposleni ter 
se ne izobražujejo ali usposabljajo, ostaja 
visok in ker so mladi Romi nadpovprečno 
zastopani v tej skupini;

Or. en

Predlog spremembe 39
Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so visoke stopnje brezposelnosti, D. ker so visoke stopnje brezposelnosti, 
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pretirana osredotočenost na znižanje plač, 
da bi ponovno vzpostavili konkurenčnost, 
in upad porabe za socialno varstvo v skoraj 
vseh državah članicah, privedli do 
znatnega zmanjšanja bruto razpoložljivega 
dohodka gospodinjstev, kar pomeni, da 
milijonom evropskih družin grozi 
izključenost, ter zaskrbljujoče povečali 
neenakost; ker eden od štirih Evropejcev 
tvega revščino; ker je podzaposlenost in 
negotovost zaposlitve na najvišji ravni in 
za 50 % vseh iskalcev zaposlitve zaposlitev 
ne zadošča za izhod iz revščine;

stroga varčevalna politika, pretirana 
osredotočenost na znižanje plač, da bi 
ponovno vzpostavili konkurenčnost, in 
upad porabe za socialno varstvo v skoraj 
vseh državah članicah privedli do znatnega 
zmanjšanja bruto razpoložljivega dohodka 
gospodinjstev, kar pomeni, da milijonom 
evropskih družin grozi izključenost, ter 
zaskrbljujoče povečali neenakost; ker eden 
od štirih Evropejcev tvega revščino; ker je 
podzaposlenost in negotovost zaposlitve na 
najvišji ravni in za 50 % vseh iskalcev 
zaposlitve zaposlitev ne zadošča za izhod 
iz revščine;

Or. en

Predlog spremembe 40
Thomas Mann

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so visoke stopnje brezposelnosti, 
pretirana osredotočenost na znižanje plač, 
da bi ponovno vzpostavili konkurenčnost, 
in upad porabe za socialno varstvo v skoraj 
vseh državah članicah, privedli do 
znatnega zmanjšanja bruto razpoložljivega 
dohodka gospodinjstev, kar pomeni, da 
milijonom evropskih družin grozi 
izključenost, ter zaskrbljujoče povečali 
neenakost; ker eden od štirih Evropejcev 
tvega revščino; ker je podzaposlenost in 
negotovost zaposlitve na najvišji ravni in 
za 50 % vseh iskalcev zaposlitve zaposlitev 
ne zadošča za izhod iz revščine;

D. ker so visoke stopnje brezposelnosti, 
osredotočenost na plače, da bi ponovno 
vzpostavili konkurenčnost, in upad porabe 
za socialno varstvo kot posledice dolžniške 
krize v nekaterih državah članicah privedli 
do znatnega zmanjšanja bruto 
razpoložljivega dohodka gospodinjstev, kar 
pomeni, da milijonom družin v teh državah 
grozi izključenost, ter zaskrbljujoče 
povečali tamkajšnjo neenakost; ker eden 
od štirih Evropejcev tvega revščino; ker je 
podzaposlenost in negotovost zaposlitve na 
najvišji ravni in za 50 % vseh iskalcev 
zaposlitve zaposlitev ne zadošča za izhod 
iz revščine;

Or. en
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Predlog spremembe 41
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so visoke stopnje brezposelnosti, 
pretirana osredotočenost na znižanje plač, 
da bi ponovno vzpostavili konkurenčnost, 
in upad porabe za socialno varstvo v skoraj 
vseh državah članicah, privedli do 
znatnega zmanjšanja bruto razpoložljivega 
dohodka gospodinjstev, kar pomeni, da 
milijonom evropskih družin grozi 
izključenost, ter zaskrbljujoče povečali 
neenakost; ker eden od štirih Evropejcev 
tvega revščino; ker je podzaposlenost in 
negotovost zaposlitve na najvišji ravni in 
za 50 % vseh iskalcev zaposlitve zaposlitev 
ne zadošča za izhod iz revščine;

D. ker so visoke stopnje brezposelnosti, 
pretirana osredotočenost na znižanje plač, 
da bi ponovno vzpostavili konkurenčnost, 
in upad porabe za socialno varstvo v skoraj 
vseh državah članicah privedli do znatnega 
zmanjšanja bruto razpoložljivega dohodka 
gospodinjstev, kar pomeni, da milijonom 
evropskih družin grozi izključenost, ter 
zaskrbljujoče povečali neenakost, vključno 
z neenakostjo med spoloma; ker eden od 
štirih Evropejcev tvega revščino; ker je 
podzaposlenost in negotovost zaposlitve na 
najvišji ravni in za 50 % vseh iskalcev 
zaposlitve zaposlitev ne zadošča za izhod 
iz revščine;

Or. en

Predlog spremembe 42
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so visoke stopnje brezposelnosti, 
pretirana osredotočenost na znižanje plač, 
da bi ponovno vzpostavili konkurenčnost, 
in upad porabe za socialno varstvo v 
skoraj vseh državah članicah, privedli do 
znatnega zmanjšanja bruto 
razpoložljivega dohodka gospodinjstev, 
kar pomeni, da milijonom evropskih 
družin grozi izključenost, ter zaskrbljujoče 
povečali neenakost; ker eden od štirih 
Evropejcev tvega revščino; ker je 

D. ker so bili izvedeni ukrepi nujni za 
preprečitev bankrota nekaterih držav 
članic ter zagotovitev vzdržnosti in 
sposobnosti preživetja gospodarstva EU in 
socialne države, kljub temu pa eden od 
štirih Evropejcev tvega revščino; ker je 
podzaposlenost in negotovost zaposlitve na 
najvišji ravni in za 50 % vseh iskalcev 
zaposlitve zaposlitev ne zadošča za izhod 
iz revščine;
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podzaposlenost in negotovost zaposlitve na 
najvišji ravni in za 50 % vseh iskalcev 
zaposlitve zaposlitev ne zadošča za izhod 
iz revščine;

Or. en

Predlog spremembe 43
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so visoke stopnje brezposelnosti, 
pretirana osredotočenost na znižanje plač, 
da bi ponovno vzpostavili konkurenčnost, 
in upad porabe za socialno varstvo v skoraj 
vseh državah članicah, privedli do 
znatnega zmanjšanja bruto razpoložljivega 
dohodka gospodinjstev, kar pomeni, da 
milijonom evropskih družin grozi 
izključenost, ter zaskrbljujoče povečali 
neenakost; ker eden od štirih Evropejcev 
tvega revščino; ker je podzaposlenost in 
negotovost zaposlitve na najvišji ravni in 
za 50 % vseh iskalcev zaposlitve zaposlitev 
ne zadošča za izhod iz revščine;

D. ker so visoke stopnje brezposelnosti, 
osredotočenost na znižanje plač, da bi 
ponovno vzpostavili konkurenčnost, in 
upad porabe za socialno varstvo v skoraj 
vseh državah članicah privedli do znatnega 
zmanjšanja bruto razpoložljivega dohodka 
gospodinjstev, kar pomeni, da milijonom 
evropskih družin grozi izključenost, ter 
zaskrbljujoče povečali neenakost; ker eden 
od štirih Evropejcev tvega revščino; ker je 
podzaposlenost in negotovost zaposlitve na 
najvišji ravni in za 50 % vseh iskalcev 
zaposlitve zaposlitev ne zadošča za izhod 
iz revščine;

Or. en

Predlog spremembe 44
Marian Harkin

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so visoke stopnje brezposelnosti, 
pretirana osredotočenost na znižanje plač, 
da bi ponovno vzpostavili konkurenčnost, 
in upad porabe za socialno varstvo v skoraj 

D. ker so različni dejavniki, vključno z 
neuspehom pri oblikovanju pozitivnega 
okolja za spodbujanje naložb in rasti, 
visokimi stopnjami brezposelnosti, 
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vseh državah članicah, privedli do 
znatnega zmanjšanja bruto razpoložljivega 
dohodka gospodinjstev, kar pomeni, da 
milijonom evropskih družin grozi 
izključenost, ter zaskrbljujoče povečali 
neenakost; ker eden od štirih Evropejcev 
tvega revščino; ker je podzaposlenost in 
negotovost zaposlitve na najvišji ravni in 
za 50 % vseh iskalcev zaposlitve zaposlitev 
ne zadošča za izhod iz revščine;

nižanjem plač v nekaterih državah, da bi 
ponovno vzpostavili konkurenčnost, in 
upadom porabe za socialno varstvo v 
skoraj vseh državah članicah, privedli do 
znatnega zmanjšanja bruto razpoložljivega 
dohodka gospodinjstev, kar pomeni, da 
milijonom evropskih družin grozi 
izključenost, ter zaskrbljujoče povečali 
neenakost; ker eden od štirih Evropejcev 
tvega revščino; ker je podzaposlenost in 
negotovost zaposlitve na najvišji ravni in 
za 50 % vseh iskalcev zaposlitve zaposlitev 
ne zadošča za izhod iz revščine;

Or. en

Predlog spremembe 45
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so visoke stopnje brezposelnosti, 
pretirana osredotočenost na znižanje plač, 
da bi ponovno vzpostavili konkurenčnost, 
in upad porabe za socialno varstvo v skoraj 
vseh državah članicah, privedli do 
znatnega zmanjšanja bruto razpoložljivega 
dohodka gospodinjstev, kar pomeni, da 
milijonom evropskih družin grozi 
izključenost, ter zaskrbljujoče povečali 
neenakost; ker eden od štirih Evropejcev 
tvega revščino; ker je podzaposlenost in 
negotovost zaposlitve na najvišji ravni in 
za 50 % vseh iskalcev zaposlitve zaposlitev 
ne zadošča za izhod iz revščine;

D. ker so različni dejavniki, vključno z 
neuspehom pri oblikovanju pozitivnega 
okolja za spodbujanje naložb in rasti, 
visokimi stopnjami brezposelnosti, izgubo 
konkurenčnosti, nižanjem plač v 
nekaterih državah in upadom porabe za 
socialno varstvo v skoraj vseh državah 
članicah, privedli do znatnega zmanjšanja 
bruto razpoložljivega dohodka 
gospodinjstev, kar pomeni, da milijonom 
evropskih družin grozi izključenost, ter 
zaskrbljujoče povečali neenakost; ker eden 
od štirih Evropejcev tvega revščino; ker za 
50 % vseh iskalcev zaposlitve zaposlitev 
ne zadošča za izhod iz revščine;

Or. en
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Predlog spremembe 46
Sofia Ribeiro

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so visoke stopnje brezposelnosti, 
pretirana osredotočenost na znižanje plač, 
da bi ponovno vzpostavili konkurenčnost, 
in upad porabe za socialno varstvo v skoraj 
vseh državah članicah, privedli do 
znatnega zmanjšanja bruto razpoložljivega 
dohodka gospodinjstev, kar pomeni, da 
milijonom evropskih družin grozi 
izključenost, ter zaskrbljujoče povečali 
neenakost; ker eden od štirih Evropejcev 
tvega revščino; ker je podzaposlenost in 
negotovost zaposlitve na najvišji ravni in 
za 50 % vseh iskalcev zaposlitve zaposlitev 
ne zadošča za izhod iz revščine;

D. ker sta osredotočenost na znižanje plač, 
da bi ponovno vzpostavili konkurenčnost, 
in upad porabe za socialno varstvo v 
državah članicah, ki so morale obnoviti 
svoje ekonomsko ravnotežje zaradi 
čezmerne porabe, privedla do znatnega 
zmanjšanja bruto razpoložljivega dohodka 
gospodinjstev, kar je prispevalo k 
povečanju števila evropskih družin, ki jim 
grozi izključenost, ter zaskrbljujoče 
povečala neenakost; ker eden od štirih 
Evropejcev tvega revščino; ker je 
podzaposlenost in negotovost zaposlitve na 
najvišji ravni in za 50 % vseh iskalcev 
zaposlitve zaposlitev ne zadošča za izhod 
iz revščine;

Or. en

Predlog spremembe 47
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker zadnji podatki za leto 2013 kažejo, 
da je delež dolgotrajno brezposelnih v EU-
28 znašal 5,1 % delovne sile, kar je več kot 
kdajkoli prej; ker dolgotrajna 
brezposelnost bistveno vpliva na celoten 
življenjski cikel posameznika, poleg tega 
pa lahko preraste tudi v strukturno 
brezposelnost v EU;

Or. en
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Predlog spremembe 48
Soraya Post, Terry Reintke, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je stopnja brezposelnosti 
romskega prebivalstva v Evropski uniji 
trikrat večja kot pri večinskem 
prebivalstvu in ker so Romi v času, ko 
stopnje brezposelnosti naraščajo, zaradi 
diskriminacije na trgu dela še posebej 
prikrajšani;

Or. en

Predlog spremembe 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker odsotnost ustreznih sistemov 
socialnega varstva, kamor sodita 
državljanstvo in minimalna plača, 
poglablja revščino in socialno 
izključevanje;

Or. en

Predlog spremembe 50
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava E
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Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker 25,1 % prebivalstva EU trenutno 
tvega revščino ali socialno izključenost; 
ker je povprečna stopnja rasti revščine 
otrok višja od povprečne stopnje rasti 
revščine na splošno in ker v nekaterih 
državah članicah eden od treh otrok živi 
pod pragom revščine;

E. ker 25,1 % prebivalstva EU trenutno 
tvega revščino ali socialno izključenost; 
ker je povprečna stopnja rasti revščine 
otrok višja od povprečne stopnje rasti 
revščine na splošno in ker v nekaterih 
državah članicah eden od treh otrok živi 
pod pragom revščine; ker so, če EU 
primerjamo z ZDA, v slednji prisotne 
veliko večje neenakosti;

Or. en

Predlog spremembe 51
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker so starejši delavci skupina, ki ji 
najbolj grozi dolgotrajna brezposelnost; 
ker je bila v letu 2012 zaposlena le 
polovica delavcev, starih od 55 do 65 let; 
ker nižanje javnih izdatkov za socialne in 
zdravstvene storitve ter socialnih 
prejemkov najbolj prizadene starejše; ker 
so nekatere kategorije starejših, kot so 
osebe, starejše od 80 let, starejše ženske, 
starejši priseljenci in starejši pripadniki 
etničnih manjšin, še posebej izpostavljene 
revščini;

Or. en

Predlog spremembe 52
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker se z gospodarskim upravljanjem v 
zadnjih letih nismo približali ciljem 
strategije EU2020, varčevalni ukrepi pa 
so nas od njih celo odmaknili, zlasti kar so 
poslabšali razmere na področju 
zaposlovanja in revščine v državah 
članicah, ki jih je kriza najbolj prizadela;

Or. en

Predlog spremembe 53
Soraya Post, Marita Ulvskog

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker trg dela še vedno zaznamujejo 
znatne neenakosti, zlasti med spoloma, in 
sicer pri zaposlovanju, številu oddelanih 
ur in plači, zaradi česar ženske prejemajo 
nižjo pokojnino, in ker so ženske, starejše 
od 55 let, bolj izpostavljene revščini ali 
socialni izključenosti kot moški teh let;

Or. en

Predlog spremembe 54
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker zmanjšanje revščine ni le eden od 
glavnih ciljev strategije Evropa 2020, 
temveč tudi družbena odgovornost držav 
članic;
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Or. en

Predlog spremembe 55
Georgi Pirinski

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker so nekatere države članice, da bi 
premagale krizo, ostro zarezale v svoje 
javne finance prav v trenutku, ko so se 
zaradi povečanja števila brezposelnih 
potrebe po socialnem varstvu povečale; 
ker se je pomanjkanje sredstev za socialno 
varnost v nacionalnih proračunih še 
zaostrilo zaradi zmanjšanja vplačanih 
prispevkov, do katerega je prišlo zaradi 
obsežnih odpuščanj ali znižanj plač, kar je 
resno ogrozilo evropski socialni model; 
ker zahtevane reforme ne izpolnjujejo 
potreb in pričakovanj državljanov, kar 
zadeva zaposlovanje in socialne zadeve;

Or. en

Predlog spremembe 56
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker je zaposlitev najboljši način za 
izhod iz revščine, zaradi česar je treba 
prizadevanja osredotočiti na lajšanje 
dostopa do nje, zlasti za tiste, ki so najbolj 
oddaljeni od trga dela;

Or. en
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Predlog spremembe 57
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so se družbenoekonomska 
neravnovesja med državami članicami še 
dodatno poglobila, medtem ko velja 
obratno za cilj regionalne konvergence; ker 
se je vrzel brezposelnosti glavnega 
obrobja povečala s 3,5 % v letu 2000 na 10 
% v letu 2013; ker ta razlika povečuje 
tveganje fragmentacije in ogroža 
gospodarsko stabilnost ter socialno 
kohezijo EU;

F. ker so se družbenoekonomska 
neravnovesja med državami članicami še 
dodatno poglobila, medtem ko velja 
obratno za cilj regionalne konvergence; ker 
se je vrzel v brezposelnosti med osrednjimi 
in obrobnimi območji povečala s 3,5 % v 
letu 2000 na 10 % v letu 2013; ker ta 
razlika povečuje tveganje fragmentacije in 
ogroža gospodarsko stabilnost ter socialno 
kohezijo EU; ker 6. kohezijsko poročilo 
poudarja vlogo, ki jo imajo strukturni 
skladi pri premoščanju neenakosti, zlasti 
med krizo;

Or. en

Predlog spremembe 58
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je v členu 174 PDEU določeno, da 
Unija, da bi pospešila „svoj vsesplošni 
skladni razvoj, razvija in izvaja tiste svoje 
dejavnosti, ki vodijo h krepitvi njene 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije“. Posebna pozornost se 
„namenja podeželju, območjem, ki jih je 
prizadela industrijska tranzicija, in 
regijam, ki so hudo in stalno prizadete 
zaradi neugodnih naravnih ali 
demografskih razmer, kot so 
najsevernejše regije z zelo nizko gostoto 
prebivalstva, ter otoškim, čezmejnim in 
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gorskim regijam“;

Or. en

Predlog spremembe 59
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker so varčevalni ukrepi poglobili 
recesijo ter povzročili zapiranje podjetij in 
izgubo delovnih mest, poleg tega pa 
privedli do manjšega varstva zaposlitve, 
okrnjenih pravic delavcev, večjega 
tveganja revščine in večje neenakosti v 
dohodkih;

Or. en

Predlog spremembe 60
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker imajo regije, ki so hudo in stalno 
prizadete zaradi neugodnih naravnih ali 
demografskih razmer, običajno višje 
stopnje brezposelnosti in manjšo 
gospodarsko rast, poleg tega pa jim 
primanjkuje znatnih naložb, usmerjenih v 
izboljšanje njihovega potenciala;

Or. en
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Predlog spremembe 61
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je Parlament v zadnjih dveh letih 
svaril pred socialnimi tveganji deflacije v 
razmerah nizke rasti, visoko stopnjo 
brezposelnosti in pritiskom za zniževanje 
plač; ker je ECB napovedala nizko 
inflacijo v daljšem obdobju in svarila pred 
njenim negativnim vplivom na notranje 
povpraševanje, rast in zaposlovanje; ker je 
deflacija postala resničnost od avgusta 
2014 dalje v osmih državah članicah (šest 
jih je v evroobmočju); ker povpraševanje 
in ustvarjanje delovnih mest v EU močno 
zavirata prevladujoče slabo zagotavljanje 
posojil MSP in potreba po zmanjšanju 
čezmernega javnega in zasebnega dolga; 
ker padec inflacijskih stopenj občutno 
povečuje te težave, saj povečuje realne 
obrestne mere in realno breme dolga ter bi 
lahko povzročil začarani krog gospodarske 
depresije;

G. ker je Parlament v zadnjih dveh letih 
svaril pred socialnimi tveganji deflacije v 
razmerah nizke rasti, visoke stopnje 
brezposelnosti in pritiska za zniževanje 
plač; ker je ECB napovedala nizko 
inflacijo v daljšem obdobju in svarila pred 
njenim negativnim vplivom na notranje 
povpraševanje, rast in zaposlovanje; ker je 
deflacija postala resničnost od avgusta 
2014 dalje v osmih državah članicah (šest 
jih je v evroobmočju); ker povpraševanje 
in ustvarjanje delovnih mest v EU močno 
zavirata prevladujoče slabo zagotavljanje 
posojil MSP in potreba po zmanjšanju 
čezmernega javnega in zasebnega dolga, 
zlasti kar zadeva hipotekarna posojila; ker 
padec inflacijskih stopenj občutno 
povečuje te težave, saj povečuje realne 
obrestne mere in realno breme dolga ter bi 
lahko povzročil začarani krog gospodarske 
depresije;

