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Predlog spremembe 1
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju ciljev trajnostnega 
razvoja, ki so jih svetovni voditelji sprejeli 
septembra 2015 ter ki jih je Svet potrdil in 
se zavzel za njihovo uresničevanje,

– ob upoštevanju ciljev trajnostnega 
razvoja OZN, ki so jih svetovni voditelji 
sprejeli septembra 2015 ter ki jih je Svet 
potrdil in se zavzel za njihovo 
uresničevanje,

Or. en

Predlog spremembe 2
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta o 
ekonomiji blaginje1a,
_________________
1a UL C 400, 26.11.2019, str. 9.

Or. en

Predlog spremembe 3
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 
8. junija 2010 o enakosti in zdravju v vseh 
politikah ter solidarnosti na področju 
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zdravja,

Or. en

Predlog spremembe 4
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 
24. oktobra 2019 o ekonomiji blaginje,

Or. en

Predlog spremembe 5
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 11. decembra 2019 o evropskem 
zelenem dogovoru (COM(2019)0640),

Or. en

Predlog spremembe 6
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju pobude OECD in 
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Evropske komisije v zvezi s ciklom o 
zdravstvenem stanju v EU,

Or. en

Predlog spremembe 7
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju resolucije 
Evropskega parlamenta z dne 15. 
novembra 2018 o storitvah oskrbe v EU za 
večjo enakost spolov,

Or. en

Predlog spremembe 8
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 25. oktobra 2017 o vidikih temeljnih 
pravic pri vključevanju Romov v EU: boj 
proti anticiganizmu,

Or. en

Predlog spremembe 9
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 27 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 15. januarja 2020 o evropskem 
zelenem dogovoru,

Or. en

Predlog spremembe 10
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Evropske 
komisije z dne 20. februarja 2013 z 
naslovom Socialne naložbe za rast in 
kohezijo – vključno z izvajanjem 
Evropskega socialnega sklada 2014–2020 
(COM(2013)0083) ter delovnih 
dokumentov služb Komisije, priloženih 
sporočilu, o naložbah v zdravje 
(SWD(2013)0043) in dolgotrajni oskrbi v 
starajočih se družbah – izzivi in možnosti 
politike (SWD(2013)0041),

Or. en

Predlog spremembe 11
Kira Marie Peter-Hansen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju delovnega 
dokumenta služb Komisije z dne 4. 
septembra 2013 o poročilu o neenakostih 
v zdravju v Evropski uniji 
(SWD(2013)0328),
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Or. en

Predlog spremembe 12
Kira Marie Peter-Hansen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 37 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 4. aprila 2014 o učinkovitih, 
dostopnih in prožnih zdravstvenih 
sistemih (COM(2014)0215),

Or. en

Predlog spremembe 13
Kira Marie Peter-Hansen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 37 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 
20. junija 2014 o gospodarski krizi in 
zdravstvenem varstvu,

Or. en

Predlog spremembe 14
Kira Marie Peter-Hansen

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 37 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 
24. oktobra 2019 o ekonomiji blaginje,

Or. en



PE646.889v01-00 8/98 AM\1197169SL.docx

SL

Predlog spremembe 15
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je stopnja zaposlenosti oseb, 
starih od 20 do 64 let, v drugi četrtini leta 
2019 dosegla 73,9 % v EU in 72,7 % v 
euroobmočju;

A. ker je stopnja zaposlenosti oseb, 
starih od 20 do 64 let, v drugi četrtini leta 
2019 dosegla 73,9 % v EU in 72,7 % v 
euroobmočju; ker bi se lahko stopnja 
zaposlenosti približala cilju strategije 
Evropa 2020, vendar ga verjetno ne bo 
dosegla; ker je skupno število delovnih ur 
doseglo raven iz leta 2008;

Or. en

Predlog spremembe 16
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je stopnja zaposlenosti oseb, 
starih od 20 do 64 let, v drugi četrtini leta 
2019 dosegla 73,9 % v EU in 72,7 % v 
euroobmočju;

A. ker je stopnja zaposlenosti oseb, 
starih od 20 do 64 let, v drugi četrtini leta 
2019 dosegla 73,9 % v EU in 72,7 % v 
euroobmočju; ker je stopnja zaposlenosti 
prikrajšanih družbenih skupin, kot so 
invalidi, brezdomci in Romi, bistveno 
nižja;

Or. en

Predlog spremembe 17
France Jamet
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Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker je stopnja zaposlenosti oseb, 
starih od 20 do 64 let, v drugi četrtini leta 
2019 dosegla 73,9 % v EU in 72,7 % v 
euroobmočju;

A. ker je stopnja zaposlenosti oseb, 
starih od 20 do 64 let, v drugi četrtini leta 
2019 dosegla 73,9 % v EU in 72,7 % v 
euroobmočju, med državami članicami pa 
so velika nihanja;