Or. en

Predlog spremembe 62
Thomas Mann

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je Parlament v zadnjih dveh letih 
svaril pred socialnimi tveganji deflacije v 
razmerah nizke rasti, visoko stopnjo 
brezposelnosti in pritiskom za zniževanje 
plač; ker je ECB napovedala nizko 

G. ker je Parlament v zadnjih dveh letih 
svaril pred socialnimi tveganji deflacije v 
razmerah nizke rasti, visoke stopnje 
brezposelnosti in pritiska za zniževanje 
plač; ker je ECB napovedala nizko 
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inflacijo v daljšem obdobju in svarila pred 
njenim negativnim vplivom na notranje 
povpraševanje, rast in zaposlovanje; ker je 
deflacija postala resničnost od avgusta 
2014 dalje v osmih državah članicah (šest 
jih je v evroobmočju); ker povpraševanje 
in ustvarjanje delovnih mest v EU močno 
zavirata prevladujoče slabo zagotavljanje 
posojil MSP in potreba po zmanjšanju 
čezmernega javnega in zasebnega dolga; 
ker padec inflacijskih stopenj občutno 
povečuje te težave, saj povečuje realne 
obrestne mere in realno breme dolga ter bi 
lahko povzročil začarani krog gospodarske 
depresije;

inflacijo v daljšem obdobju in svarila pred 
njenim negativnim vplivom na notranje 
povpraševanje, rast in zaposlovanje; ker je 
deflacija postala resničnost od avgusta 
2014 dalje v osmih državah članicah (šest 
jih je v evroobmočju); ker povpraševanje 
in ustvarjanje delovnih mest v EU močno 
zavirata prevladujoče slabo zagotavljanje 
posojil MSP in potreba po zmanjšanju 
čezmernega javnega in zasebnega dolga; 
ker padec inflacijskih stopenj občutno 
povečuje te težave, saj povečuje realne 
obrestne mere in realno breme dolga ter bi 
lahko povzročil začarani krog gospodarske 
depresije; ker se je ECB 22. januarja 2015 
odzvala na vse naštete vidike z uvedbo 
razširjenega programa nakupa 
vrednostnih papirjev, pri čemer bo vsota 
mesečnih nakupov vrednostnih papirjev 
znašala do 60 milijard EUR, izvajala pa 
naj bi ga vsaj do septembra 2016; 

Or. en

Predlog spremembe 63
Sofia Ribeiro, Anne Sander

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je Parlament v zadnjih dveh letih 
svaril pred socialnimi tveganji deflacije v 
razmerah nizke rasti, visoko stopnjo 
brezposelnosti in pritiskom za zniževanje 
plač; ker je ECB napovedala nizko 
inflacijo v daljšem obdobju in svarila pred 
njenim negativnim vplivom na notranje 
povpraševanje, rast in zaposlovanje; ker je 
deflacija postala resničnost od avgusta 
2014 dalje v osmih državah članicah (šest 
jih je v evroobmočju); ker povpraševanje 
in ustvarjanje delovnih mest v EU močno 
zavirata prevladujoče slabo zagotavljanje 
posojil MSP in potreba po zmanjšanju 

G. ker je Parlament v zadnjih dveh letih 
svaril pred socialnimi tveganji deflacije v 
razmerah nizke rasti, visoke stopnje 
brezposelnosti in pritiska za zniževanje 
plač; ker je ECB napovedala nizko 
inflacijo v daljšem obdobju in svarila pred 
njenim negativnim vplivom na notranje 
povpraševanje, rast in zaposlovanje; ker je 
deflacija postala resničnost od avgusta 
2014 dalje v osmih državah članicah (šest 
jih je v evroobmočju); ker povpraševanje 
in ustvarjanje delovnih mest v EU močno 
zavira prevladujoče slabo zagotavljanje 
posojil MSP; ker padec inflacijskih stopenj 
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čezmernega javnega in zasebnega dolga; 
ker padec inflacijskih stopenj občutno 
povečuje te težave, saj povečuje realne 
obrestne mere in realno breme dolga ter bi 
lahko povzročil začarani krog gospodarske 
depresije;

občutno povečuje te težave, saj povečuje 
realne obrestne mere in realno breme dolga 
ter bi lahko povzročil začarani krog 
gospodarske depresije;

Or. en

Predlog spremembe 64
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je Parlament v zadnjih dveh letih 
svaril pred socialnimi tveganji deflacije v 
razmerah nizke rasti, visoko stopnjo 
brezposelnosti in pritiskom za zniževanje 
plač; ker je ECB napovedala nizko 
inflacijo v daljšem obdobju in svarila pred 
njenim negativnim vplivom na notranje 
povpraševanje, rast in zaposlovanje; ker je 
deflacija postala resničnost od avgusta 
2014 dalje v osmih državah članicah (šest 
jih je v evroobmočju); ker povpraševanje 
in ustvarjanje delovnih mest v EU močno 
zavirata prevladujoče slabo zagotavljanje 
posojil MSP in potreba po zmanjšanju 
čezmernega javnega in zasebnega dolga; 
ker padec inflacijskih stopenj občutno 
povečuje te težave, saj povečuje realne 
obrestne mere in realno breme dolga ter 
bi lahko povzročil začarani krog 
gospodarske depresije;

G. ker je Parlament v zadnjih dveh letih 
svaril pred socialnimi tveganji deflacije v 
razmerah nizke rasti, visoke stopnje 
brezposelnosti in pritiska za zniževanje 
plač; ker je ECB napovedala nizko 
inflacijo, zlasti zaradi upadanja cen 
energije, predvsem nafte, vendar naj bi se 
v naslednjih letih zmerno povišala; 

Or. en
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Predlog spremembe 65
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je mogoče ekspanzivno 
monetarno politiko uporabiti za 
spodbujanje izvoza kot načina za 
kratkoročno okrevanje gospodarstva EU;

Or. en

Predlog spremembe 66
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker je mogoče nizke obrestne mere 
izkoristiti za spodbujanje naložb v EU;

Or. en

Predlog spremembe 67
Sofia Ribeiro

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker so se varčevalni ukrepi zmanjšali, 
medtem ko se je hitrost fiskalne 
konsolidacije povečala, in ko so bili 
uvedeni novi krovni cilji, ki se bolj 
osredotočajo na strukturne kot na ciklične 
primanjkljaje; ker je kljub temu obseg 
fiskalnih multiplikatorjev v sedanjih 

črtano
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razmerah še vedno zelo velik, potreba po 
doseganju srednjeročnega cilja in cilja 
dolga pa bo imela neizogibno velik 
negativen vpliv na gospodarsko rast in 
ustvarjanje delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 68
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker so se varčevalni ukrepi zmanjšali, 
medtem ko se je hitrost fiskalne 
konsolidacije povečala, in ko so bili 
uvedeni novi krovni cilji, ki se bolj 
osredotočajo na strukturne kot na ciklične 
primanjkljaje; ker je kljub temu obseg 
fiskalnih multiplikatorjev v sedanjih 
razmerah še vedno zelo velik, potreba po 
doseganju srednjeročnega cilja in cilja 
dolga pa bo imela neizogibno velik 
negativen vpliv na gospodarsko rast in 
ustvarjanje delovnih mest;

H. ker so se varčevalni ukrepi zaostrili, ko 
se je hitrost fiskalne konsolidacije povečala 
in ko so bili uvedeni novi krovni cilji, ki se 
bolj osredotočajo na strukturne kot na 
ciklične primanjkljaje, ki pa niso 
sistematično upoštevali socialnih in 
okoljskih učinkov niti učinkov na razlike 
med spoloma; ker je kljub temu obseg 
fiskalnih multiplikatorjev v sedanjih 
razmerah še vedno zelo velik, potreba po 
doseganju srednjeročnega cilja in cilja 
glede dolga pa bo imela neizogibno velik 
negativen vpliv na gospodarsko rast in 
ustvarjanje delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 69
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker so se varčevalni ukrepi zmanjšali, 
medtem ko se je hitrost fiskalne 

H. ker so se varčevalni ukrepi zmanjšali, 
ko se je hitrost fiskalne konsolidacije 
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konsolidacije povečala, in ko so bili 
uvedeni novi krovni cilji, ki se bolj 
osredotočajo na strukturne kot na ciklične 
primanjkljaje; ker je kljub temu obseg 
fiskalnih multiplikatorjev v sedanjih 
razmerah še vedno zelo velik, potreba po 
doseganju srednjeročnega cilja in cilja 
dolga pa bo imela neizogibno velik 
negativen vpliv na gospodarsko rast in 
ustvarjanje delovnih mest;

povečala in ko so bili uvedeni novi krovni 
cilji, ki se bolj osredotočajo na strukturne 
kot na ciklične primanjkljaje; ker so 
potrebna prizadevanja za zmanjšanje 
dolga;

Or. en

Predlog spremembe 70
Thomas Mann

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker so se varčevalni ukrepi zmanjšali, 
medtem ko se je hitrost fiskalne 
konsolidacije povečala, in ko so bili 
uvedeni novi krovni cilji, ki se bolj 
osredotočajo na strukturne kot na ciklične 
primanjkljaje; ker je kljub temu obseg 
fiskalnih multiplikatorjev v sedanjih 
razmerah še vedno zelo velik, potreba po 
doseganju srednjeročnega cilja in cilja 
dolga pa bo imela neizogibno velik 
negativen vpliv na gospodarsko rast in 
ustvarjanje delovnih mest;

H. ker se varčevalni ukrepi lahko 
zmanjšajo, če se poveča hitrost fiskalne 
konsolidacije in strukturnih reform za 
obnovitev konkurenčnosti; ker so bili 
uvedeni novi krovni cilji, ki se bolj 
osredotočajo na strukturne kot na ciklične 
primanjkljaje; ker bi si morale vlade kar 
najbolj prizadevati, da izpolnijo 
srednjeročni cilj in cilj glede dolga ter 
tako dosežejo znaten pozitiven učinek na 
gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest;

Or. en

Predlog spremembe 71
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Uvodna izjava H
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Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker so se varčevalni ukrepi zmanjšali, 
medtem ko se je hitrost fiskalne 
konsolidacije povečala, in ko so bili 
uvedeni novi krovni cilji, ki se bolj 
osredotočajo na strukturne kot na ciklične 
primanjkljaje; ker je kljub temu obseg 
fiskalnih multiplikatorjev v sedanjih 
razmerah še vedno zelo velik, potreba po 
doseganju srednjeročnega cilja in cilja 
dolga pa bo imela neizogibno velik 
negativen vpliv na gospodarsko rast in 
ustvarjanje delovnih mest;

H. ker se je hitrost fiskalne konsolidacije 
povečala in ker so bili uvedeni novi krovni 
cilji, ki se bolj osredotočajo na strukturne 
kot na ciklične primanjkljaje; ker je kljub 
temu obseg fiskalnih multiplikatorjev v 
sedanjih razmerah še vedno zelo velik, 
prav tako kot potreba po doseganju 
srednjeročnega cilja in cilja glede dolga, da 
bi oblikovali okolje, ki bo spodbujalo 
gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest;

Or. en

Predlog spremembe 72
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker so MSP zaradi različnih fiskalnih 
politik v Evropski uniji pogosto prisiljena 
prenehati s poslovanjem ali se preseliti, 
kar povzroča izgubo delovnih mest in 
obvezno mobilnost delovne sile;

Or. en

Predlog spremembe 73
Thomas Mann

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker mora vlaganje v kakovostna delovna 
mesta, človeški kapital in inovacije biti 

I. ker morajo strukturne reforme, odločen 
boj proti korupciji ter vlaganje v 
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glavna prednostna naloga za Komisijo in 
države članice, saj so naložbe na teh 
področjih bistvenega pomena ne le zato, da 
bi zagotovili oživitev gospodarstva, ampak 
tudi za povečanje gospodarskega 
potenciala EU za rast in ustvarjanje 
blaginje;

kakovostna delovna mesta, človeški 
kapital, raziskave in inovacije biti glavna 
prednostna naloga za Komisijo in države 
članice, saj so naložbe na teh področjih 
bistvenega pomena ne le zato, da bi 
zagotovili oživitev gospodarstva, ampak 
tudi za povečanje gospodarskega 
potenciala EU za rast in ustvarjanje 
blaginje;

Or. en

Predlog spremembe 74
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker mora vlaganje v kakovostna delovna 
mesta, človeški kapital in inovacije biti 
glavna prednostna naloga za Komisijo in 
države članice, saj so naložbe na teh 
področjih bistvenega pomena ne le zato, da 
bi zagotovili oživitev gospodarstva, ampak 
tudi za povečanje gospodarskega 
potenciala EU za rast in ustvarjanje 
blaginje;

I. ker mora vlaganje v kakovostna delovna 
mesta, človeški kapital, raziskave in 
inovacije, tudi v okviru manjših projektov, 
biti glavna prednostna naloga za Komisijo 
in države članice, saj so naložbe na teh 
področjih bistvenega pomena ne le zato, da 
bi zagotovili oživitev gospodarstva, ampak 
tudi za povečanje gospodarskega 
potenciala EU za rast in ustvarjanje 
blaginje;

Or. en

Predlog spremembe 75
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker mora vlaganje v kakovostna delovna 
mesta, človeški kapital in inovacije biti 

I. ker mora vlaganje v kakovostna delovna 
mesta, človeški kapital, raziskave in 



PE546.787v01-00 40/120 AM\1047155SL.doc

SL

glavna prednostna naloga za Komisijo in 
države članice, saj so naložbe na teh 
področjih bistvenega pomena ne le zato, da 
bi zagotovili oživitev gospodarstva, ampak 
tudi za povečanje gospodarskega 
potenciala EU za rast in ustvarjanje 
blaginje;

inovacije biti ena od prednostnih nalog za 
Komisijo in države članice, saj so naložbe 
na teh področjih bistvenega pomena ne le 
zato, da bi zagotovili oživitev 
gospodarstva, ampak tudi za povečanje 
gospodarskega potenciala EU za rast in 
ustvarjanje blaginje;

Or. en

Predlog spremembe 76
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker mora vlaganje v kakovostna delovna 
mesta, človeški kapital in inovacije biti 
glavna prednostna naloga za Komisijo in 
države članice, saj so naložbe na teh 
področjih bistvenega pomena ne le zato, da 
bi zagotovili oživitev gospodarstva, ampak 
tudi za povečanje gospodarskega 
potenciala EU za rast in ustvarjanje 
blaginje;

I. ker je čezmerno varčevanje privedlo do 
zaskrbljujočega zmanjšanja javnih in 
zasebnih naložb v EU, ki so sedaj za 
skoraj 20 % manjše, kot so bile pred krizo, 
in manjše kot pri njenih glavnih 
gospodarskih partnerjih po svetu; ker 
mora vlaganje v kakovostna delovna 
mesta, človeški kapital, raziskave in 
inovacije biti glavna prednostna naloga za 
Komisijo in države članice, saj so naložbe 
na teh področjih bistvenega pomena ne le 
zato, da bi zagotovili oživitev 
gospodarstva, ampak tudi za povečanje 
gospodarskega potenciala EU za rast in 
ustvarjanje blaginje;

Or. en

Predlog spremembe 77
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Uvodna izjava I
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Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker mora vlaganje v kakovostna delovna 
mesta, človeški kapital in inovacije biti 
glavna prednostna naloga za Komisijo in 
države članice, saj so naložbe na teh 
področjih bistvenega pomena ne le zato, da 
bi zagotovili oživitev gospodarstva, ampak 
tudi za povečanje gospodarskega 
potenciala EU za rast in ustvarjanje 
blaginje;

I. ker mora vlaganje v trajnostna delovna 
mesta, človeški kapital, raziskave in 
inovacije, še zlasti pa v energetsko unijo, 
gospodarno z viri, digitalni enotni trg, 
spodbujanje podjetništva in boljše 
poslovno okolje za MSP, biti glavna 
prednostna naloga za Komisijo in države 
članice, saj so naložbe na teh področjih 
bistvenega pomena ne le zato, da bi 
zagotovili oživitev gospodarstva, ampak 
tudi za povečanje gospodarskega 
potenciala EU za rast in ustvarjanje 
blaginje;

Or. en

Predlog spremembe 78
Marian Harkin

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker mora vlaganje v kakovostna delovna 
mesta, človeški kapital in inovacije biti 
glavna prednostna naloga za Komisijo in 
države članice, saj so naložbe na teh 
področjih bistvenega pomena ne le zato, da 
bi zagotovili oživitev gospodarstva, ampak 
tudi za povečanje gospodarskega 
potenciala EU za rast in ustvarjanje 
blaginje;

I. ker mora vlaganje v boljša in trajnostna 
delovna mesta, človeški kapital, raziskave 
in inovacije, z viri gospodarno energetsko 
unijo, digitalni enotni trg in spodbujanje 
podjetništva biti glavna prednostna naloga 
za Komisijo in države članice, saj so 
naložbe na teh področjih bistvenega 
pomena ne le zato, da bi zagotovili oživitev 
gospodarstva, ampak tudi za povečanje 
gospodarskega potenciala EU za rast in 
ustvarjanje blaginje;

Or. en
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Predlog spremembe 79
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker je digitalni enotni trg bistven za 
delovna mesta, rast in inovacije in ker bi 
povezan digitalni enotni trg lahko ustvaril 
do 260 milijard letno;

Or. en

Predlog spremembe 80
Elena Gentile

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker zaradi nezadostne vključenosti 
nacionalnih parlamentov, Evropskega 
parlamenta in socialnih partnerjev v 
postopek odločanja EU odgovornosti za 
reforme niso prevzele države članice, 
zaradi tega se je zmanjšalo tudi zaupanje 
državljanov v projekt EU, kot je razvidno 
iz preteklih evropskih volitev;

J. ker zaradi nezadostne vključenosti 
nacionalnih parlamentov, Evropskega 
parlamenta, lokalnih in regionalnih 
organov ter socialnih partnerjev v 
postopek odločanja EU odgovornosti za 
reforme niso prevzele države članice, 
zaradi česar se je zmanjšalo tudi zaupanje 
državljanov v projekt EU, kot je razvidno 
iz preteklih evropskih volitev;

Or. en

Predlog spremembe 81
Brando Benifei

Predlog resolucije
Uvodna izjava J
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Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker zaradi nezadostne vključenosti 
nacionalnih parlamentov, Evropskega 
parlamenta in socialnih partnerjev v 
postopek odločanja EU odgovornosti za 
reforme niso prevzele države članice, 
zaradi tega se je zmanjšalo tudi zaupanje 
državljanov v projekt EU, kot je razvidno 
iz preteklih evropskih volitev;

J. ker zaradi nezadostne vključenosti 
Evropskega parlamenta in socialnih 
partnerjev v evropski semester in postopek 
odločanja EU na splošno odgovornosti za 
reforme niso prevzele države članice, 
zaradi česar se je zmanjšalo tudi zaupanje 
državljanov v projekt EU, kot je razvidno 
iz preteklih evropskih volitev;

Or. en

Predlog spremembe 82
Thomas Mann

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker zaradi nezadostne vključenosti 
nacionalnih parlamentov, Evropskega 
parlamenta in socialnih partnerjev v 
postopek odločanja EU odgovornosti za 
reforme niso prevzele države članice, 
zaradi tega se je zmanjšalo tudi zaupanje 
državljanov v projekt EU, kot je razvidno 
iz preteklih evropskih volitev;

J. ker je zaupanje državljanov v projekt EU 
bistveno za uspeh reform v državah 
članicah, namenjenih premostitvi 
dolžniške krize;

Or. en

Predlog spremembe 83
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker zaradi nezadostne vključenosti 
nacionalnih parlamentov, Evropskega 

J. ker zaradi nezadostne vključenosti 
nacionalnih parlamentov, Evropskega 
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parlamenta in socialnih partnerjev v 
postopek odločanja EU odgovornosti za 
reforme niso prevzele države članice, 
zaradi tega se je zmanjšalo tudi zaupanje 
državljanov v projekt EU, kot je razvidno 
iz preteklih evropskih volitev;

parlamenta, organizacij civilne družbe in 
socialnih partnerjev v postopek odločanja 
EU odgovornosti za reforme niso prevzele 
države članice, zaradi česar se je zmanjšalo 
tudi zaupanje državljanov v projekt EU, 
kot je razvidno iz preteklih evropskih 
volitev;

Or. en

Predlog spremembe 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker zaradi nezadostne vključenosti 
nacionalnih parlamentov, Evropskega 
parlamenta in socialnih partnerjev v 
postopek odločanja EU odgovornosti za 
reforme niso prevzele države članice, 
zaradi tega se je zmanjšalo tudi zaupanje 
državljanov v projekt EU, kot je razvidno 
iz preteklih evropskih volitev;

J. ker so politike in reforme EU znatno 
omejile nacionalne politike in močno 
vplivale na življenjski standard ljudi, 
poleg tega pa so spodkopale demokratično 
odgovornost; ker zaradi nezadostne 
vključenosti nacionalnih parlamentov, 
Evropskega parlamenta in socialnih 
partnerjev ter organizacij civilne družbe 
na nacionalni ravni in ravni EU v 
postopek odločanja EU odgovornosti za 
reforme niso prevzele države članice ter 
niso bile oblikovane vključujoče, socialne 
in trajnostne rešitve, zaradi česar se je 
zmanjšalo tudi zaupanje državljanov v 
projekt EU, kot je razvidno iz preteklih 
evropskih volitev;

Or. en

Predlog spremembe 85
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker so za določanje plač pristojne 
države članice;

Or. en

Predlog spremembe 86
Sofia Ribeiro

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Ambiciozne ekonomske politike za rast, 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in 
boj proti deflaciji

Ambiciozne ekonomske politike za rast in 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest

Or. en

Predlog spremembe 87
Sofia Ribeiro

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. pozdravlja celosten pristop Komisije k 
rasti, ki temelji na treh glavnih stebrih: 
naložbenem načrtu za Evropo, izvajanju 
strukturnih reform in vztrajanju pri 
fiskalni odgovornosti;

Or. en
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Predlog spremembe 88
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. poudarja, da se morajo države v 
evroobmočju, ki so od partneric prejele 
podporo za financiranje svojih 
gospodarstev, v vsakem primeru držati 
dogovorjenih pravil in sporazumov; 
poudarja, da gre tu za spoštovanje do 
davkoplačevalcev v partnerskih državah v 
zameno za njihovo veliko solidarnost;

Or. en

Predlog spremembe 89
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek -1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1b. poudarja, da je solidarnost temeljna 
vrednota, na kateri je zgrajena Evropska 
unija;se zato zahvaljuje ljudem in 
davkoplačevalcem v Evropi, ki so pokazali 
veliko solidarnost do ljudi v državah, ki 
jih je prizadela dolžniška kriza;

Or. en

Predlog spremembe 90
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek -1 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

-1 a. poziva tiste države članice, ki se še 
vedno spopadajo z dolžniško krizo, naj v 
celoti izvedejo strukturne reforme in 
izpolnijo obveznosti, da bi ponovno 
postale konkurenčne; 

Or. en

Predlog spremembe 91
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj uvede zelo 
potrebno ekspanzivno ekonomsko politiko 
za spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ter ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; poudarja, da 
nizka inflacija že povečuje realne obrestne 
mere ter realni javni in zasebni dolg, ki 
skupaj z visoko brezposelnostjo znižuje 
rast in povečuje revščino;

1. poziva Komisijo, naj spremeni 
usmerjenost ekonomskih politik ter uvede 
zelo potrebno ekspanzivno ekonomsko 
politiko za spodbujanje pametne, trajnostne 
in vključujoče rasti ter ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; poudarja, da 
nizka inflacija že povečuje realne obrestne 
mere ter realni javni in zasebni dolg, kar 
skupaj z visoko dolgotrajno 
brezposelnostjo in brezposelnostjo mladih 
znižuje rast in povečuje revščino;

Or. en

Predlog spremembe 92
Sofia Ribeiro

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj uvede zelo 
potrebno ekspanzivno ekonomsko politiko 
za spodbujanje pametne, trajnostne in 

1. pozdravlja zavezanost Komisije k 
spodbujanju pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ter ustvarjanju 
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vključujoče rasti ter ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; poudarja, da 
nizka inflacija že povečuje realne obrestne 
mere ter realni javni in zasebni dolg, ki 
skupaj z visoko brezposelnostjo znižuje 
rast in povečuje revščino;

kakovostnih delovnih mest; poudarja, da 
nizka inflacija že povečuje realne obrestne 
mere ter realni javni in zasebni dolg, kar 
skupaj z visoko brezposelnostjo znižuje 
rast in povečuje revščino;

Or. en

Predlog spremembe 93
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj uvede zelo 
potrebno ekspanzivno ekonomsko politiko 
za spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ter ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; poudarja, da 
nizka inflacija že povečuje realne obrestne 
mere ter realni javni in zasebni dolg, ki 
skupaj z visoko brezposelnostjo znižuje 
rast in povečuje revščino;

1. poziva Komisijo, naj podpira 
prizadevanja držav članic v boju proti 
dolžniški krizi z ekonomsko politiko za 
spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ter ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; poudarja, da 
nizka inflacija že povečuje realne obrestne 
mere ter realni javni in zasebni dolg, kar 
skupaj z visoko brezposelnostjo znižuje 
rast in povečuje revščino;

Or. en

Predlog spremembe 94
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj uvede zelo 
potrebno ekspanzivno ekonomsko politiko 
za spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ter ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; poudarja, da 
nizka inflacija že povečuje realne obrestne 

1. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
državami članicami oblikuje politike, ki 
bodo spodbudile pametno, trajnostno in 
vključujočo rast;
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mere ter realni javni in zasebni dolg, ki 
skupaj z visoko brezposelnostjo znižuje 
rast in povečuje revščino;

Or. en

Predlog spremembe 95
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj uvede zelo 
potrebno ekspanzivno ekonomsko politiko 
za spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ter ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; poudarja, da 
nizka inflacija že povečuje realne obrestne 
mere ter realni javni in zasebni dolg, ki 
skupaj z visoko brezposelnostjo znižuje 
rast in povečuje revščino;

1. poziva Komisijo, naj uvede zelo 
potrebno ekspanzivno monetarno politiko 
za spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ter ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 96
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj uvede zelo 
potrebno ekspanzivno ekonomsko politiko 
za spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ter ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; poudarja, da 
nizka inflacija že povečuje realne obrestne 
mere ter realni javni in zasebni dolg, ki 
skupaj z visoko brezposelnostjo znižuje 
rast in povečuje revščino;

1. poziva Komisijo, naj uvede zelo 
potrebno ekspanzivno ekonomsko politiko 
za spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ter ustvarjanje 
kakovostnih in trajnostnih delovnih mest; 
poudarja, da nizka inflacija že povečuje 
realne obrestne mere ter realni javni in 
zasebni dolg, kar skupaj z visoko 
brezposelnostjo znižuje rast in povečuje 
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revščino;

Or. en

Predlog spremembe 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj uvede zelo 
potrebno ekspanzivno ekonomsko politiko 
za spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ter ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; poudarja, da 
nizka inflacija že povečuje realne obrestne 
mere ter realni javni in zasebni dolg, ki 
skupaj z visoko brezposelnostjo znižuje 
rast in povečuje revščino;

1. poziva Komisijo, naj uvede zelo 
potrebno ekonomsko in fiskalno politiko 
za spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ter ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; poudarja, da 
nizka inflacija že povečuje realne obrestne 
mere ter realni javni in zasebni dolg, kar 
skupaj z visoko brezposelnostjo znižuje 
rast in povečuje revščino;

Or. en

Predlog spremembe 98
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj uvede zelo 
potrebno ekspanzivno ekonomsko politiko 
za spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ter ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; poudarja, da 
nizka inflacija že povečuje realne obrestne 
mere ter realni javni in zasebni dolg, ki 
skupaj z visoko brezposelnostjo znižuje 
rast in povečuje revščino;

1. poziva Komisijo, naj zagotovi konkretna 
priporočila za države članice in EU kot 
celoto, tudi za tiste države, ki so vključene 
v programe gospodarskega prilagajanja, 
da ne bodo izvajale samo fiskalne 
konsolidacije, temveč tudi strukturne 
reforme, ki prinašajo realno, trajnostno in 
socialno uravnoteženo rast, povečanje 
števila kakovostnih delovnih mest, 
okrepljeno konkurenčnost in pospešeno 
konvergenco;poudarja, da nizka inflacija 
že povečuje realne obrestne mere ter realni 
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javni in zasebni dolg, kar skupaj z visoko 
brezposelnostjo znižuje rast in povečuje 
revščino;

Or. en

Predlog spremembe 99
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj uvede zelo 
potrebno ekspanzivno ekonomsko politiko 
za spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ter ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; poudarja, da 
nizka inflacija že povečuje realne obrestne 
mere ter realni javni in zasebni dolg, ki 
skupaj z visoko brezposelnostjo znižuje 
rast in povečuje revščino;

1. poziva k ambicioznim ekonomskim 
politikam za spodbujanje pametne, 
trajnostne in vključujoče rasti ter 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest; 
poudarja, da nizka inflacija že povečuje 
realne obrestne mere ter realni javni in 
zasebni dolg, kar skupaj z visoko 
brezposelnostjo znižuje rast in povečuje 
revščino;

Or. en

Predlog spremembe 100
Joëlle Mélin, Dominique Martin

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj uvede zelo 
potrebno ekspanzivno ekonomsko politiko 
za spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ter ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; poudarja, da 
nizka inflacija že povečuje realne obrestne 
mere ter realni javni in zasebni dolg, ki 
skupaj z visoko brezposelnostjo znižuje 
rast in povečuje revščino;

1. poziva Komisijo, naj uvede zelo 
potrebno ekonomsko politiko namesto 
prejšnje varčevalne politike za 
spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ter ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; poudarja, da 
nizka inflacija že povečuje realne obrestne 
mere ter realni javni in zasebni dolg, ki 
skupaj z visoko brezposelnostjo znižuje 
rast in povečuje revščino;
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Or. fr

Predlog spremembe 101
Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj uvede zelo 
potrebno ekspanzivno ekonomsko politiko 
za spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ter ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; poudarja, da 
nizka inflacija že povečuje realne obrestne 
mere ter realni javni in zasebni dolg, ki 
skupaj z visoko brezposelnostjo znižuje 
rast in povečuje revščino;

1. poziva k ambiciozni ekspanzivni 
ekonomski politiki za spodbujanje 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti ter 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest; 
poudarja, da nizka inflacija že povečuje 
realne obrestne mere ter realni javni in 
zasebni dolg, kar skupaj z visoko 
brezposelnostjo znižuje rast in povečuje 
revščino;

Or. en

Predlog spremembe 102
Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj uvede zelo 
potrebno ekspanzivno ekonomsko politiko 
za spodbujanje pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti ter ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; poudarja, da 
nizka inflacija že povečuje realne obrestne 
mere ter realni javni in zasebni dolg, ki 
skupaj z visoko brezposelnostjo znižuje 
rast in povečuje revščino;

1. poziva Komisijo, naj uvede zelo 
potrebno ekspanzivno ekonomsko politiko, 
ki bo spodbujala pametno, trajnostno in 
vključujočo rast, poudarila socialne 
naložbe ter ustvarila kakovostna delovna 
mesta v evroobmočju s produktivnimi 
naložbami in večjo produktivnostjo; 
poudarja, da nizka inflacija že povečuje 
realne obrestne mere ter realni javni in 
zasebni dolg, kar skupaj z visoko 
brezposelnostjo znižuje rast in povečuje 
revščino;

Or. en
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Predlog spremembe 103
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Naslov 1 – podnaslov 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) Odločna evropska naložbena strategija
(Ta predlog spremembe je podnaslov 
naslova „Ambiciozne ekonomske politike 
za rast, ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest in boj proti deflaciji“ ter je umeščen 
med odstavka 1 in 2.)

Or. en

Predlog spremembe 104
Maria Arena, Hugues Bayet

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. ugotavlja, da ambiciozne strukturne 
reforme tistih držav članic, ki jih je kriza 
najbolj prizadela, niso prinesle želenih 
rezultatov; zato poziva k pregledu 
varčevalne politike v Evropi in – glede na 
razmere – k spodbujanju javnih naložb;

Or. en

Predlog spremembe 105
Sven Schulze

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. se zaveda povezave med fiskalno 
odgovornostjo, krepitvijo naložb in 
strukturnimi reformami v državah 
članicah, vendar opozarja, da je treba 
spoštovati obstoječa pravila Pakta za 
stabilnost in rast;

Or. en

Predlog spremembe 106
Maria João Rodrigues

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. pozdravlja dejstvo, da nov nabor 
politik prejšnjim prednostnim nalogam 
fiskalne konsolidacije in strukturnih 
reform dodaja naložbe; vseeno meni, da bi 
morali v letnem pregledu rasti večjo 
pozornost nameniti skupnemu 
povpraševanju in njegovi povezavi z 
višanjem plač in socialnimi neenakostmi; 
poudarja, da osrednja prednostna naloga 
v zvezi z zmanjšanjem makroekonomskih 
neravnovesij ne sme biti povečati presežke 
na tekočem računu, temveč dvigniti 
stopnjo rasti, stopnjo naložb in stopnjo 
zaposlenosti ter zmanjšati stopnjo 
revščine;

Or. en

Predlog spremembe 107
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. poudarja, da so države članice, ki so 
izvedle potrebne strukturne reforme, 
uspešne pri ponovnem doseganju 
konkurenčnosti na svetovnem trgu, 
ustvarjanju rasti in delovnih mest ter 
krepitvi zaupanja na finančnih trgih;

Or. en

Predlog spremembe 108
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. poziva Komisijo in države članice, naj 
poskrbijo za fiskalno odgovornost, da bi 
tako zagotovile gospodarsko rast, 
ustvarjanje delovnih mest in socialno 
državo;

Or. en

Predlog spremembe 109
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. je seznanjen s priznanjem Komisije, 
da imata sektor zdravstva in socialnega 
varstva znaten potencial za rast in da gre 
za ključni področji za naložbe v 
prizadevanju za trajnostno gospodarstvo; 
poziva Komisijo, naj poroča o napredku 
pri oblikovanju pobud, v okviru strategije 
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Evropa 2020, za naložbe v sektor 
zdravstva in socialnega varstva v zvezi s 
kakovostnimi delovnimi mesti;

Or. en

Predlog spremembe 110
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 a. poudarja, da so potrebne reforme trga 
dela, s katerimi bi se osredotočili na 
spodbujanje kakovosti dela, večjo socialno 
varnost in boj proti socialni izključenosti, 
krepitev obstoječih pravic delavcev in 
uvajanje novih, spodbujanje zdravja in 
varstva pri delu, boljše obvladovanje 
socialnih tveganj ter usklajevanje 
delovnega in zasebnega življenja;

Or. en

Predlog spremembe 111
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1 b. je globoko zaskrbljen, da bo 
upočasnitev strukturnih reform ali njihov 
delni umik povzročil takojšnji beg 
kapitala, ki bo imel znatne posledice za 
rast in ustvarjanje delovnih mest; 

Or. en
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Predlog spremembe 112
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 1 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1c. poziva partnerje, naj uporabijo 
prožnost, ki jo že dovoljujejo pravila in 
sporazumi, če bi se države članice soočile 
s čezmernimi makroekonomskimi 
neravnotežji, ne da bi pri tem spremenili 
ta pravila in sporazume; 

Or. en

Predlog spremembe 113
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je zaskrbljen, ker je EU ujeta v 
naložbeno past, v kateri so se naložbe 
zmanjšale za več kot 400 milijard EUR, 
odkar so dosegle vrh leta 2007, in so zdaj 
blizu 20 % pod ravnjo pred krizo; svari, da 
je bil upad še večji v obrobnih državah 
članicah, kjer je bila fiskalna konsolidacija 
večja;

2. je zaskrbljen, ker je EU ujeta v 
naložbeno past, v kateri so se naložbe 
zmanjšale za več kot 400 milijard EUR, 
odkar so dosegle vrh leta 2007, in so zdaj 
blizu 20 % pod ravnjo pred krizo; svari, da 
je bil upad še večji v obrobnih državah 
članicah, kjer je bila fiskalna konsolidacija 
večja; ponovno poudarja zaposlitveni 
potencial zelenega gospodarstva, ki bi po 
ocenah Komisije lahko do leta 2020 
ustvarilo 5 milijonov delovnih mest samo 
v sektorju energetske učinkovitosti in 
obnovljivih virov energije, pod pogojem, 
da bodo uvedene ambiciozne podnebne in 
energetske politike; poziva države članice, 
naj v teh sektorjih zagotovijo zadosten 
obseg naložb in predvidijo, katero znanje 
in spretnosti delavcev bodo potrebni v 
prihodnosti;
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Or. en

Predlog spremembe 114
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je zaskrbljen, ker je EU ujeta v 
naložbeno past, v kateri so se naložbe 
zmanjšale za več kot 400 milijard EUR, 
odkar so dosegle vrh leta 2007, in so zdaj 
blizu 20 % pod ravnjo pred krizo; svari, da 
je bil upad še večji v obrobnih državah 
članicah, kjer je bila fiskalna konsolidacija 
večja;

2. je zaskrbljen, ker so se v EU naložbe 
zmanjšale za več kot 400 milijard EUR, 
odkar so dosegle vrh leta 2007, in so zdaj 
blizu 20 % pod ravnjo pred krizo; svari, da 
je bil upad še večji v obrobnih državah 
članicah, kjer je bila fiskalna konsolidacija 
večja;

Or. en

Predlog spremembe 115
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. je zaskrbljen, ker je EU ujeta v 
naložbeno past, v kateri so se naložbe 
zmanjšale za več kot 400 milijard EUR, 
odkar so dosegle vrh leta 2007, in so zdaj 
blizu 20 % pod ravnjo pred krizo; svari, da 
je bil upad še večji v obrobnih državah 
članicah, kjer je bila fiskalna konsolidacija 
večja;

2. je zaskrbljen, ker so se naložbe v EU v 
zadnjih letih močno zmanjšale in so zdaj 
blizu 20 % pod ravnjo pred krizo; svari, da 
je bil upad še večji v obrobnih državah 
članicah, kjer je bila fiskalna konsolidacija 
večja; pozdravlja naložbeni načrt, ki ga je 
predstavil predsednik Evropske komisije;

Or. en
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Predlog spremembe 116
Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja dejstvo, da so eden izmed 
treh glavnih stebrov strategije Komisije za 
leto 2015 naložbe ter poziva k takojšnjemu 
izvajanju njenega načrta; meni, da je 
napredek, da so prispevki držav članic k 
temu načrtu izključeni iz ciljev v zvezi s 
primanjkljajem;

3. pozdravlja dejstvo, da so eden izmed 
treh stebrov strategije Komisije za leto 
2015 naložbe, ter poziva k takojšnjemu 
izvajanju njenega načrta; meni, da je 
napredek, da so prispevki držav članic k 
temu načrtu, kot je določeno v sporočilu 
Komisije o prožnosti, izključeni iz ciljev v 
zvezi s primanjkljajem; je seznanjen z 
odločitvijo Komisije, da državam članicam 
v okviru preventivnega dela Pakta za 
stabilnost in rast dovoli, da začasno 
odstopajo od svojega srednjeročnega cilja 
ali prilagoditvenih poti za njegovo 
uresničitev, da bi omogočile naložbe na 
področju strukturne in kohezijske politike, 
vseevropskih omrežij in instrumenta za 
povezovanje Evrope ter nacionalno 
sofinanciranje projektov, ki jih financira 
tudi Evropski sklad za strateške naložbe 
(EFSI);

Or. en

Predlog spremembe 117
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja dejstvo, da so eden izmed 
treh glavnih stebrov strategije Komisije za 
leto 2015 naložbe ter poziva k takojšnjemu 
izvajanju njenega načrta; meni, da je 
napredek, da so prispevki držav članic k 