Or. en

Predlog spremembe 18
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker je načelo enakosti spolov 
temeljna vrednota EU in je zapisana v 
členih 2 in 3(3) Pogodbe o Evropski uniji 
ter ker je v členih 8 in 11 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije ter členu 23 
Listine o temeljnih pravicah jasno 
zapisana zaveza EU, da bo vključevanje 
načela enakosti spolov uporabila kot 
orodje za odpravo neenakosti, 
spodbujanje enakosti spolov in boj proti 
diskriminaciji v vseh svojih politikah in 
dejavnostih;

Or. en

Predlog spremembe 19
Dennis Radtke

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

Aa. ker so po podatkih iz pregleda 
socialnih kazalnikov, ki spremlja evropski 
steber socialnih pravic, trg dela in socialni 
trendi v EU še naprej pozitivni za 9 od 14 
glavnih kazalnikov;

Or. en

Predlog spremembe 20
Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker se zaposlovanje še naprej 
povečuje in je bilo v tretjem četrtletju 2019 
v EU zaposlenih 241,9 milijona ljudi, kar 
je najvišja doslej dosežena raven;

Or. en

Predlog spremembe 21
Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava A c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ac. ker je brezposelnost v tretjem 
četrtletju 2019 dosegla rekordno nizko 
stopnjo 6,3 %;

Or. en

Predlog spremembe 22
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je stopnja zaposlenosti 
starejših delavcev (starih od 55 do 64 let) v 
letu 2018 povečala na 58,7 %; ker so 
starejši delavci še naprej glavno gonilo 
rasti zaposlovanja; ker je pomanjkanje 
ustreznih storitev oskrbe ovira, ki starejšim 
delavcem, zlasti ženskam, preprečuje 
dostop do trga dela;

B. ker se je stopnja zaposlenosti 
starejših delavcev (starih od 55 do 64 let) v 
letu 2018 povečala na 58,7 %; ker so 
starejši delavci še naprej glavno gonilo 
rasti zaposlovanja; ker je pomanjkanje 
ustreznih storitev oskrbe ovira, ki starejšim 
delavcem, zlasti ženskam, preprečuje 
dostop do trga dela; ker so Romi še vedno 
najmanj zastopana skupina v 
zaposlovanju (samo 43 %);

Or. en

Predlog spremembe 23
Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker se je stopnja zaposlenosti 
starejših delavcev (starih od 55 do 64 let) v 
letu 2018 povečala na 58,7 %; ker so 
starejši delavci še naprej glavno gonilo 
rasti zaposlovanja; ker je pomanjkanje 
ustreznih storitev oskrbe ovira, ki starejšim 
delavcem, zlasti ženskam, preprečuje 
dostop do trga dela;

B. ker se je stopnja zaposlenosti 
starejših delavcev (starih od 55 do 64 let) v 
letu 2018 povečala na 58,7 %; ker so 
starejši delavci še naprej glavno gonilo 
rasti zaposlovanja; ker je pomanjkanje 
ustreznih storitev oskrbe ovira, ki 
delavcem, zlasti ženskam, preprečuje 
dostop do trga dela;

Or. en

Predlog spremembe 24
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

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

Ba. ker so še vedno prisotne razlike 
med spoloma v EU, kot so 11,5-odstotna 
vrzel stopnje zaposlenosti po spolu, 16-
odstotna razlika v plačah med spoloma in 
35,7-odstotna razlika v pokojninah med 
spoloma, ter premajhna zastopanost žensk 
v dobro plačanih sektorjih, kar je deloma 
posledica dejstva, da morajo številne 
ženske zagotavljati neformalno oskrbo in 
opravljati neplačana gospodinjska dela, 
ne samo nepravične, temveč ženske 
postavljajo v ranljiv ali prekaren položaj, 
kot so revščina in socialna izključenost; 
ker so razlike v plačah in pokojninah med 
spoloma še višje pri priseljenkah in 
pripadnicah etničnih manjšin, ki se 
soočajo z dodatnimi ovirami pri 
zaposlovanju in z večjo diskriminacijo pri 
zaposlovanju in na delovnem mestu; ker 
si je treba nujno prizadevati za odpravo 
teh vrzeli in razlik, saj so ena od glavnih 
ovir za dosego enakosti spolov in 
nesprejemljiva oblika diskriminacije na 
podlagi spola;