3. pozdravlja dejstvo, da so eden izmed 
treh glavnih stebrov strategije Komisije za 
leto 2015 naložbe, v kolikor bodo te 
pametne, vključujoče in trajnostne ter 
skladne z izbirnimi merili za projekte v 
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temu načrtu izključeni iz ciljev v zvezi s 
primanjkljajem;

okviru kohezijske politike, ter poziva k 
takojšnjemu izvajanju njenega načrta; 
meni, da je napredek, da so prispevki držav 
članic k temu načrtu izključeni iz ciljev v 
zvezi s primanjkljajem; poudarja, da je 
treba povečati javne socialne naložbe v 
ustrezne sisteme socialnega varstva in 
omogočanje socialnih storitev, kot je 
navedeno v svežnju Komisije o socialnih 
naložbah; 

Or. en

Predlog spremembe 118
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja dejstvo, da so eden izmed 
treh glavnih stebrov strategije Komisije za 
leto 2015 naložbe ter poziva k takojšnjemu 
izvajanju njenega načrta; meni, da je 
napredek, da so prispevki držav članic k 
temu načrtu izključeni iz ciljev v zvezi s 
primanjkljajem;

3. je seznanjen z dejstvom, da so eden 
izmed treh glavnih stebrov strategije 
Komisije za leto 2015 naložbe, ter poziva k 
takojšnjemu izvajanju njenega načrta; 
meni, da je napredek, da so prispevki držav 
članic k temu načrtu izključeni iz ciljev v 
zvezi s primanjkljajem;

Or. en

Predlog spremembe 119
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja dejstvo, da so eden izmed 
treh glavnih stebrov strategije Komisije za 
leto 2015 naložbe ter poziva k takojšnjemu 
izvajanju njenega načrta; meni, da je 
napredek, da so prispevki držav članic k 

3. pozdravlja dejstvo, da so eden izmed 
treh glavnih stebrov strategije Komisije za 
leto 2015 naložbe, ter poziva k takojšnjemu 
izvajanju njenega načrta; je seznanjen z 
dejstvom, da se prispevki držav članic v 
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temu načrtu izključeni iz ciljev v zvezi s 
primanjkljajem;

EFSI ne bodo upoštevali pri določanju 
fiskalnih prilagoditev v okviru tako 
preventivnega kot korektivnega dela 
Pakta;

Or. en

Predlog spremembe 120
Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 a. obžaluje dejstvo, da „socialni steber“ 
ni del celostnega pristopa v okviru letnega 
pregleda rasti 2015, ki podcenjuje potrebo 
po oblikovanju ukrepov za socialne 
naložbe in njihov pomen, zlasti na 
področju socialnih inovacij, socialnega 
podjetništva in družbene odgovornosti 
podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 121
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 a. nadalje poziva k „zlatemu pravilu“, v 
skladu s katerim bi bile trajnostne in 
produktivne javne naložbe poleg tistih iz 
naložbenega načrta izvzete iz ciljev v zvezi 
s primanjkljajem, da bi zmanjšali 
naložbeno vrzel ter spodbudili 
gospodarstvo in ustvarjanje kakovostnih 
delovnih mest;

Or. en
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Predlog spremembe 122
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3 a. poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo, da se bo naložbeni načrt 
uporabljal na trajnostnih področjih, ki 
lahko ustvarijo dodano vrednost v 
gospodarstvu EU;

Or. en

Predlog spremembe 123
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. meni, da je treba tri glavne stebre 
strategije Komisije za leto 2015 izvajati 
skupaj, da bi spodbudili odgovorno 
vlaganje v tista področja, ki imajo 
dejanski učinek na rast in ustvarjanje 
delovnih mest, kot so digitalno 
gospodarstvo, zeleni sektorji in zdravstvo;

Or. en

Predlog spremembe 124
Sofia Ribeiro

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje dejstvo, da bo Evropski sklad 
za strateške naložbe (EFSI) temeljil na 
recikliranih virih EU in ne bo pridobival 
javnega „svežega“ denarja, razen 
dodatnih 5 milijard EUR od Evropske 
investicijske banke (EIB); poudarja 
tveganje, da sklad ne bo zadostoval, saj 
temelji na pretirano optimističnih 
predpostavkah glede verjetnosti, da se bo 
pritegnila večina potrebnih sredstev od 
zasebnih vlagateljev; poziva Komisijo, naj 
preuči uporabo letnih dobičkov EIB in 
nerazdeljenih dividend za povečanje 
sredstev, ne da bi pri tem ogrožali 
bonitetno oceno AAA banke; poziva 
Komisijo, naj preuči načine za uporabo 
proračuna EU in drugih, novih virov, da 
bi zagotovila uspeh pri doseganju 
rezultatov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 125
Maria Arena, Hugues Bayet

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje dejstvo, da bo Evropski sklad 
za strateške naložbe (EFSI) temeljil na 
recikliranih virih EU in ne bo pridobival 
javnega „svežega“ denarja, razen dodatnih 
5 milijard EUR od Evropske investicijske 
banke (EIB); poudarja tveganje, da sklad 
ne bo zadostoval, saj temelji na pretirano 
optimističnih predpostavkah glede 
verjetnosti, da se bo pritegnila večina 
potrebnih sredstev od zasebnih vlagateljev; 
poziva Komisijo, naj preuči uporabo 
letnih dobičkov EIB in nerazdeljenih 
dividend za povečanje sredstev, ne da bi 

4. obžaluje dejstvo, da bo Evropski sklad 
za strateške naložbe (EFSI) temeljil na 
recikliranih virih EU in ne bo pridobival 
javnega „svežega“ denarja, razen dodatnih 
5 milijard EUR od Evropske investicijske 
banke (EIB); poudarja tveganje, da sklad 
ne bo zadostoval, saj temelji na pretirano 
optimističnih predpostavkah glede 
verjetnosti, da se bo pritegnila večina 
potrebnih sredstev od zasebnih vlagateljev; 
poziva EIB, naj razmisli o spremembi 
značaja, ki ga sedaj zaznamuje usmeritev 
v izključno komercialno bančništvo in 
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pri tem ogrožali bonitetno oceno AAA 
banke; poziva Komisijo, naj preuči načine 
za uporabo proračuna EU in drugih, novih 
virov, da bi zagotovila uspeh pri doseganju 
rezultatov;

metodologija bonitetnih ocen AAA, ter naj 
se usmeri v model ocenjevanja 
projektnega tveganja na podlagi vnaprej 
opredeljenih meril in preglednosti; poziva 
Komisijo, naj preuči načine za uporabo 
proračuna EU in drugih, novih virov, da bi 
zagotovila uspeh pri doseganju rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 126
Sven Schulze

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje dejstvo, da bo Evropski sklad 
za strateške naložbe (EFSI) temeljil na 
recikliranih virih EU in ne bo pridobival 
javnega „svežega“ denarja, razen 
dodatnih 5 milijard EUR od Evropske 
investicijske banke (EIB); poudarja 
tveganje, da sklad ne bo zadostoval, saj 
temelji na pretirano optimističnih 
predpostavkah glede verjetnosti, da se bo 
pritegnila večina potrebnih sredstev od 
zasebnih vlagateljev; poziva Komisijo, naj 
preuči uporabo letnih dobičkov EIB in 
nerazdeljenih dividend za povečanje 
sredstev, ne da bi pri tem ogrožali 
bonitetno oceno AAA banke; poziva 
Komisijo, naj preuči načine za uporabo 
proračuna EU in drugih, novih virov, da bi 
zagotovila uspeh pri doseganju rezultatov;

4. pozdravlja obstoj Evropskega sklada za 
strateške naložbe (EFSI) in pomemben 
prispevek v višini 5 milijard EUR, ki ga je 
pridobil od Evropske investicijske banke 
(EIB); poziva Komisijo, naj preuči načine 
za uporabo dogovorjenega proračuna EU 
in morebitnih drugih neporabljenih 
sredstev, da bi zagotovila uspeh pri 
doseganju rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 127
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje dejstvo, da bo Evropski sklad 
za strateške naložbe (EFSI) temeljil na 
recikliranih virih EU in ne bo pridobival 
javnega „svežega“ denarja, razen dodatnih 
5 milijard EUR od Evropske investicijske 
banke (EIB); poudarja tveganje, da sklad 
ne bo zadostoval, saj temelji na pretirano 
optimističnih predpostavkah glede 
verjetnosti, da se bo pritegnila večina 
potrebnih sredstev od zasebnih vlagateljev; 
poziva Komisijo, naj preuči uporabo 
letnih dobičkov EIB in nerazdeljenih 
dividend za povečanje sredstev, ne da bi 
pri tem ogrožali bonitetno oceno AAA 
banke; poziva Komisijo, naj preuči načine 
za uporabo proračuna EU in drugih, 
novih virov, da bi zagotovila uspeh pri 
doseganju rezultatov;

4. pozdravlja dejstvo, da Evropski sklad za 
strateške naložbe (EFSI) ne bo pridobival 
javnega „svežega“ denarja, razen dodatnih 
5 milijard EUR od Evropske investicijske 
banke (EIB); podpira strategijo 
predsednika Evropske komisije Jean-
Clauda Junckerja za pridobitev večine 
potrebnih sredstev od zasebnih vlagateljev;

Or. en

Predlog spremembe 128
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje dejstvo, da bo Evropski sklad 
za strateške naložbe (EFSI) temeljil na 
recikliranih virih EU in ne bo pridobival 
javnega „svežega“ denarja, razen dodatnih 
5 milijard EUR od Evropske investicijske 
banke (EIB); poudarja tveganje, da sklad 
ne bo zadostoval, saj temelji na pretirano 
optimističnih predpostavkah glede 
verjetnosti, da se bo pritegnila večina 
potrebnih sredstev od zasebnih 
vlagateljev; poziva Komisijo, naj preuči 
uporabo letnih dobičkov EIB in 
nerazdeljenih dividend za povečanje 
sredstev, ne da bi pri tem ogrožali 

4. ugotavlja, da bo Evropski sklad za 
strateške naložbe (EFSI) temeljil na 
obstoječih virih EU in ne bo pridobival 
javnega „svežega“ denarja, razen dodatnih 
5 milijard EUR od Evropske investicijske 
banke (EIB);
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bonitetno oceno AAA banke; poziva 
Komisijo, naj preuči načine za uporabo 
proračuna EU in drugih, novih virov, da 
bi zagotovila uspeh pri doseganju 
rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 129
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje dejstvo, da bo Evropski sklad 
za strateške naložbe (EFSI) temeljil na 
recikliranih virih EU in ne bo pridobival 
javnega „svežega“ denarja, razen dodatnih 
5 milijard EUR od Evropske investicijske 
banke (EIB); poudarja tveganje, da sklad 
ne bo zadostoval, saj temelji na pretirano 
optimističnih predpostavkah glede 
verjetnosti, da se bo pritegnila večina 
potrebnih sredstev od zasebnih vlagateljev; 
poziva Komisijo, naj preuči uporabo letnih 
dobičkov EIB in nerazdeljenih dividend za 
povečanje sredstev, ne da bi pri tem 
ogrožali bonitetno oceno AAA banke; 
poziva Komisijo, naj preuči načine za 
uporabo proračuna EU in drugih, novih 
virov, da bi zagotovila uspeh pri doseganju 
rezultatov;

4. ugotavlja, da bo Evropski sklad za 
strateške naložbe (EFSI) temeljil na 
recikliranih virih EU in ne bo pridobival 
javnega „svežega“ denarja, razen dodatnih 
5 milijard EUR od Evropske investicijske 
banke (EIB); poudarja tveganje, da sklad 
ne bo zadostoval, saj temelji na pretirano 
optimističnih predpostavkah glede 
verjetnosti, da se bo pritegnila večina 
potrebnih sredstev od zasebnih vlagateljev; 
poziva Komisijo, naj preuči uporabo letnih 
dobičkov EIB in nerazdeljenih dividend za 
povečanje sredstev, ne da bi pri tem 
ogrožali bonitetno oceno AAA banke; 
poziva Komisijo, naj preuči načine za 
uporabo proračuna EU in drugih, novih 
virov, da bi zagotovila uspeh pri doseganju 
rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 130
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje dejstvo, da bo Evropski sklad 
za strateške naložbe (EFSI) temeljil na 
recikliranih virih EU in ne bo pridobival 
javnega „svežega“ denarja, razen dodatnih 
5 milijard EUR od Evropske investicijske 
banke (EIB); poudarja tveganje, da sklad 
ne bo zadostoval, saj temelji na pretirano 
optimističnih predpostavkah glede 
verjetnosti, da se bo pritegnila večina 
potrebnih sredstev od zasebnih vlagateljev; 
poziva Komisijo, naj preuči uporabo letnih 
dobičkov EIB in nerazdeljenih dividend za 
povečanje sredstev, ne da bi pri tem 
ogrožali bonitetno oceno AAA banke; 
poziva Komisijo, naj preuči načine za 
uporabo proračuna EU in drugih, novih 
virov, da bi zagotovila uspeh pri doseganju 
rezultatov;

4. obžaluje dejstvo, da bo Evropski sklad 
za strateške naložbe (EFSI) temeljil na 
recikliranih virih EU in ne bo pridobival 
javnega „svežega“ denarja, razen dodatnih 
5 milijard EUR od Evropske investicijske 
banke (EIB); poudarja tveganje, da sklad 
ne bo zadostoval, saj temelji na pretirano 
optimističnih predpostavkah glede 
verjetnosti, da se bo pritegnila večina 
potrebnih sredstev od zasebnih vlagateljev; 
poziva Komisijo, naj preuči uporabo letnih 
dobičkov EIB in nerazdeljenih dividend za 
povečanje sredstev, ne da bi pri tem 
ogrožali bonitetno oceno AAA banke; 
poziva Komisijo, naj preuči načine za 
uporabo proračuna EU in drugih, novih 
virov, da bi zagotovila uspeh pri doseganju 
rezultatov; poziva Komisijo, naj ta 
sredstva uporabi za izvedbo javnih 
projektov, in ne za oblikovanje javno-
zasebnih partnerstev;

Or. en

Predlog spremembe 131
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. obžaluje dejstvo, da bo Evropski sklad 
za strateške naložbe (EFSI) temeljil na 
recikliranih virih EU in ne bo pridobival 
javnega „svežega“ denarja, razen dodatnih 
5 milijard EUR od Evropske investicijske 
banke (EIB); poudarja tveganje, da sklad 
ne bo zadostoval, saj temelji na pretirano 
optimističnih predpostavkah glede 
verjetnosti, da se bo pritegnila večina 
potrebnih sredstev od zasebnih vlagateljev; 
poziva Komisijo, naj preuči uporabo letnih 

4. je seznanjen z dejstvom, da bo Evropski 
sklad za strateške naložbe (EFSI) temeljil 
na obstoječih virih EU in ne bo pridobival 
javnega „svežega“ denarja, razen dodatnih 
5 milijard EUR od Evropske investicijske 
banke (EIB); poudarja tveganje, da sklad 
ne bo zadostoval, saj temelji na pretirano 
optimističnih predpostavkah glede 
verjetnosti, da se bo pritegnila večina 
potrebnih sredstev od zasebnih vlagateljev; 
poziva Komisijo, naj preuči uporabo letnih 
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dobičkov EIB in nerazdeljenih dividend za 
povečanje sredstev, ne da bi pri tem 
ogrožali bonitetno oceno AAA banke; 
poziva Komisijo, naj preuči načine za 
uporabo proračuna EU in drugih, novih 
virov, da bi zagotovila uspeh pri doseganju 
rezultatov;

dobičkov EIB in nerazdeljenih dividend za 
povečanje sredstev, ne da bi pri tem 
ogrožali bonitetno oceno AAA banke; 
poziva Komisijo, naj preuči načine za 
uporabo proračuna EU in drugih, novih 
virov, da bi zagotovila uspeh pri doseganju 
rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 132
Maria Arena, Hugues Bayet

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 a. poziva Komisijo in EIB, naj ocenita 
učinke gospodarske krize na bančni 
sistem in končne prejemnike finančnih 
sredstev EIB, zlasti kar zadeva mala in 
srednja podjetja, sektor socialne 
ekonomije ter javne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 133
Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4 a. meni, da EFSI ne bi smel biti le 
izredni finančni instrument – če želimo, 
da bo imela ta naložbena strategija 
dejanski učinek na gospodarstvo EU –, 
temveč bi moral postati strukturni 
naložbeni mehanizem, ki bi EU omogočil, 
da zapolni svojo naložbeno vrzel, ki se je 
nabrala skozi leta; meni tudi, da mora EU 
razviti sistem dejanskih lastnih sredstev, 
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ki bi jih lahko pridobivala iz dela 
prihodkov EFSI, in jih porabiti za 
financiranje instrumentov socialnega 
varstva v vsej EU, na primer sheme za 
mobilnost delovne sile in sheme 
nadomestila za brezposelnost;

Or. en

Predlog spremembe 134
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja dejstvo, da se mora EFSI 
osredotočiti na ustvarjanje novih naložb na 
področjih, kjer je zanimanje vlagateljev 
šibko, in ne na nadomestne naložbe, ki bi 
bile proizvedene drugje (izrivanje), ali na 
visoko donosne naložbe, do katerih bi v 
vsakem primeru prišlo (mrtve izgube); 
poziva Komisijo, naj vključi in spodbuja 
socialne naložbe, ki ne le ustvarjajo 
finančnih donosov, ampak spodbujajo 
pozitivne socialne učinke, kot so naložbe v 
človeški kapital ali naložbe, ki imajo velik 
vpliv na ustvarjanje delovnih mest ali 
zmanjševanje revščine; ponovno poziva k 
izvajanju strateškega izvedbenega načrta;

5. poudarja dejstvo, da se mora EFSI 
osredotočiti na ustvarjanje novih naložb na 
področjih, kjer je zanimanje vlagateljev 
šibko, in ne na nadomeščanje naložb, ki bi 
bile opravljene drugje (izrivanje), ali na 
visoko donosne naložbe, do katerih bi v 
vsakem primeru prišlo (mrtve izgube); 
poziva Komisijo, naj vključi in spodbuja 
socialne naložbe, ki ustvarjajo finančne 
donose in spodbujajo pozitivne socialne 
učinke prelivanja, kot so naložbe v 
človeški kapital ali naložbe, ki imajo velik 
vpliv na ustvarjanje delovnih mest ali 
zmanjševanje revščine; ponovno poziva k 
izvajanju strateškega izvedbenega načrta;

Or. en

Predlog spremembe 135
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja dejstvo, da se mora EFSI 
osredotočiti na ustvarjanje novih naložb na 
področjih, kjer je zanimanje vlagateljev 
šibko, in ne na nadomestne naložbe, ki bi 
bile proizvedene drugje (izrivanje), ali na 
visoko donosne naložbe, do katerih bi v 
vsakem primeru prišlo (mrtve izgube); 
poziva Komisijo, naj vključi in spodbuja 
socialne naložbe, ki ne le ustvarjajo 
finančnih donosov, ampak spodbujajo 
pozitivne socialne učinke, kot so naložbe v 
človeški kapital ali naložbe, ki imajo velik 
vpliv na ustvarjanje delovnih mest ali 
zmanjševanje revščine; ponovno poziva k 
izvajanju strateškega izvedbenega načrta;

5. poudarja dejstvo, da se mora EFSI 
osredotočiti na ustvarjanje novih naložb na 
področjih, kjer je zanimanje vlagateljev 
šibko, in ne na nadomeščanje naložb, ki bi 
bile opravljene drugje (izrivanje), ali na 
visoko donosne naložbe, do katerih bi v 
vsakem primeru prišlo (mrtve izgube); 
poziva Komisijo, naj vključi in spodbuja 
socialne naložbe, ki ne le ustvarjajo 
finančne donose, ampak spodbujajo 
pozitivne socialne učinke prelivanja, kot 
so naložbe v človeški kapital ali naložbe, ki 
imajo velik vpliv na ustvarjanje delovnih 
mest ali socialno vključenost in 
zmanjševanje revščine, na primer v 
sisteme socialnega varstva in socialne 
storitve ali v socialno ekonomijo; ponovno 
poziva k izvajanju strateškega izvedbenega 
načrta;

Or. en

Predlog spremembe 136
Sofia Ribeiro

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja dejstvo, da se mora EFSI 
osredotočiti na ustvarjanje novih naložb na 
področjih, kjer je zanimanje vlagateljev 
šibko, in ne na nadomestne naložbe, ki bi 
bile proizvedene drugje (izrivanje), ali na 
visoko donosne naložbe, do katerih bi v 
vsakem primeru prišlo (mrtve izgube); 
poziva Komisijo, naj vključi in spodbuja 
socialne naložbe, ki ne le ustvarjajo 
finančnih donosov, ampak spodbujajo 
pozitivne socialne učinke, kot so naložbe v 
človeški kapital ali naložbe, ki imajo velik 
vpliv na ustvarjanje delovnih mest ali 

5. poudarja dejstvo, da se mora EFSI 
osredotočiti na ustvarjanje novih naložb na 
področjih, kjer je zanimanje vlagateljev 
šibko, in ne na nadomeščanje naložb, ki bi 
bile opravljene drugje (izrivanje), ali na 
visoko donosne naložbe, do katerih bi v 
vsakem primeru prišlo (mrtve izgube); 
poziva Komisijo, naj vključi in spodbuja 
socialne naložbe, ki ne le ustvarjajo 
finančne donose, ampak spodbujajo 
pozitivne socialne učinke prelivanja, kot 
so naložbe v človeški kapital ali naložbe, ki 
imajo velik vpliv na ustvarjanje delovnih 
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zmanjševanje revščine; ponovno poziva k 
izvajanju strateškega izvedbenega načrta;

mest, socialno vključenost ali 
zmanjševanje revščine; ponovno poziva k 
izvajanju strateškega izvedbenega načrta;

Or. en

Predlog spremembe 137
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja dejstvo, da se mora EFSI 
osredotočiti na ustvarjanje novih naložb na 
področjih, kjer je zanimanje vlagateljev 
šibko, in ne na nadomestne naložbe, ki bi 
bile proizvedene drugje (izrivanje), ali na 
visoko donosne naložbe, do katerih bi v 
vsakem primeru prišlo (mrtve izgube); 
poziva Komisijo, naj vključi in spodbuja 
socialne naložbe, ki ne le ustvarjajo 
finančnih donosov, ampak spodbujajo 
pozitivne socialne učinke, kot so naložbe v 
človeški kapital ali naložbe, ki imajo velik 
vpliv na ustvarjanje delovnih mest ali 
zmanjševanje revščine; ponovno poziva k 
izvajanju strateškega izvedbenega načrta;

5. poudarja dejstvo, da se mora EFSI 
osredotočiti na ustvarjanje novih naložb na 
področjih, kjer je zanimanje vlagateljev 
šibko, in ne na nadomeščanje naložb, ki bi 
bile opravljene drugje (izrivanje), ali na 
visoko donosne naložbe, do katerih bi v 
vsakem primeru prišlo (mrtve izgube); 
poziva Komisijo, naj vključi in spodbuja 
socialne naložbe, ki ne le ustvarjajo 
finančne donose, ampak spodbujajo 
pozitivne socialne učinke prelivanja, kot 
so naložbe v človeški kapital ali naložbe, ki 
imajo velik vpliv na ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest in pravice ali 
zmanjševanje revščine; ponovno poziva k 
izvajanju strateškega izvedbenega načrta;

Or. en

Predlog spremembe 138
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja dejstvo, da se mora EFSI 
osredotočiti na ustvarjanje novih naložb na 
področjih, kjer je zanimanje vlagateljev 

5. poudarja dejstvo, da se mora EFSI 
osredotočiti na ustvarjanje novih naložb na 
področjih, kjer je zanimanje vlagateljev 
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šibko, in ne na nadomestne naložbe, ki bi 
bile proizvedene drugje (izrivanje), ali na 
visoko donosne naložbe, do katerih bi v 
vsakem primeru prišlo (mrtve izgube); 
poziva Komisijo, naj vključi in spodbuja 
socialne naložbe, ki ne le ustvarjajo 
finančnih donosov, ampak spodbujajo 
pozitivne socialne učinke, kot so naložbe v 
človeški kapital ali naložbe, ki imajo velik 
vpliv na ustvarjanje delovnih mest ali 
zmanjševanje revščine; ponovno poziva k 
izvajanju strateškega izvedbenega načrta;

šibko, in ne na nadomeščanje naložb, ki bi 
bile opravljene drugje (izrivanje), ali na 
visoko donosne naložbe, do katerih bi v 
vsakem primeru prišlo (mrtve izgube); 
poziva Komisijo, naj vključi in spodbuja 
naložbe, ki ne bodo ustvarile le finančnih 
donosov, temveč tudi trajnostna delovna 
mesta, kot so naložbe v človeški kapital ali 
naložbe, ki imajo velik vpliv na ustvarjanje 
delovnih mest ali zmanjševanje revščine; 
ponovno poziva k izvajanju strateškega 
izvedbenega načrta;

Or. en

Predlog spremembe 139
Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja dejstvo, da se mora EFSI 
osredotočiti na ustvarjanje novih naložb na 
področjih, kjer je zanimanje vlagateljev 
šibko, in ne na nadomestne naložbe, ki bi 
bile proizvedene drugje (izrivanje), ali na 
visoko donosne naložbe, do katerih bi v 
vsakem primeru prišlo (mrtve izgube); 
poziva Komisijo, naj vključi in spodbuja 
socialne naložbe, ki ne le ustvarjajo 
finančnih donosov, ampak spodbujajo 
pozitivne socialne učinke, kot so naložbe v 
človeški kapital ali naložbe, ki imajo velik 
vpliv na ustvarjanje delovnih mest ali 
zmanjševanje revščine; ponovno poziva k 
izvajanju strateškega izvedbenega načrta;

5. poudarja dejstvo, da se mora EFSI 
osredotočiti na ustvarjanje novih naložb na 
področjih, kjer je zanimanje vlagateljev 
šibko, in ne na nadomeščanje naložb, ki bi 
bile opravljene drugje (izrivanje), ali na 
visoko donosne naložbe, do katerih bi v 
vsakem primeru prišlo (mrtve izgube); 
poziva Komisijo, naj poleg tega vključi in 
spodbuja socialne naložbe, ki ne le 
ustvarjajo finančne donose, ampak 
spodbujajo pozitivne socialne učinke 
prelivanja, kot so naložbe v človeški 
kapital, naložbe, ki imajo velik vpliv na 
ustvarjanje delovnih mest ali socialno 
vključevanje in zmanjševanje revščine, 
oziroma naložbe v socialno ekonomijo; 
ponovno poziva k izvajanju strateškega 
izvedbenega načrta;

Or. en
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Predlog spremembe 140
Maria Arena, Hugues Bayet

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5 a. poudarja, da se za vnovičen zagon 
rasti in odpiranje kakovostnih delovnih 
mest v Evropi ponovno uporablja javni 
kapital za izravnavo nenaklonjenosti 
zasebnega sektorja tveganju s 
prevzemanjem vloge tveganega kapitala; s 
tem v zvezi opozarja na zelo mešane 
rezultate ciljno usmerjenih operacij 
dolgoročnejšega refinanciranja, ki jih je 
ECB uvedla leta 2014;

Or. en

Predlog spremembe 141
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5 a. poziva EFSI, naj da prednost tistim 
projektom, ki bodo ustvarili nova 
kakovostna delovna mesta; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da projekti, ki jih 
financira EFSI, ne bodo spodbujali ali 
vzdrževali projektov, ki ustvarjajo 
negotova delovna mesta in socialni 
damping;

Or. en

Predlog spremembe 142
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava naložbe v gospodarsko šibkejših 
regijah z visoko stopnjo brezposelnosti in v 
MSP v teh regijah, glede na njihov zelo 
omejen dostop do financiranja, da se 
zagotovi, da imajo ta prizadevanja 
pomenljiv učinek tam, kjer so najbolj 
potrebna;

6. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava naložbe v gospodarsko šibkejših 
regijah z visoko stopnjo brezposelnosti in v 
MSP v teh regijah, glede na njihov zelo 
omejen dostop do financiranja, da se 
zagotovi, da imajo ta prizadevanja 
pomemben učinek tam, kjer so najbolj 
potrebna; podpira mnenje Komisije glede 
potrebe po usposobljeni delovni sili v 
rastočih sektorjih, kot so digitalno 
gospodarstvo, zeleni sektorji in zdravstvo;

Or. en

Predlog spremembe 143
Danuta Jazłowiecka

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava naložbe v gospodarsko šibkejših 
regijah z visoko stopnjo brezposelnosti in v 
MSP v teh regijah, glede na njihov zelo 
omejen dostop do financiranja, da se 
zagotovi, da imajo ta prizadevanja 
pomenljiv učinek tam, kjer so najbolj 
potrebna;

6. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava naložbe v gospodarsko šibkejših 
regijah z visoko stopnjo brezposelnosti in v 
MSP v teh regijah, glede na njihov zelo 
omejen dostop do financiranja, da se 
zagotovi, da imajo ta prizadevanja 
pomemben učinek tam, kjer so najbolj 
potrebna; meni, da je treba pri tem v 
zadostni meri upoštevati ekonomske 
značilnosti naložb;

Or. en
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Predlog spremembe 144
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava naložbe v gospodarsko šibkejših 
regijah z visoko stopnjo brezposelnosti in v 
MSP v teh regijah, glede na njihov zelo 
omejen dostop do financiranja, da se 
zagotovi, da imajo ta prizadevanja 
pomenljiv učinek tam, kjer so najbolj 
potrebna;

6. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava naložbe v gospodarsko šibkejših 
regijah z visoko stopnjo brezposelnosti in v 
MSP v teh regijah, glede na njihov zelo 
omejen dostop do financiranja, da se 
zagotovi, da imajo ta prizadevanja 
pomemben učinek tam, kjer so najbolj 
potrebna, ter naj prek EIB posebno 
pozornost nameni tistim projektom, ki 
bodo omogočili ustvarjanje kakovostnih 
delovnih mest, s posebnim poudarkom na 
projektih, namenjenih zaposlovanju 
mladih, povečanju deleža žensk na trgu 
dela, zmanjšanju dolgotrajne 
brezposelnosti in izboljšanju možnosti 
prikrajšanih skupin za zaposlitev; 

Or. en

Predlog spremembe 145
Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava naložbe v gospodarsko 
šibkejših regijah z visoko stopnjo 
brezposelnosti in v MSP v teh regijah, 
glede na njihov zelo omejen dostop do 
financiranja, da se zagotovi, da imajo ta 
prizadevanja pomenljiv učinek tam, kjer so 
najbolj potrebna;

6. poziva Komisijo, naj zagotovi naložbe v 
gospodarsko šibkejših regijah z visoko 
stopnjo brezposelnosti in v MSP v teh 
regijah, glede na njihov zelo omejen dostop 
do financiranja, da se zagotovi, da imajo ta 
prizadevanja pomemben učinek tam, kjer 
so najbolj potrebna;

Or. en



PE546.787v01-00 76/120 AM\1047155SL.doc

SL

Predlog spremembe 146
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava naložbe v gospodarsko 
šibkejših regijah z visoko stopnjo 
brezposelnosti in v MSP v teh regijah, 
glede na njihov zelo omejen dostop do 
financiranja, da se zagotovi, da imajo ta 
prizadevanja pomenljiv učinek tam, kjer so 
najbolj potrebna;

6. poziva Komisijo, naj zagotovi optimalno 
razporejanje kapitala in prednostno 
obravnava naložbe, ki bodo imele pozitiven 
učinek na ustvarjanje delovnih mest in na 
poslovno okolje za MSP, glede na njihov 
zelo omejen dostop do financiranja, da se 
zagotovi, da imajo ta prizadevanja 
pomemben učinek tam, kjer so najbolj 
potrebna;

Or. en

Predlog spremembe 147
Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava naložbe v gospodarsko šibkejših 
regijah z visoko stopnjo brezposelnosti in v 
MSP v teh regijah, glede na njihov zelo 
omejen dostop do financiranja, da se 
zagotovi, da imajo ta prizadevanja 
pomenljiv učinek tam, kjer so najbolj 
potrebna;

6. poziva Komisijo, naj prednostno 
obravnava in spremlja naložbe v 
gospodarsko šibkejših regijah z visoko 
stopnjo brezposelnosti in v MSP v teh 
regijah, glede na njihov zelo omejen dostop 
do financiranja, da se zagotovi, da imajo ta 
prizadevanja pomemben učinek tam, kjer 
so najbolj potrebna;

Or. en



AM\1047155SL.doc 77/120 PE546.787v01-00

SL

Predlog spremembe 148
Sofia Ribeiro

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. poziva Komisijo in države članice, naj 
obravnavajo posebne okrepljene 
mehanizme za izvajanje naložbenih 
programov v najbolj oddaljenih regijah, v 
katerih zaradi njihove oddaljenosti, 
geografske razdrobljenosti, krhkih 
gospodarstev in naravnih omejitev prihaja 
do velikih neenakosti pri dostopanju do 
zaposlitvenih priložnosti, blaga in storitev;

Or. en

Predlog spremembe 149
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6 a. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju 
naložbenega načrta upošteva regije, ki so 
hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih 
naravnih ali demografskih razmer, zlasti 
kar zadeva dostop do širokopasovnih 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 150
Sofia Ribeiro

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj pregleda in izboljša 
pobudo za projektne obveznice EU-EIB, ki 
je bila uvedena kot pilotni projekt leta 
2012, da bi zaključili načrt vlaganj in mu 
namenili večjo vlogo pri spodbujanju 
zaposlovanja; s tem v zvezi opozarja na 
obveznice s socialnim učinkom, vključene 
v sveženj za socialne naložbe;

7. poziva Komisijo, naj pregleda in izboljša 
pobudo za projektne obveznice EU-EIB, ki 
je bila uvedena kot pilotni projekt leta 
2012, da bi zaključili načrt vlaganj in mu 
namenili večjo vlogo pri spodbujanju 
zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 151
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj pregleda in izboljša 
pobudo za projektne obveznice EU-EIB, ki 
je bila uvedena kot pilotni projekt leta 
2012, da bi zaključili načrt vlaganj in mu 
namenili večjo vlogo pri spodbujanju 
zaposlovanja; s tem v zvezi opozarja na 
obveznice s socialnim učinkom, vključene 
v sveženj za socialne naložbe;

7. poziva Komisijo, naj temeljito pregleda 
in izboljša pobudo za projektne obveznice 
EU-EIB, ki je bila uvedena kot pilotni 
projekt leta 2012, da bi zaključili načrt 
vlaganj in mu namenili večjo vlogo pri 
spodbujanju zaposlovanja; s tem v zvezi 
opozarja tudi na podroben pregled 
obveznic s socialnim učinkom, vključenih 
v sveženj za socialne naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 152
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Komisijo, naj pregleda in izboljša 
pobudo za projektne obveznice EU-EIB, ki 

7. poziva Komisijo, naj pregleda in izboljša 
pobudo za projektne obveznice EU-EIB, ki 
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je bila uvedena kot pilotni projekt leta 
2012, da bi zaključili načrt vlaganj in mu 
namenili večjo vlogo pri spodbujanju 
zaposlovanja; s tem v zvezi opozarja na 
obveznice s socialnim učinkom, vključene 
v sveženj za socialne naložbe;

je bila uvedena kot pilotni projekt leta 
2012, da bi ji namenili večjo vlogo pri 
spodbujanju zaposlovanja;

Or. en

Predlog spremembe 153
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Naslov 2 – podnaslov 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) Odgovorna politika, ponovno 
osredotočena na naložbe, ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest in rast
(Ta predlog spremembe je podnaslov 
naslova „Ambiciozne ekonomske politike 
za rast, ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest in boj proti deflaciji“ ter je umeščen 
med odstavka 7 in 8.)

Or. en

Predlog spremembe 154
Krisztina Morvai

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7 a. poziva Komisijo, naj na podlagi 
načela enake obravnave nujno pripravi 
pravni in politični okvir za zmanjšanje 
velikih obstoječih razlik med prejemki 
(plačna vrzel) in delovnimi pogoji 
delavcev, ki so na enakih ali podobnih 
položajih v istem podjetju (skupini) v 
različnih državah članicah, saj gre za 
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kršitev najosnovnejših vrednot EU, 
vključno z nediskriminacijo in kohezijo;

Or. en

Predlog spremembe 155
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da je evropski investicijski 
načrt nujno dopolnilo k prizadevanjem za 
pospešitev ustvarjanja novih delovnih 
mest, vendar sam po sebi ne zadostuje, da 
bi v celoti nadomestiti pomanjkanje 
zasebnih in državnih naložb; pozdravlja 
dejstvo, da se v letnem pregledu rasti 2015 
še naprej poziva k več prizadevanjem 
držav s fiskalnim manevrskim prostorom 
kot sredstvu za spodbujanje evropskega 
povpraševanja in naložb;

8. ugotavlja, da je evropski investicijski 
načrt nujno dopolnilo k prizadevanjem za 
pospešitev ustvarjanja novih delovnih mest 
in je sam po sebi pomemben instrument za 
spodbujanje zasebnih naložb;

Or. en

Predlog spremembe 156
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. ugotavlja, da je evropski investicijski 
načrt nujno dopolnilo k prizadevanjem za 
pospešitev ustvarjanja novih delovnih 
mest, vendar sam po sebi ne zadostuje, da 
bi v celoti nadomestiti pomanjkanje 
zasebnih in državnih naložb; pozdravlja 
dejstvo, da se v letnem pregledu rasti 2015 
še naprej poziva k več prizadevanjem 
držav s fiskalnim manevrskim prostorom 

8. ugotavlja, da je evropski investicijski 
načrt nujno dopolnilo k prizadevanjem za 
pospešitev ustvarjanja novih delovnih 
mest, ki jih je treba podpreti z zasebnimi 
in javnimi sredstvi, da bi dosegli želen 
učinek; pozdravlja dejstvo, da se v letnem 
pregledu rasti 2015 še naprej poziva k več 
prizadevanjem držav s fiskalnim 
manevrskim prostorom kot sredstvu za 
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kot sredstvu za spodbujanje evropskega 
povpraševanja in naložb;

spodbujanje evropskega povpraševanja in 
naložb;

Or. en

Predlog spremembe 157
Maria Arena, Hugues Bayet

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. v tem okviru vztraja pri vzpostavitvi 
ugodnega ozračja za razvoj javnih naložb; 
si zlasti želi nevtralizacije v izračunu 
dolga in primanjkljaja za javne naložbe, 
ki jih izvajajo javni subjekti držav članic, 
zlasti kar zadeva vpliv novih 
računovodskih standardov SEC2010 na 
naložbeno zmogljivost nekaterih organov; 
poziva Evropsko centralno banko, naj 
sprejme primerne odločitve;

Or. fr

Predlog spremembe 158
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja, da se je povečala hitrost 
fiskalne konsolidacije, in uvedbo novih 
krovnih ciljev, ki se bolj osredotočajo na 
strukturne kot ciklične primanjkljaje in 
bodo pozitivno vplivali na zaposlovanje in 
rast; vendar ugotavlja, da je obseg 
fiskalnih multiplikatorjev kljub temu v 
sedanjih razmerah še vedno zelo velik in 
da bo to neizogibno imelo negativen vpliv 
na gospodarsko rast in ustvarjanje 

črtano
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delovnih mest; poziva Komisijo, naj 
preuči možnost uvedbe odstopnih klavzul, 
ali odloga teh ciljev, da bi se izognili 
upadanju povpraševanja in izgubi 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 159
Sven Schulze

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja, da se je povečala hitrost 
fiskalne konsolidacije, in uvedbo novih 
krovnih ciljev, ki se bolj osredotočajo na 
strukturne kot ciklične primanjkljaje in 
bodo pozitivno vplivali na zaposlovanje in 
rast; vendar ugotavlja, da je obseg fiskalnih 
multiplikatorjev kljub temu v sedanjih 
razmerah še vedno zelo velik in da bo to 
neizogibno imelo negativen vpliv na 
gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest; poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe odstopnih klavzul, ali odloga teh 
ciljev, da bi se izognili upadanju 
povpraševanja in izgubi delovnih mest;