Or. en

Predlog spremembe 25
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker so še vedno prisotne razlike 
med spoloma v EU, kot so 11,5-odstotna 
vrzel stopnje zaposlenosti po spolu, 16-
odstotna razlika v plačah med spoloma in 
35,7-odstotna razlika v pokojninah med 
spoloma, premajhna zastopanost žensk v 
dobro plačanih sektorjih ter čas, ki ga 
porabijo za oskrbo in neplačana 
gospodinjska dela, ne samo nepravični, 
temveč ženske postavljajo v ranljive ali 
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prekarne razmere, kot so revščina in 
socialna izključenost; ker so razlike v 
plačah in pokojninah med spoloma še 
višje pri priseljenkah in pripadnicah 
etničnih manjšin, ki se tudi soočajo z 
dodatnimi ovirami pri zaposlovanju in z 
večjo diskriminacijo pri zaposlovanju in 
na delovnem mestu; ker si je nujno treba 
prizadevati za odpravo teh vrzeli in razlik, 
saj so ena od glavnih ovir za dosego 
enakosti spolov in nesprejemljiva oblika 
diskriminacije na podlagi spola;

Or. en

Predlog spremembe 26
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker višjo stopnjo zaposlovanja 
spremlja povečanje zaposlovanja v 
atipičnih, prekarnih in neformalnih 
oblikah zaposlitev, vključno s pogodbami 
brez zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti; ker prekarni delavci običajno 
ne morejo uveljavljati svojih pravic, 
nimajo varnosti zaposlitve in socialne 
varnosti oziroma sta ti zelo omejeni, se 
soočajo z večjimi tveganji za zdravje in 
varnost ter prejemajo dohodke, ki ne 
zadoščajo za dostojno življenje;

Or. en

Predlog spremembe 27
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
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Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je dvig produktivnosti ključen 
za ohranitev konkurenčnega položaja EU 
in večjo blaginjo; ker lahko reforme 
povečajo produktivnost, kar bi bilo 
dobrodošlo glede na doslej dosežene 
mešane rezultate, vključno s počasnim 
gospodarskim okrevanjem, še vedno 
prisotnimi skrbmi glede produktivnosti v 
nekaterih državah članicah v primerjavi s 
konkurenco in povečanjem prekarnih 
zaposlitev;

Or. en

Predlog spremembe 28
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker ženske po EU v povprečju 
zaslužijo 16 % manj kot moški; ker razlika 
v pokojninah med spoloma v EU znaša 
približno 37,2 %;

Or. en

Predlog spremembe 29
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker naj bi se koeficient starostne 
odvisnosti starejših v naslednjih 
desetletjih znatno povečal v celotni EU;
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Or. en

Predlog spremembe 30
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker se je brezposelnost v tretji 
četrtini leta 2019 zmanjšala na 6,3 % v 
Uniji in 7,5 % v euroobmočju; ker pa v 
nekaterih državah članicah in regijah 
ostaja visoka; ker je dolgotrajna 
brezposelnost še naprej visoka v polovici 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 31
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Uvodna izjava B c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bc. ker se je stopnja zaposlenosti žensk 
malce hitreje povečala kot stopnja 
zaposlenosti moških; ker so stopnje 
zaposlenosti žensk zaradi starševskih in 
skrbstvenih obveznosti, omejenega 
dostopa do otroškega varstva, oskrbe 
starejših in drugih storitev oskrbe še 
vedno nižje; ker so vrzel stopnje 
zaposlenosti po spolu, razlike med 
plačami moških in žensk in razlike v 
pokojninah med spoloma še vedno velike;
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Or. en

Predlog spremembe 32
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Uvodna izjava B d (novo) 

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bd. ker se je stopnja zaposlenosti 
mladih sicer povečala, vendar je še vedno 
pod ravnjo pred krizo; ker obstajajo velika 
nihanja v stopnji brezposelnosti mladih 
med državami članicami in znotraj 
posameznih držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 33
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker zgodnje opuščanje šolanja in 
slabi učni rezultati ovirajo zaposlovanje in 
gospodarsko rast;

C. ker zgodnje opuščanje šolanja in 
slabi učni rezultati ovirajo zaposlovanje in 
gospodarsko rast ter so tesno povezani z 
revščino, socialno izključenostjo in 
segregacijo; ker izobraževalni sistemi ne 
zagotavljajo zadostne podpore za socialno 
mobilnost;