9. pozdravlja upočasnitev hitrosti fiskalne 
konsolidacije in uvedbo novih krovnih 
ciljev, ki se bolj osredotočajo na strukturne 
kot ciklične primanjkljaje in bodo 
pozitivno vplivali na zaposlovanje in rast; 
vendar ugotavlja, da je obseg fiskalnih 
multiplikatorjev kljub temu v sedanjih 
razmerah še vedno zelo velik in da bo to 
neizogibno imelo negativen vpliv na 
gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest;

Or. en

Predlog spremembe 160
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja, da se je povečala hitrost 
fiskalne konsolidacije, in uvedbo novih 
krovnih ciljev, ki se bolj osredotočajo na 

9. pozdravlja upočasnitev hitrosti fiskalne 
konsolidacije in uvedbo novih krovnih 
ciljev, ki se bolj osredotočajo na strukturne 
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strukturne kot ciklične primanjkljaje in 
bodo pozitivno vplivali na zaposlovanje in 
rast; vendar ugotavlja, da je obseg fiskalnih 
multiplikatorjev kljub temu v sedanjih 
razmerah še vedno zelo velik in da bo to 
neizogibno imelo negativen vpliv na 
gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest; poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe odstopnih klavzul, ali odloga teh 
ciljev, da bi se izognili upadanju 
povpraševanja in izgubi delovnih mest;

kot ciklične primanjkljaje in bodo 
pozitivno vplivali na zaposlovanje in rast; 
vendar ugotavlja, da je obseg fiskalnih 
multiplikatorjev kljub temu v sedanjih 
razmerah še vedno zelo velik in da bo to 
neizogibno imelo negativen vpliv na 
gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest; poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe odstopnih klavzul ali odloga teh 
ciljev, da bi se izognili nadaljnjemu 
upadanju povpraševanja in izgubi delovnih 
mest, saj so nekatere države članice že 
zaprosile za to, potem ko so se znašle v 
težavah zaradi katastrofalnega in 
neodgovornega upravljanja, vendar brez 
uspeha;

Or. en

Predlog spremembe 161
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja, da se je povečala hitrost 
fiskalne konsolidacije, in uvedbo novih 
krovnih ciljev, ki se bolj osredotočajo na 
strukturne kot ciklične primanjkljaje in 
bodo pozitivno vplivali na zaposlovanje in 
rast; vendar ugotavlja, da je obseg 
fiskalnih multiplikatorjev kljub temu v 
sedanjih razmerah še vedno zelo velik in 
da bo to neizogibno imelo negativen vpliv 
na gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest; poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe odstopnih klavzul, ali odloga teh 
ciljev, da bi se izognili upadanju 
povpraševanja in izgubi delovnih mest;

9. pozdravlja upočasnitev hitrosti fiskalne 
konsolidacije in nadaljnja prizadevanja za 
strukturne reforme ter uvedbo novih 
krovnih ciljev, ki se bolj osredotočajo na 
strukturne kot ciklične primanjkljaje in 
bodo pozitivno vplivali na zaposlovanje in 
rast;poudarja, da bi morale vlade storiti 
vse, kar je v njihovi moči, da ponovno 
dosežejo konkurenčnost ter ustvarijo 
pomemben pozitiven učinek na 
gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest; 

Or. en
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Predlog spremembe 162
Sofia Ribeiro, Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja, da se je povečala hitrost 
fiskalne konsolidacije, in uvedbo novih 
krovnih ciljev, ki se bolj osredotočajo na 
strukturne kot ciklične primanjkljaje in 
bodo pozitivno vplivali na zaposlovanje in 
rast; vendar ugotavlja, da je obseg fiskalnih 
multiplikatorjev kljub temu v sedanjih 
razmerah še vedno zelo velik in da bo to 
neizogibno imelo negativen vpliv na 
gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest; poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe odstopnih klavzul, ali odloga teh 
ciljev, da bi se izognili upadanju 
povpraševanja in izgubi delovnih mest;

9. pozdravlja upočasnitev hitrosti fiskalne 
konsolidacije in dejstvo, da se slednja bolj 
osredotoča na strukturne kot ciklične 
primanjkljaje, kar bo pozitivno vplivalo na 
zaposlovanje in rast; vendar ugotavlja, da 
je obseg fiskalnih multiplikatorjev kljub 
temu v sedanjih razmerah še vedno zelo 
velik in da bo to neizogibno imelo 
negativen vpliv na gospodarsko rast in 
ustvarjanje delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 163
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja, da se je povečala hitrost 
fiskalne konsolidacije, in uvedbo novih 
krovnih ciljev, ki se bolj osredotočajo na 
strukturne kot ciklične primanjkljaje in 
bodo pozitivno vplivali na zaposlovanje in 
rast; vendar ugotavlja, da je obseg fiskalnih 
multiplikatorjev kljub temu v sedanjih 
razmerah še vedno zelo velik in da bo to 
neizogibno imelo negativen vpliv na 
gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest; poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe odstopnih klavzul, ali odloga teh 

9. pozdravlja upočasnitev hitrosti fiskalne 
konsolidacije in uvedbo novih krovnih 
ciljev, ki se bolj osredotočajo na strukturne 
kot ciklične primanjkljaje in bi morali 
pozitivno vplivali na kakovostno 
zaposlovanje in trajnostno rast; vendar 
ugotavlja, da je obseg fiskalnih 
multiplikatorjev kljub temu v sedanjih 
razmerah še vedno zelo velik in da bo to 
neizogibno imelo negativen vpliv na 
gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest ter na vzdržnost socialnih sistemov; 
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ciljev, da bi se izognili upadanju 
povpraševanja in izgubi delovnih mest;

poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe odstopnih klavzul ali odloga teh 
ciljev, da bi se izognili nadaljnjemu 
upadanju povpraševanja, izgubi delovnih 
mest ter slabljenju sistemov in storitev 
socialnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 164
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja, da se je povečala hitrost 
fiskalne konsolidacije, in uvedbo novih 
krovnih ciljev, ki se bolj osredotočajo na 
strukturne kot ciklične primanjkljaje in 
bodo pozitivno vplivali na zaposlovanje in 
rast; vendar ugotavlja, da je obseg 
fiskalnih multiplikatorjev kljub temu v 
sedanjih razmerah še vedno zelo velik in 
da bo to neizogibno imelo negativen vpliv 
na gospodarsko rast in ustvarjanje 
delovnih mest; poziva Komisijo, naj preuči 
možnost uvedbe odstopnih klavzul, ali 
odloga teh ciljev, da bi se izognili upadanju 
povpraševanja in izgubi delovnih mest;

9. pozdravlja upočasnitev hitrosti fiskalne 
konsolidacije in uvedbo novih krovnih 
ciljev, ki se bolj osredotočajo na strukturne 
kot ciklične primanjkljaje in bodo 
pozitivno vplivali na zaposlovanje in rast; 
poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe odstopnih klavzul ali odloga teh 
ciljev, da bi se izognili nadaljnjemu 
upadanju povpraševanja in izgubi delovnih 
mest;

Or. en

Predlog spremembe 165
Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja, da se je povečala hitrost 
fiskalne konsolidacije, in uvedbo novih 

9. pozdravlja upočasnitev hitrosti fiskalne 
konsolidacije in uvedbo novih krovnih 
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krovnih ciljev, ki se bolj osredotočajo na 
strukturne kot ciklične primanjkljaje in 
bodo pozitivno vplivali na zaposlovanje in 
rast; vendar ugotavlja, da je obseg fiskalnih 
multiplikatorjev kljub temu v sedanjih 
razmerah še vedno zelo velik in da bo to 
neizogibno imelo negativen vpliv na 
gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest; poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe odstopnih klavzul, ali odloga teh 
ciljev, da bi se izognili upadanju 
povpraševanja in izgubi delovnih mest;

ciljev, ki se bolj osredotočajo na strukturne 
kot ciklične primanjkljaje in bodo 
pozitivno vplivali na zaposlovanje in rast; 
vendar ugotavlja, da je obseg fiskalnih 
multiplikatorjev kljub temu v sedanjih 
razmerah še vedno zelo velik in da bo to 
neizogibno imelo negativen vpliv na 
gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest; poziva Komisijo, naj uporabi kar 
največjo prožnost v okviru Pakta za 
stabilnost in rast;

Or. en

Predlog spremembe 166
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. pozdravlja, da se je povečala hitrost 
fiskalne konsolidacije, in uvedbo novih 
krovnih ciljev, ki se bolj osredotočajo na 
strukturne kot ciklične primanjkljaje in 
bodo pozitivno vplivali na zaposlovanje in 
rast; vendar ugotavlja, da je obseg fiskalnih 
multiplikatorjev kljub temu v sedanjih 
razmerah še vedno zelo velik in da bo to 
neizogibno imelo negativen vpliv na 
gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest; poziva Komisijo, naj preuči možnost 
uvedbe odstopnih klavzul, ali odloga teh 
ciljev, da bi se izognili upadanju 
povpraševanja in izgubi delovnih mest;

9. pozdravlja upočasnitev hitrosti fiskalne 
konsolidacije in uvedbo novih krovnih 
ciljev, ki se bolj osredotočajo na strukturne 
kot ciklične primanjkljaje in bodo 
pozitivno vplivali na zaposlovanje in rast; 
vendar ugotavlja, da je obseg fiskalnih 
multiplikatorjev kljub temu v sedanjih 
razmerah še vedno zelo velik in da bo to 
neizogibno imelo negativen vpliv na 
gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih 
mest;

Or. en

Predlog spremembe 167
Maria João Rodrigues
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Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k oblikovanju evropskega 
okvira, da bi zagotovili, da imajo naložbe v 
okviru Junckerjevega načrta, ki so izvzete 
iz ciljev v zvezi z nacionalnimi 
primanjkljaji, občuten vpliv na 
spodbujanje gospodarske rasti in 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest;

10. poziva k oblikovanju evropskega 
okvira, da bi zagotovili, da imajo naložbe v 
okviru predlaganega naložbenega načrta 
občuten vpliv na spodbujanje gospodarske 
rasti in ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest;

Or. en

Predlog spremembe 168
Sofia Ribeiro

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k oblikovanju evropskega 
okvira, da bi zagotovili, da imajo naložbe v 
okviru Junckerjevega načrta, ki so izvzete 
iz ciljev v zvezi z nacionalnimi 
primanjkljaji, občuten vpliv na 
spodbujanje gospodarske rasti in 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest;

10. poziva k oblikovanju evropskega 
okvira, da bi zagotovili, da imajo naložbe v 
okviru Junckerjevega načrta občuten vpliv 
na spodbujanje gospodarske rasti, 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in 
spodbujanje socialnega napredka;

Or. en

Predlog spremembe 169
Georgi Pirinski

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k oblikovanju evropskega 
okvira, da bi zagotovili, da imajo naložbe v 
okviru Junckerjevega načrta, ki so izvzete 

10. poziva k oblikovanju evropskega 
okvira, da bi zagotovili, da imajo naložbe v 
okviru Junckerjevega načrta, ki so izvzete 
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iz ciljev v zvezi z nacionalnimi 
primanjkljaji, občuten vpliv na spodbujanje 
gospodarske rasti in ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest;

iz ciljev v zvezi z nacionalnimi 
primanjkljaji, občuten vpliv na spodbujanje 
gospodarske rasti in ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; meni, da bi 
morale biti v takšnem okviru iz ciljev v 
zvezi s primanjkljaji prednostno izvzete 
produktivne naložbe, kot so izdatki za 
izobraževanje, raziskave in razvoj, 
inovacije in strokovno usposabljanje;

Or. en

Predlog spremembe 170
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k oblikovanju evropskega 
okvira, da bi zagotovili, da imajo naložbe v 
okviru Junckerjevega načrta, ki so izvzete 
iz ciljev v zvezi z nacionalnimi 
primanjkljaji, občuten vpliv na 
spodbujanje gospodarske rasti in 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest;

10. poziva k oblikovanju evropskega 
okvira, da bi zagotovili, da imajo vse 
naložbe v okviru Junckerjevega načrta 
občuten vpliv na spodbujanje trajnostne 
rasti, ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest in spodbujanje socialnega napredka; 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo 
pozitiven socialni učinek ključno merilo 
pri izbiri projektov, ki bodo financirani v 
okviru Junckerjevega načrta; poziva 
Komisijo, naj v strokovni odbor novo 
ustanovljenega Evropskega sklada za 
strateške naložbe, ki bo odobril projekte, 
ki bodo financirani, vključi strokovnjake s 
področja socialnih politik;

Or. en

Predlog spremembe 171
Sergio Gutiérrez Prieto, Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k oblikovanju evropskega 
okvira, da bi zagotovili, da imajo naložbe v 
okviru Junckerjevega načrta, ki so izvzete 
iz ciljev v zvezi z nacionalnimi 
primanjkljaji, občuten vpliv na spodbujanje 
gospodarske rasti in ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest;

10. poziva k oblikovanju evropskega 
okvira, da bi zagotovili, da imajo naložbe v 
okviru Junckerjevega načrta, ki so izvzete 
iz ciljev v zvezi z nacionalnimi 
primanjkljaji, občuten vpliv na spodbujanje 
gospodarske rasti in ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; poziva 
Komisijo, naj v strokovni odbor novo 
ustanovljenega Evropskega sklada za 
strateške naložbe, ki bo odobril projekte, 
ki bodo financirani, vključi strokovnjake s 
področja socialnih politik;

Or. en

Predlog spremembe 172
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k oblikovanju evropskega 
okvira, da bi zagotovili, da imajo naložbe v 
okviru Junckerjevega načrta, ki so izvzete 
iz ciljev v zvezi z nacionalnimi 
primanjkljaji, občuten vpliv na spodbujanje 
gospodarske rasti in ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest;

10. poziva k oblikovanju evropskega 
okvira, da bi zagotovili, da imajo naložbe v 
okviru Junckerjevega načrta, ki so izvzete 
iz ciljev v zvezi z nacionalnimi 
primanjkljaji, občuten vpliv na spodbujanje 
gospodarske rasti in ustvarjanje trajnostnih 
delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 173
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k oblikovanju evropskega 
okvira, da bi zagotovili, da imajo naložbe v 
okviru Junckerjevega načrta, ki so izvzete 
iz ciljev v zvezi z nacionalnimi 
primanjkljaji, občuten vpliv na 
spodbujanje gospodarske rasti in 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest;

10. poziva k oblikovanju evropskega 
okvira, da bi zagotovili, da imajo naložbe v 
okviru Junckerjevega načrta občuten vpliv 
na spodbujanje gospodarske rasti in 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 174
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva k oblikovanju evropskega 
okvira, da bi zagotovili, da imajo naložbe v 
okviru Junckerjevega načrta, ki so izvzete 
iz ciljev v zvezi z nacionalnimi 
primanjkljaji, občuten vpliv na spodbujanje 
gospodarske rasti in ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest;

10. poziva k oblikovanju evropskega 
okvira, da bi zagotovili, da imajo naložbe v 
okviru Junckerjevega načrta, ki so izvzete 
iz ciljev v zvezi z nacionalnimi 
primanjkljaji, občuten vpliv na spodbujanje 
gospodarske rasti in ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest; poziva 
Evropsko komisijo, naj spremlja in 
nadzoruje naložbe v okviru Junckerjevega 
načrta ter pripravi revizijsko poročilo, v 
katerem bo izmerila dejanski gospodarski 
in socialni učinek naložb; 

Or. en

Predlog spremembe 175
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Naslov 2 – podnaslov 1 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) Ponovna vzpostavitev financiranja 
MSP, da bi spodbudili zasebne naložbe in 
ustvarjanje delovnih mest
(Ta predlog spremembe je podnaslov 
naslova „Ambiciozne ekonomske politike 
za rast, ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest in boj proti deflaciji“ ter je umeščen 
med odstavka 10 in 11.)

Or. en

Predlog spremembe 176
Maria João Rodrigues

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10 a. poudarja pomen prožnosti, ki jo je 
možno uporabiti znotraj obstoječega 
Pakta za stabilnost in rast, da bi zagotovili 
manevrski prostor za socialne naložbe, 
zlasti socialne naložbe v ljudi, ter slednjim 
omogočili pridobitev potrebnih znanj in 
spretnosti ter oblikovali pogoje v podporo 
njihovi produktivni in izpolnjujoči 
udeležbi v gospodarstvu in družbi skozi 
vse življenje; v tem smislu poudarja 
potencialno vlogo socialne ekonomije pri 
oblikovanju trajnostnih, vključujočih in 
kakovostnih delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 177
Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Odstavek 11
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da čeprav MSP predstavljajo 
temelj za ustvarjanje delovnih mest v EU, 
se še naprej soočajo z velikimi težavami pri 
dostopanju do financiranja, poleg tega pa 
so zaskrbljujoče prekomerno zadolžena; 
pozdravlja nova priporočila Komisije o 
dostopu SMS do financiranja, ki 
vključujejo novi pristop k plačilni 
nesposobnosti in poslovnemu stečaju; 
poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
izboljšanje shem prestrukturiranja dolga v 
ta namen;

11. poudarja, da so MSP, čeprav 
predstavljajo temelj za ustvarjanje delovnih 
mest v EU, prekomerno obdavčena ter se 
še naprej soočajo z velikimi težavami pri 
dostopanju do financiranja, poleg tega pa 
so zaskrbljujoče prekomerno zadolžena; 
pozdravlja nova priporočila Komisije o 
dostopu MSP do financiranja, ki 
vključujejo novi pristop k plačilni 
nesposobnosti in poslovnemu neuspehu; 
poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
izboljšanje shem prestrukturiranja dolga v 
ta namen;

Or. en

Predlog spremembe 178
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da čeprav MSP predstavljajo 
temelj za ustvarjanje delovnih mest v EU, 
se še naprej soočajo z velikimi težavami pri 
dostopanju do financiranja, poleg tega pa 
so zaskrbljujoče prekomerno zadolžena; 
pozdravlja nova priporočila Komisije o 
dostopu SMS do financiranja, ki 
vključujejo novi pristop k plačilni 
nesposobnosti in poslovnemu stečaju; 
poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
izboljšanje shem prestrukturiranja dolga v 
ta namen;

11. poudarja, da čeprav MSP predstavljajo 
temelj za ustvarjanje delovnih mest v EU, 
se še naprej soočajo z velikimi težavami pri 
dostopanju do financiranja, poleg tega pa 
so zaskrbljujoče prekomerno zadolžena; 
pozdravlja nova priporočila Komisije o 
dostopu MSP do financiranja, ki 
vključujejo novi pristop k plačilni 
nesposobnosti in poslovnemu neuspehu; 
poziva k nadaljnjim prizadevanjem držav 
članic za izboljšanje shem 
prestrukturiranja dolga v ta namen;

Or. en
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Predlog spremembe 179
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da čeprav MSP predstavljajo 
temelj za ustvarjanje delovnih mest v EU, 
se še naprej soočajo z velikimi težavami pri 
dostopanju do financiranja, poleg tega pa 
so zaskrbljujoče prekomerno zadolžena; 
pozdravlja nova priporočila Komisije o 
dostopu SMS do financiranja, ki 
vključujejo novi pristop k plačilni 
nesposobnosti in poslovnemu stečaju; 
poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
izboljšanje shem prestrukturiranja dolga v 
ta namen;

11. poudarja, da čeprav MSP predstavljajo 
temelj za ustvarjanje delovnih mest v EU, 
se še naprej soočajo z velikimi težavami pri 
dostopanju do financiranja s posebnim 
poudarkom na ženskem podjetništvu, 
poleg tega pa so zaskrbljujoče prekomerno 
zadolžena; pozdravlja nova priporočila 
Komisije o dostopu MSP do financiranja, 
ki vključujejo novi pristop k plačilni 
nesposobnosti in poslovnemu neuspehu; 
poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
izboljšanje shem prestrukturiranja dolga v 
ta namen;

Or. en

Predlog spremembe 180
Laura Agea, Tiziana Beghin

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da čeprav MSP predstavljajo 
temelj za ustvarjanje delovnih mest v EU, 
se še naprej soočajo z velikimi težavami pri 
dostopanju do financiranja, poleg tega pa 
so zaskrbljujoče prekomerno zadolžena; 
pozdravlja nova priporočila Komisije o 
dostopu SMS do financiranja, ki 
vključujejo novi pristop k plačilni 
nesposobnosti in poslovnemu stečaju; 
poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
izboljšanje shem prestrukturiranja dolga v 
ta namen;

11. poudarja, da čeprav MSP predstavljajo 
temelj za ustvarjanje delovnih mest v EU, 
se še naprej soočajo z velikimi težavami pri 
dostopanju do financiranja, poleg tega pa 
so zaskrbljujoče prekomerno zadolžena, 
tudi zaradi pretiranega fiskalnega 
pritiska; pozdravlja nova priporočila 
Komisije o dostopu MSP do financiranja, 
ki vključujejo novi pristop k plačilni 
nesposobnosti in poslovnemu neuspehu; 
poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
izboljšanje shem prestrukturiranja dolga v 
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ta namen;

Or. en

Predlog spremembe 181
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da čeprav MSP predstavljajo 
temelj za ustvarjanje delovnih mest v EU, 
se še naprej soočajo z velikimi težavami pri 
dostopanju do financiranja, poleg tega pa 
so zaskrbljujoče prekomerno zadolžena; 
pozdravlja nova priporočila Komisije o 
dostopu SMS do financiranja, ki 
vključujejo novi pristop k plačilni 
nesposobnosti in poslovnemu stečaju; 
poziva k nadaljnjim prizadevanjem za 
izboljšanje shem prestrukturiranja dolga v 
ta namen;

11. poudarja, da čeprav MSP predstavljajo 
temelj za ustvarjanje delovnih mest v EU, 
se še naprej soočajo z velikimi težavami pri 
dostopanju do financiranja, poleg tega pa 
so zaskrbljujoče prekomerno zadolžena; 
pozdravlja nova priporočila Komisije o 
dostopu MSP do financiranja, ki 
vključujejo novi pristop k plačilni 
nesposobnosti in poslovnemu neuspehu; 
poziva Komisijo k nadaljnjim 
prizadevanjem v podporo izvajanju načel, 
ki jih je določila v priporočilu z dne 
12.3.2014, za izboljšanje shem 
prestrukturiranja dolga in shem druge 
priložnosti v ta namen na nacionalni ravni 
prek priporočil za posamezno državo, 
kadar je to potrebno;

Or. en

Predlog spremembe 182
Sven Schulze

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. poudarja, da je treba v Evropi 
oblikovati kulturo podjetništva z 
zmanjšanjem ovir za samozaposlitev in 
ustanovitev podjetja, k čemur lahko 
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pripomore pametna mešanica finančne 
podpore, kot so os mikrofinanciranja in 
socialnega podjetništva znotraj programa 
za zaposlovanje in socialne inovacije 
(EaSI) ali rešitve „vse na enem mestu“ v 
javni upravi za registracijo novih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 183
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. je zaskrbljen, da finančna 
razdrobljenost evroobmočja ponekod 
ogroža rast in vzdržnost malih in srednjih 
podjetij; poziva, naj se ponovno vzpostavi 
posojilna zmogljivost gospodarstvu, ki bo 
malim in srednjim podjetjem omogočila 
naložbe in ustvarjanje delovnih mest, ter 
naj se olajša dostop do podjetništva in 
dostop malih in srednjih podjetij do 
programov, kot sta COSME (Program za 
konkurenčnost podjetij in MSP) in 
Obzorje 2020;

Or. en

Predlog spremembe 184
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11 a. poziva države članice, naj odpravijo 
nepotrebno upravno breme in birokracijo 
za samozaposlene, mikropodjetja in mala 
in srednja podjetja ter izboljšajo pogoje za 
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ustanovitev novih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 185
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja skupno shemo Komisije in 
EIB za posojila MSP, ki uporablja 
strukturne sklade, da bi racionalizirali 
naložbe v ta podjetja in s tem spodbudili 
ustvarjanje delovnih mest; poziva ECB, naj 
dopolni te ukrepe politike in preuči načine 
za nakup sredstev MSP ali da je porok za 
vire financiranja MSP;

12. pozdravlja skupno shemo Komisije in 
EIB za posojila MSP, ki uporablja 
strukturne sklade, da bi racionalizirali 
naložbe v ta podjetja in s tem spodbudili 
ustvarjanje delovnih mest; poziva ECB, naj 
preuči inovativne načine za nadaljnjo 
podporo MSP;

Or. en

Predlog spremembe 186
Georgi Pirinski

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja skupno shemo Komisije in 
EIB za posojila MSP, ki uporablja 
strukturne sklade, da bi racionalizirali 
naložbe v ta podjetja in s tem spodbudili 
ustvarjanje delovnih mest; poziva ECB, naj 
dopolni te ukrepe politike in preuči načine 
za nakup sredstev MSP ali da je porok za 
vire financiranja MSP;

12. pozdravlja skupno shemo Komisije in 
EIB za posojila MSP, ki uporablja 
strukturne sklade, da bi racionalizirali 
naložbe v ta podjetja in s tem spodbudili 
ustvarjanje delovnih mest; poziva ECB, naj 
dopolni te ukrepe politike in preuči načine 
za nakup sredstev MSP ali da je porok za 
vire financiranja MSP, ki ustvarijo do 80 
% delovnih mest v mnogih državah 
članicah;

Or. en
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Predlog spremembe 187
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja skupno shemo Komisije in 
EIB za posojila MSP, ki uporablja 
strukturne sklade, da bi racionalizirali 
naložbe v ta podjetja in s tem spodbudili 
ustvarjanje delovnih mest; poziva ECB, naj 
dopolni te ukrepe politike in preuči načine 
za nakup sredstev MSP ali da je porok za 
vire financiranja MSP;

12. pozdravlja skupno shemo Komisije in 
EIB za posojila MSP, ki uporablja 
strukturne sklade, da bi racionalizirali 
naložbe v ta podjetja in s tem spodbudili 
ustvarjanje delovnih mest; poziva ECB, naj 
dopolni te ukrepe politike in preuči načine 
za nakup sredstev MSP ter podpre razvoj 
MSP v okviru programov kvantitativnega 
sproščanja na podlagi dobrih praks v 
nekaterih državah članicah ali da je porok 
za vire financiranja MSP;

Or. en

Predlog spremembe 188
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pozdravlja skupno shemo Komisije in 
EIB za posojila MSP, ki uporablja 
strukturne sklade, da bi racionalizirali 
naložbe v ta podjetja in s tem spodbudili 
ustvarjanje delovnih mest; poziva ECB, naj 
dopolni te ukrepe politike in preuči načine 
za nakup sredstev MSP ali da je porok za 
vire financiranja MSP;

12. pozdravlja skupno shemo Komisije in 
EIB za posojila MSP, ki uporablja 
strukturne sklade, da bi racionalizirali 
naložbe v ta podjetja in s tem spodbudili 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest; 
poziva ECB, naj dopolni te ukrepe politike 
in preuči načine za nakup sredstev MSP ali 
da je porok za vire financiranja MSP;

Or. en
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Predlog spremembe 189
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12 a. je seznanjen z razširjenim 
programom nakupa vrednostnih papirjev, 
ki ga je uvedla ECB in ki je ponovno 
namenjen bančnemu sistemu, zato poziva 
ECB, naj optimizira ves svoj potencial, da 
bi izboljšala stanje realnega gospodarstva 
in mu zagotovila posojila, da bi okrepili 
rast in se spopadli z brezposelnostjo v 
Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 190
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. pozdravlja ukrepe, ki jih je napovedala 
Komisija za spodbujanje novih delovnih 
mest v MSP, s tem da je odprla alternative 
za bančna posojila MSP ter za izboljšanje 
regulativnega okvira, da bi spodbudili 
dolgoročne naložbe v MSP; poziva k 
takojšnji izvedbi teh ukrepov;

13. pozdravlja ukrepe, ki jih je napovedala 
Komisija za spodbujanje novih delovnih 
mest v MSP z odpiranjem alternative za 
bančna posojila MSP ter za izboljšanje 
regulativnega okvira, da bi spodbudili 
dolgoročne naložbe v MSP; poziva k 
takojšnji izvedbi teh ukrepov; poziva k 
podpori, tudi za manjše projekte;

Or. en

Predlog spremembe 191
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. pozdravlja ukrepe, ki jih je napovedala 
Komisija za spodbujanje novih delovnih 
mest v MSP, s tem da je odprla alternative 
za bančna posojila MSP ter za izboljšanje 
regulativnega okvira, da bi spodbudili 
dolgoročne naložbe v MSP; poziva k 
takojšnji izvedbi teh ukrepov;

13. pozdravlja ukrepe, ki jih je napovedala 
Komisija za spodbujanje novih delovnih 
mest v MSP z odpiranjem alternative za 
bančna posojila MSP ter za izboljšanje 
regulativnega in fiskalnega okvira, da bi 
spodbudili dolgoročne naložbe v MSP; 
poziva k takojšnji izvedbi teh ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 192
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. pozdravlja ukrepe, ki jih je napovedala 
Komisija za spodbujanje novih delovnih 
mest v MSP, s tem da je odprla alternative 
za bančna posojila MSP ter za izboljšanje 
regulativnega okvira, da bi spodbudili 
dolgoročne naložbe v MSP; poziva k 
takojšnji izvedbi teh ukrepov;

13. pozdravlja ukrepe, ki jih je napovedala 
Komisija za spodbujanje novih delovnih 
mest v MSP z odpiranjem alternative za 
bančna posojila MSP ter za izboljšanje 
regulativnega okvira, da bi spodbudili 
dolgoročne naložbe v MSP; poziva k 
takojšnji izvedbi teh ukrepov; poziva 
Komisijo, naj razmisli o finančnih 
zadrugah za financiranje MSP (kreditnih 
zadrugah) kot alternativnih instrumentih 
financiranja in naj MSP omogoči boljši 
dostop do javnih naročil in financiranja 
na ravni EU in nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 193
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Naslov 2 – podnaslov 1 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

(1) Učinkovitejša raba sredstev
(Ta predlog spremembe je podnaslov 
naslova „Ambiciozne ekonomske politike 
za rast, ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest in boj proti deflaciji“ ter je umeščen 
med odstavka 13a in 14.)

Or. en

Predlog spremembe 194
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13 a. poudarja pomen posredniških 
organov, povezanih z MSP, kot so 
gospodarske zbornice kot gonilna sila z 
multiplikacijskim učinkom, pri izvajanju 
politik EU, povezanih z MSP, ter poziva 
Evropsko komisijo, naj z njimi vzpostavi 
partnerski dialog o tem, kako bi lahko 
bolje izvajali politike EU, povezane z 
MSP, da bi spodbudili ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 195
Elena Gentile

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13 a. poudarja, da imajo politike, 
usmerjene v rast in delovna mesta, 
različne teritorialne učinke, ki so odvisni 



AM\1047155SL.doc 101/120 PE546.787v01-00

SL

od posebnih okoliščin v posamezni regiji 
EU, in da se od začetka krize regionalne 
razlike povečujejo; poudarja, da bi morala 
priporočila za posamezne države 
upoštevati teritorialne razlike v državah 
članicah, da bi spodbudili rast in delovna 
mesta ter obenem ohranili teritorialno 
kohezijo;

Or. en

Predlog spremembe 196
Sven Schulze

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da imajo ukrepi kohezijske 
politike ključno vlogo pri zmanjševanju 
notranjih konkurenčnih neskladij in 
strukturnih neravnovesij; poziva Komisijo, 
naj poišče specifične rešitve za tiste države 
članice, ki so kljub soočanju z zelo visoko 
brezposelnostjo obvezane vrniti sredstva 
EU zaradi težav s sofinanciranjem; zato 
poziva Komisijo, naj uporabi načelo 
zagotavljanja sredstev na začetku obdobja 
za vsa sredstva za te države članice v 
obdobju 2014–2020;

14. meni, da imajo ukrepi kohezijske 
politike ključno vlogo pri zmanjševanju 
notranjih konkurenčnih neskladij in 
strukturnih neravnovesij;

Or. en

Predlog spremembe 197
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da imajo ukrepi kohezijske 
politike ključno vlogo pri zmanjševanju 

14. meni, da imajo ukrepi kohezijske 
politike ključno vlogo pri zmanjševanju 
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notranjih konkurenčnih neskladij in 
strukturnih neravnovesij; poziva Komisijo, 
naj poišče specifične rešitve za tiste države 
članice, ki so kljub soočanju z zelo visoko 
brezposelnostjo obvezane vrniti sredstva 
EU zaradi težav s sofinanciranjem; zato 
poziva Komisijo, naj uporabi načelo 
zagotavljanja sredstev na začetku obdobja 
za vsa sredstva za te države članice v 
obdobju 2014–2020;

notranjih konkurenčnih neskladij in 
strukturnih neravnovesij v regijah, ki to 
najbolj potrebujejo; poziva Komisijo, naj 
preuči ustrezne rešitve za tiste države 
članice, ki so kljub soočanju z zelo visoko 
brezposelnostjo obvezane vrniti sredstva 
EU zaradi težav s sofinanciranjem; zato 
poziva Komisijo, naj opredeli posledice 
uporabe zagotavljanja sredstev na začetku 
obdobja za zadevna sredstva za te države 
članice v obdobju 2014–2020 ter pri tem 
zagotovi dosledno spoštovanje načela 
proračunske odgovornosti;

Or. en

Predlog spremembe 198
Sofia Ribeiro, Krzysztof Hetman

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da imajo ukrepi kohezijske 
politike ključno vlogo pri zmanjševanju 
notranjih konkurenčnih neskladij in 
strukturnih neravnovesij; poziva Komisijo, 
naj poišče specifične rešitve za tiste države 
članice, ki so kljub soočanju z zelo visoko 
brezposelnostjo obvezane vrniti sredstva 
EU zaradi težav s sofinanciranjem; zato 
poziva Komisijo, naj uporabi načelo 
zagotavljanja sredstev na začetku obdobja 
za vsa sredstva za te države članice v 
obdobju 2014–2020;

14. meni, da imajo ukrepi kohezijske 
politike ključno vlogo pri zmanjševanju 
notranjih konkurenčnih neskladij in 
strukturnih neravnovesij; poziva Komisijo, 
naj poišče specifične rešitve za tiste države 
članice, ki so kljub soočanju z zelo visoko 
brezposelnostjo obvezane vrniti sredstva 
EU zaradi težav s sofinanciranjem;

Or. en

Predlog spremembe 199
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da imajo ukrepi kohezijske 
politike ključno vlogo pri zmanjševanju 
notranjih konkurenčnih neskladij in 
strukturnih neravnovesij; poziva Komisijo, 
naj poišče specifične rešitve za tiste države 
članice, ki so kljub soočanju z zelo visoko 
brezposelnostjo obvezane vrniti sredstva 
EU zaradi težav s sofinanciranjem; zato 
poziva Komisijo, naj uporabi načelo 
zagotavljanja sredstev na začetku obdobja 
za vsa sredstva za te države članice v 
obdobju 2014–2020;

14. meni, da imajo ukrepi kohezijske 
politike ključno vlogo pri zmanjševanju 
notranjih konkurenčnih neskladij in 
strukturnih neravnovesij; poziva Komisijo, 
naj poišče specifične rešitve za tiste države 
članice, ki so kljub soočanju z zelo visoko 
brezposelnostjo obvezane vrniti sredstva 
EU zaradi težav s sofinanciranjem; poziva 
Komisijo, naj premisli o predhodnem 
financiranju, da bi te države članice 
sredstva za obdobje 2014–2020 lažje v 
celoti uporabile v tem obdobju; 

Or. en

Predlog spremembe 200
Maria Arena, Hugues Bayet

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 a. poziva k nujnim ukrepom Komisije v 
boju proti davčnemu dampingu, davčnim 
goljufijam in utaji davkov ter k sprejetju 
ambicioznega davka na finančne 
transakcije na ravni Sveta, saj bi navedeni 
ukrepi omogočili javne naložbe za rast in 
kakovostna delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 201
Sofia Ribeiro

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14 a. odločno podpira boj proti davčnim 
goljufijam in utaji davkov ter poudarja, da 
je treba učinkoviteje porabljati denar 
davkoplačevalcev in sprejeti nadaljnje 
ukrepe za zaščito finančne stabilnosti in 
vzdržnosti Unije;

Or. en

Predlog spremembe 202
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 a. je trdno prepričan, da se sredstva 
EU, zlasti sredstva iz pobude za 
zaposlovanje mladih in Evropskega 
socialnega sklada, ne bi smela uporabljati 
za subvencioniranje nacionalnih 
pristopov, temveč za zagotavljanje dodatne 
podpore na način, ki v skladu z odločitvijo 
države članice dopolnjuje in krepi 
nacionalne programe;

Or. en

Predlog spremembe 203
Sergio Gutiérrez Prieto

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 a. poziva Komisijo, države članice in 
regije, naj zagotovijo popolno porabo 
sredstev EU za obdobje 2007–2013 ter 
natančno uskladijo Evropski socialni 
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sklad in druge evropske strukturne sklade 
s strategijo EU2020; poziva Komisijo, naj 
pozorno spremlja dodelitev 20 % sredstev 
iz Evropskega socialnega sklada za boj 
proti revščini; poziva Komisijo, naj v 
naslednjem letnem pregledu rasti in v 
priporočilih za posamezne države članice 
uvede poglavje, namenjeno izvajanju 
Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim;

Or. en

Predlog spremembe 204
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 a. poziva Komisijo, naj razvije 
strukturne reforme na energetskih trgih, 
da bi oblikovali trdno energetsko unijo, ki 
bo manj odvisna od zunanjih virov, in 
diverzificirali vire oskrbe (na primer, 
alžirski plin);

Or. en

Predlog spremembe 205
Javi López

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14 a. pozdravlja nov razširjeni program 
nakupa vrednostnih papirjev, ki ga je 
sprejela ECB in ki vključuje obveznice, ki 
jih izdajo osrednje vlade v evroobmočju, 
agencije in evropske institucije, ter 
opozarja na dvojni mandat v zvezi z 
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monetarno politiko, ki ga ima ECB na 
podlagi Pogodb in ki ne zajema le 
ohranjanja stabilnosti cen (člen 2 statuta 
ECB), ampak tudi spodbujanje 
trajnostnega gospodarskega in socialnega 
napredka ter polne zaposlenosti (člen 3 
PEU);

Or. en

Predlog spremembe 206
Sofia Ribeiro

Predlog resolucije
Podnaslov 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

 Reforme trga dela za povečanje potenciala 
rasti, človeškega kapitala in produktivnosti

Reforme za povečanje potenciala rasti, 
človeškega kapitala in produktivnosti

Or. en

Predlog spremembe 207
Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje produktivnosti in razvoj 
človeškega kapitala; meni, da bi morale 
strukturne reforme trga dela uvesti ukrepe 
za notranjo prožnost, usmerjene v 
ohranjanje zaposlitev v času gospodarskih 
motenj, zagotavljati kakovost delovnih 
mest in varnost pri prehodu med 
zaposlitvami ter programe nadomestil za 

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje produktivnosti, zmanjšanje 
obdavčitve in razvoj človeškega kapitala; 
meni, da bi morale strukturne reforme trga 
dela uvesti ukrepe za notranjo prožnost, 
usmerjene v ohranjanje zaposlitev v času 
gospodarskih motenj, zagotavljati kakovost 
delovnih mest in varnost pri prehodu med 
zaposlitvami ter programe nadomestil za 
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primer brezposelnosti, ki so osnovani na 
zahtevah za uveljavljanje te pravice in 
povezani s politikami ponovnega 
vključevanja;

primer brezposelnosti, ki so osnovani na 
zahtevah za uveljavljanje te pravice in 
povezani s politikami ponovnega 
vključevanja;

Or. en

Predlog spremembe 208
Jutta Steinruck

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje produktivnosti in razvoj 
človeškega kapitala; meni, da bi morale 
strukturne reforme trga dela uvesti ukrepe 
za notranjo prožnost, usmerjene v 
ohranjanje zaposlitev v času gospodarskih 
motenj, zagotavljati kakovost delovnih 
mest in varnost pri prehodu med 
zaposlitvami ter programe nadomestil za 
primer brezposelnosti, ki so osnovani na 
zahtevah za uveljavljanje te pravice in 
povezani s politikami ponovnega 
vključevanja;

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje produktivnosti in razvoj 
človeškega kapitala; meni, da bi morale 
strukturne reforme trga dela uvesti ukrepe 
za notranjo prožnost, usmerjene v 
ohranjanje zaposlitev v času gospodarskih 
motenj, zagotavljati kakovost delovnih 
mest in varnost pri prehodu med 
zaposlitvami ter programe nadomestil za 
primer brezposelnosti, ki so osnovani na 
zahtevah za uveljavljanje te pravice in 
povezani s politikami ponovnega 
vključevanja; poudarja, da so strukturne 
reforme, kot je ponovna industrializacija, 
veliko pomembnejše kot reforme trga 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 209
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje produktivnosti in razvoj 
človeškega kapitala; meni, da bi morale 
strukturne reforme trga dela uvesti ukrepe 
za notranjo prožnost, usmerjene v 
ohranjanje zaposlitev v času gospodarskih 
motenj, zagotavljati kakovost delovnih 
mest in varnost pri prehodu med 
zaposlitvami ter programe nadomestil za 
primer brezposelnosti, ki so osnovani na 
zahtevah za uveljavljanje te pravice in 
povezani s politikami ponovnega 
vključevanja;

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje dejavnosti in produktivnosti ter 
razvoj človeškega kapitala, tudi pri tistih, 
ki so v najslabšem položaju ter so brez 
znanj in spretnosti, ki kratkoročno 
ustrezajo povpraševanju na trgu dela; 
meni, da bi morale strukturne reforme trga 
dela uvesti ukrepe za notranjo prožnost, 
usmerjene v ohranjanje zaposlitev v času 
gospodarskih motenj, zagotavljati kakovost 
delovnih mest in varnost pri prehodu med 
zaposlitvami ter programe nadomestil za 
primer brezposelnosti, ki so osnovani na 
zahtevah za uveljavljanje te pravice in 
povezani s politikami ponovnega 
vključevanja;

Or. en

Predlog spremembe 210
Sofia Ribeiro

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje produktivnosti in razvoj 
človeškega kapitala; meni, da bi morale 
strukturne reforme trga dela uvesti ukrepe 
za notranjo prožnost, usmerjene v 
ohranjanje zaposlitev v času gospodarskih 
motenj, zagotavljati kakovost delovnih 
mest in varnost pri prehodu med 

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje produktivnosti in razvoj 
človeškega kapitala v vseh starostnih 
skupinah; meni, da bi morale strukturne 
reforme trga dela uvesti ukrepe za notranjo 
prožnost, usmerjene v ohranjanje 
zaposlitev v času gospodarskih motenj, 
zagotavljati kakovost delovnih mest in 
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zaposlitvami ter programe nadomestil za 
primer brezposelnosti, ki so osnovani na 
zahtevah za uveljavljanje te pravice in 
povezani s politikami ponovnega 
vključevanja;

varnost pri prehodu med zaposlitvami ter 
programe nadomestil za primer 
brezposelnosti, ki so osnovani na zahtevah 
za uveljavljanje te pravice in povezani s 
politikami ponovnega vključevanja;

Or. en

Predlog spremembe 211
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje produktivnosti in razvoj 
človeškega kapitala; meni, da bi morale 
strukturne reforme trga dela uvesti ukrepe 
za notranjo prožnost, usmerjene v 
ohranjanje zaposlitev v času gospodarskih 
motenj, zagotavljati kakovost delovnih 
mest in varnost pri prehodu med 
zaposlitvami ter programe nadomestil za 
primer brezposelnosti, ki so osnovani na 
zahtevah za uveljavljanje te pravice in 
povezani s politikami ponovnega 
vključevanja;

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje produktivnosti in razvoj 
človeškega kapitala; meni, da bi morale 
strukturne reforme trga dela uvesti ukrepe 
za notranjo prožnost, usmerjene v 
ohranjanje zaposlitev v času gospodarskih 
motenj, in zagotavljati kakovost delovnih 
mest in varnost zaposlitev za vse vrste 
pogodb;

Or. fr

Predlog spremembe 212
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje produktivnosti in razvoj 
človeškega kapitala; meni, da bi morale 
strukturne reforme trga dela uvesti ukrepe 
za notranjo prožnost, usmerjene v 
ohranjanje zaposlitev v času gospodarskih 
motenj, zagotavljati kakovost delovnih 
mest in varnost pri prehodu med 
zaposlitvami ter programe nadomestil za 
primer brezposelnosti, ki so osnovani na 
zahtevah za uveljavljanje te pravice in 
povezani s politikami ponovnega 
vključevanja;

15. ugotavlja, da so odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
ter ukrepi ECB lahko uspešni le, če jih 
spremljajo nacionalne strukturne reforme 
za večjo konkurenčnost, kakovostnejšo 
udeležbo na trgu dela, povečanje 
produktivnosti in razvoj človeškega 
kapitala; meni, da bi morale strukturne 
reforme trga dela uvesti ukrepe za notranjo 
prožnost, usmerjene v ohranjanje 
zaposlitev v času gospodarskih motenj, 
zagotavljati kakovost delovnih mest in 
varnost pri prehodu med zaposlitvami ter 
programe nadomestil za primer 
brezposelnosti, ki so osnovani na zahtevah 
za uveljavljanje te pravice in povezani s 
politikami ponovnega vključevanja;

Or. en

Predlog spremembe 213
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje produktivnosti in razvoj 
človeškega kapitala; meni, da bi morale 
strukturne reforme trga dela uvesti ukrepe 
za notranjo prožnost, usmerjene v 
ohranjanje zaposlitev v času gospodarskih 
motenj, zagotavljati kakovost delovnih 
mest in varnost pri prehodu med 
zaposlitvami ter programe nadomestil za 
primer brezposelnosti, ki so osnovani na 

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za trajnostno rast in ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest lahko v celoti 
uresničijo le, če jih spremljajo nacionalne 
reforme za kakovostnejšo udeležbo na trgu 
dela, povečanje produktivnosti, razvoj 
človeškega kapitala ter podporo močnim 
sistemom socialnega varstva in socialnim 
storitvam; meni, da bi morale strukturne 
reforme trga dela uvesti ukrepe za notranjo 
prožnost, usmerjene v ohranjanje 
zaposlitev v času gospodarskih motenj, 
zagotavljati kakovost delovnih mest in 
varnost pri prehodu med zaposlitvami ter 
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zahtevah za uveljavljanje te pravice in 
povezani s politikami ponovnega 
vključevanja;

programe nadomestil za primer 
brezposelnosti, ki zagotavljajo ustrezno 
podporo za brezposelne delavce ter so 
povezani z aktivnimi politikami trga dela 
in politikami ponovnega vključevanja;

Or. en

Predlog spremembe 214
Inês Cristina Zuber

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje produktivnosti in razvoj 
človeškega kapitala; meni, da bi morale 
strukturne reforme trga dela uvesti ukrepe 
za notranjo prožnost, usmerjene v 
ohranjanje zaposlitev v času gospodarskih 
motenj, zagotavljati kakovost delovnih 
mest in varnost pri prehodu med 
zaposlitvami ter programe nadomestil za 
primer brezposelnosti, ki so osnovani na 
zahtevah za uveljavljanje te pravice in 
povezani s politikami ponovnega 
vključevanja;

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela in 
pravice, povečanje produktivnosti in razvoj 
človeškega kapitala; poziva k zagotovitvi 
dostopa do zaposlitve s pravicami in do 
ustrezne socialne podpore;

Or. en

Predlog spremembe 215
Heinz K. Becker

Predlog resolucije
Odstavek 15



PE546.787v01-00 112/120 AM\1047155SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje produktivnosti in razvoj 
človeškega kapitala; meni, da bi morale 
strukturne reforme trga dela uvesti ukrepe 
za notranjo prožnost, usmerjene v 
ohranjanje zaposlitev v času gospodarskih 
motenj, zagotavljati kakovost delovnih 
mest in varnost pri prehodu med 
zaposlitvami ter programe nadomestil za 
primer brezposelnosti, ki so osnovani na 
zahtevah za uveljavljanje te pravice in 
povezani s politikami ponovnega 
vključevanja;

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje produktivnosti in razvoj 
človeškega kapitala v vseh starostnih 
skupinah; opozarja, da je odločitev 
Evropskega parlamenta in Sveta glede 
krepitve sodelovanja znotraj mreže javnih 
zavodov za zaposlovanje ključni element 
za izboljšanje trgov dela;meni, da bi 
morale strukturne reforme trga dela uvesti 
ukrepe za notranjo prožnost, usmerjene v 
ohranjanje zaposlitev v času gospodarskih 
motenj, zagotavljati kakovost delovnih 
mest in varnost pri prehodu med 
zaposlitvami ter programe nadomestil za 
primer brezposelnosti, ki so osnovani na 
realnih zahtevah za uveljavljanje te 
pravice in povezani s politikami ponovnega 
vključevanja;

Or. en

Predlog spremembe 216
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje produktivnosti in razvoj 
človeškega kapitala; meni, da bi morale 
strukturne reforme trga dela uvesti ukrepe 
za notranjo prožnost, usmerjene v 
ohranjanje zaposlitev v času gospodarskih 

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
spodbujanje dinamičnega trga dela, večjo 
udeležbo na trgu dela, povečanje 
produktivnosti in razvoj človeškega 
kapitala;
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motenj, zagotavljati kakovost delovnih 
mest in varnost pri prehodu med 
zaposlitvami ter programe nadomestil za 
primer brezposelnosti, ki so osnovani na 
zahtevah za uveljavljanje te pravice in 
povezani s politikami ponovnega 
vključevanja;

Or. en

Predlog spremembe 217
Marian Harkin

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje produktivnosti in razvoj 
človeškega kapitala; meni, da bi morale 
strukturne reforme trga dela uvesti ukrepe 
za notranjo prožnost, usmerjene v 
ohranjanje zaposlitev v času gospodarskih 
motenj, zagotavljati kakovost delovnih 
mest in varnost pri prehodu med 
zaposlitvami ter programe nadomestil za 
primer brezposelnosti, ki so osnovani na 
zahtevah za uveljavljanje te pravice in 
povezani s politikami ponovnega 
vključevanja;

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje produktivnosti in razvoj 
človeškega kapitala v vseh starostnih 
skupinah; meni, da bi morale strukturne 
reforme trga dela uvesti ukrepe za notranjo 
prožnost, usmerjene v ohranjanje 
zaposlitev v času gospodarskih motenj, 
zagotavljati kakovost delovnih mest in 
varnost pri prehodu med zaposlitvami ter 
programe nadomestil za primer 
brezposelnosti, ki so osnovani na realnih 
zahtevah za uveljavljanje te pravice in 
povezani s politikami ponovnega 
vključevanja;

Or. en

Predlog spremembe 218
Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje produktivnosti in razvoj 
človeškega kapitala; meni, da bi morale 
strukturne reforme trga dela uvesti ukrepe 
za notranjo prožnost, usmerjene v 
ohranjanje zaposlitev v času gospodarskih 
motenj, zagotavljati kakovost delovnih 
mest in varnost pri prehodu med 
zaposlitvami ter programe nadomestil za 
primer brezposelnosti, ki so osnovani na 
zahtevah za uveljavljanje te pravice in 
povezani s politikami ponovnega 
vključevanja;

15. ugotavlja, da se odločilni naložbeni 
načrti za rast in ustvarjanje delovnih mest 
lahko v celoti uresničijo le, če jih 
spremljajo nacionalne reforme za 
kakovostnejšo udeležbo na trgu dela, 
povečanje produktivnosti in razvoj 
človeškega kapitala; meni, da bi morale 
strukturne reforme trga dela uvesti ukrepe, 
usmerjene v ohranjanje zaposlitev v času 
gospodarskih motenj, zagotavljati kakovost 
delovnih mest in varnost pri prehodu med 
zaposlitvami ter programe nadomestil za 
primer brezposelnosti, ki so osnovani na 
zahtevah za uveljavljanje te pravice in 
povezani s politikami ponovnega 
vključevanja;

Or. en

Predlog spremembe 219
Maria João Rodrigues

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15 a. obžaluje, da se Komisija pri 
strukturnih reformah pretirano 
osredotoča na zmanjšanje varnosti 
zaposlitve pri obstoječih in novih delovnih 
mestih; opozarja, da podatki kažejo, da 
prav vztrajanje pri neustreznih odzivih 
politike skupaj s prožnostjo in nižjimi 
prihodki zavira okrevanje; poudarja, da bi 
morale biti strukturne reforme zasnovane 
širše in bolj celostno ter prilagojene 
posamezni državi članici, obravnavati pa 
bi morale različna področja, kot so 
upravljanje podjetij, organizacij in trga 
dela, izobraževanje, raziskave in inovacije, 
javna uprava in davčni sistemi, ter biti 
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usmerjene v spodbujanje potenciala za 
rast, trajnostnost in zmanjševanje 
socialnih neenakosti; 

Or. en

Predlog spremembe 220
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15 a. poziva Komisijo in države članice, 
naj preučijo inovativne načine za 
spodbujanje naložb v Evropi; opozarja na 
nedavne selitve proizvodnje in storitev 
podjetij nazaj v Evropo ter na možnosti, ki 
jih ta trend prinaša pri odpiranju delovnih 
mest, zlasti za mlade;meni, da imajo 
gospodarstva EU edinstveno priložnost, da 
pospešijo ta trend selitve delovnih mest 
nazaj v Evropo;

Or. en

Predlog spremembe 221
Maria Arena, Hugues Bayet

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj oblikuje politike 
po meri za podporo ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest za dolgotrajno 
brezposelne, starejše brezposelne, ženske 
in druge prednostne skupine, ki jih je kriza 
posebej močno prizadela, kot so priseljenci 
ali invalidi;

16. poziva Komisijo, naj oblikuje politike 
po meri za podporo ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest za dolgotrajno 
brezposelne, starejše brezposelne, ženske 
in druge prednostne skupine, ki jih je kriza 
posebej močno prizadela, kot so priseljenci 
ali invalidi; poziva, naj se v okviru 
družbene odgovornosti podjetij 
sistematično obravnava zmanjševanje 



PE546.787v01-00 116/120 AM\1047155SL.doc

SL

razlike med spoloma, kar zadeva plače in 
pokojnine;

Or. en

Predlog spremembe 222
Mara Bizzotto

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj oblikuje politike 
po meri za podporo ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest za dolgotrajno 
brezposelne, starejše brezposelne, ženske 
in druge prednostne skupine, ki jih je kriza 
posebej močno prizadela, kot so priseljenci 
ali invalidi;

16. poziva Komisijo, naj oblikuje politike 
po meri za podporo ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest za dolgotrajno 
brezposelne, starejše brezposelne, ženske 
in druge prednostne skupine, ki jih je kriza 
posebej močno prizadela, kot so invalidi;

Or. en

Predlog spremembe 223
Thomas Mann

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj oblikuje politike 
po meri za podporo ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest za dolgotrajno 
brezposelne, starejše brezposelne, ženske 
in druge prednostne skupine, ki jih je kriza 
posebej močno prizadela, kot so priseljenci 
ali invalidi;

16. poziva Komisijo in države članice, naj 
oblikujejo politike po meri za podporo 
ustvarjanju kakovostnih delovnih mest za 
dolgotrajno brezposelne, starejše 
brezposelne, ženske in druge prednostne 
skupine, ki jih je kriza posebej močno 
prizadela, kot so priseljenci ali invalidi;

Or. en
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Predlog spremembe 224
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj oblikuje politike 
po meri za podporo ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest za dolgotrajno 
brezposelne, starejše brezposelne, ženske 
in druge prednostne skupine, ki jih je kriza 
posebej močno prizadela, kot so priseljenci 
ali invalidi;

16. poziva Komisijo, naj v okviru 
evropskega semestra bolj učinkovito 
uporablja priporočila za posamezne 
države, da bo oblikovala politike po meri 
za podporo ustvarjanju kakovostnih 
delovnih mest za dolgotrajno brezposelne, 
starejše brezposelne, ženske in druge 
prednostne skupine, ki jih je kriza posebej 
močno prizadela, kot so priseljenci ali 
invalidi;

Or. fr

Predlog spremembe 225
Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj oblikuje politike 
po meri za podporo ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest za dolgotrajno 
brezposelne, starejše brezposelne, ženske 
in druge prednostne skupine, ki jih je kriza 
posebej močno prizadela, kot so priseljenci 
ali invalidi;

16. poziva Komisijo, naj oblikuje politike 
po meri za podporo ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest za dolgotrajno 
brezposelne, starejše brezposelne, ženske 
in druge prednostne skupine, ki jih je kriza 
posebej močno prizadela, kot so priseljenci 
ali invalidi, vključno z ukrepi za 
spodbujanje protidiskriminacijskih politik 
na delovnem mestu, ravnovesja med 
poklicnim in zasebnim življenjem ter 
vseživljenjskega učenja in usposabljanja;

Or. en
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Predlog spremembe 226
Anthea McIntyre

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj oblikuje politike 
po meri za podporo ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest za dolgotrajno 
brezposelne, starejše brezposelne, ženske 
in druge prednostne skupine, ki jih je kriza 
posebej močno prizadela, kot so priseljenci 
ali invalidi;

16. poziva države članice in Komisijo, naj 
oblikujejo politike po meri za podporo 
ustvarjanju kakovostnih delovnih mest za 
dolgotrajno brezposelne, starejše 
brezposelne, ženske, invalide in druge 
prednostne skupine, ki jih je kriza posebej 
močno prizadela;

Or. en

Predlog spremembe 227
Verónica Lope Fontagné

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj oblikuje politike 
po meri za podporo ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest za dolgotrajno 
brezposelne, starejše brezposelne, ženske 
in druge prednostne skupine, ki jih je kriza 
posebej močno prizadela, kot so priseljenci 
ali invalidi;

16. poziva Komisijo, naj oblikuje politike 
po meri za podporo ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest za dolgotrajno 
brezposelne, starejše brezposelne, ženske 
in druge prednostne skupine, ki jih je kriza 
posebej močno prizadela, kot so 
priseljenci, romska skupnost ali invalidi;

Or. en

Predlog spremembe 228
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj oblikuje politike 
po meri za podporo ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest za dolgotrajno 
brezposelne, starejše brezposelne, ženske 
in druge prednostne skupine, ki jih je kriza 
posebej močno prizadela, kot so priseljenci 
ali invalidi;

16. poziva Komisijo, naj oblikuje politike 
po meri za podporo ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest za dolgotrajno 
brezposelne, starejše brezposelne, ženske 
in druge prednostne skupine, ki jih je kriza 
posebej močno prizadela, kot so invalidi;

Or. fr

Predlog spremembe 229
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj oblikuje politike 
po meri za podporo ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest za dolgotrajno 
brezposelne, starejše brezposelne, ženske 
in druge prednostne skupine, ki jih je kriza 
posebej močno prizadela, kot so priseljenci 
ali invalidi;

16. poziva Komisijo, naj oblikuje politike 
po meri za podporo ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest za dolgotrajno 
brezposelne, starejše brezposelne, ženske 
in druge prednostne skupine, ki jih je kriza 
posebej močno prizadela, kot so priseljenci 
ali invalidi; poziva Komisijo, naj od vsake 
države članice zahteva, da predloži 
nacionalni načrt za delovna mesta, 
namenjen ustvarjanju 
dostojnih/kakovostnih delovnih mest, kot 
so se države članice dogovorile na 
zasedanju Sveta spomladi 2012;

Or. en

Predlog spremembe 230
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj oblikuje politike 
po meri za podporo ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest za dolgotrajno 
brezposelne, starejše brezposelne, ženske 
in druge prednostne skupine, ki jih je kriza 
posebej močno prizadela, kot so priseljenci 
ali invalidi;

16. poziva Komisijo, naj oblikuje politike 
po meri za podporo ustvarjanju trajnostnih 
delovnih mest za dolgotrajno brezposelne, 
starejše brezposelne, ženske in druge 
prednostne skupine, ki jih je kriza posebej 
močno prizadela, kot so priseljenci ali 
invalidi;

Or. en