Or. en
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Predlog spremembe 34
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker so razlike v plačah in 
pokojninah med spoloma, ki so rezultat 
več oblik neenakosti, s katerimi se ženske 
srečujejo vse življenje, in posledica 
obdobij odsotnosti s trga dela, ; ker je 
večina teh neenakosti posledica dejstva, 
da zaradi odgovornosti za oskrbo v EU ne 
dela 7 milijonov žensk v primerjavi s pol 
milijona moških; ker bi moral evropski 
semester prispevati k uresničevanju 
evropskega stebra socialnih pravic in 
spremljati izvajanje vseh 20 ključnih 
načel s posebnim poudarkom na 
zagotavljanju enake obravnave moških in 
žensk in zagotavljanju enakih priložnosti 
obema spoloma, na pravici do enakega 
plačila za enako delo ter na pravici do 
cenovno dostopnih kakovostnih storitev 
oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 35
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je stopnja izobraževanja 
odraslih v letu 2018 v EU dosegla 11,1 %, 
kar močno zaostaja za ciljem 15 % iz 
strategije do leta 2020, stopnja za Rome 
pa je s 70 % bistveno višja kot za druge 
kategorije učencev; ker je izobraževanje 
odraslih ključnega pomena za 
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opolnomočenje delavcev, da ostanejo na 
svoji poklicni poti ali izberejo novo;

Or. en

Predlog spremembe 36
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je po podatkih Evropske 
komisije v EU-28 samo 30 % otrok, 
mlajših od treh let, vključenih v otroško 
varstvo; ker to skupno povprečje prikriva 
pomembne razlike med državami 
članicami, saj ima v nekaterih državah 
članicah samo vsak deseti otrok dostop do 
otroškega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 37
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker so v digitalni dobi digitalne 
spretnosti bistvene za vse osebne in 
poklicne naloge, pa vendar več kot 40 % 
odraslih v EU nima osnovnih digitalnih 
spretnosti;

Or. en

Predlog spremembe 38
Romana Tomc
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Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je pomanjkanje delovne sile v 
nekaterih državah članicah doseglo kritično 
raven in ovira nadaljnjo gospodarsko rast;

D. ker je pomanjkanje delovne sile v 
nekaterih državah članicah doseglo kritično 
raven in ovira nadaljnjo gospodarsko rast; 
ker je beg možganov v nekaterih državah 
članicah skrb zbujajoč;

Or. en

Predlog spremembe 39
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je za obravnavanje fiskalnih 
izzivov za vključujočo rast v vse starejših 
in vse bolj raznolikih družbah potreben 
celovit pristop, ki temelji na kombinaciji 
političnih rešitev na področju pokojnin, 
socialne varnosti, dolgoročne oskrbe, 
zdravstvenih sistemov, socialne 
vključenosti in usklajevanja poklicnega in 
zasebnega življenja (OECD 2019);

Or. en

Predlog spremembe 40
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker dostop do storitev, vključno z 
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otroškim varstvom in dolgotrajno oskrbo, 
najbolj vpliva na ženske, saj morajo 
pogosto zapolniti vrzeli v oskrbi in podpori 
družini, kar še povečuje njihovo 
nesorazmerno odgovornost za 
zagotavljanje oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 41
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je delež zaposlenih s 
skrajšanim delovnim časom še vedno nad 
ravnjo iz leta 2008; ker je delež delavcev z 
neprostovoljnim krajšim delovnim časom 
še vedno zelo visok; ker je delež 
zaposlenih za določen čas še vedno visok;

Or. en

Predlog spremembe 42
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker rast produktivnosti v EU ostaja 
veliko nižja kot pri drugih svetovnih 
konkurentih;

Or. en
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Predlog spremembe 43
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker je visoka udeležba na trgu dela 
temeljni pogoj za socialno Evropo; ker bi 
morale biti socialne politike usmerjene v 
zaposlovanje državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 44
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava D c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dc. ker pot do poštenih delovnih mest, 
gospodarske rasti in socialne zaščite vodi 
prek gospodarskega razvoja in 
konkurence in ne prek prekomerne 
regulacije in dodatne birokratske 
zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 45
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava D d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dd. ker prekomerna regulacija in 
posredni protekcionizem na enotnem trgu 
Evropejce prikrajšujeta za delovna mesta 
in blaginjo;
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Or. en

Predlog spremembe 46
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je socialni dialog osrednji 
element evropskega socialnega modela, ker 
se je socialni dialog oslabil, obseg 
kolektivnih pogajanj pa se je po vsej 
Evropi zmanjšal, pri čemer so med 
državami članicami velike razlike;

E. ker je socialni dialog osrednji 
element evropskega socialnega modela, ki 
zahteva močne in reprezentativne socialne 
partnerje; ker se je socialni dialog oslabil, 
obseg kolektivnih pogajanj pa se je po vsej 
Evropi zmanjšal, pri čemer so med 
državami članicami velike razlike; ker je 
delež zaposlenih v državah članicah, za 
katere je veljala kakršna koli oblika 
kolektivne pogodbe o plačah, v letu 2016 
segal od 98 % do 7,1 %;

Or. en

Predlog spremembe 47
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je socialni dialog osrednji 
element evropskega socialnega modela, ker 
se je socialni dialog oslabil, obseg 
kolektivnih pogajanj pa se je po vsej 
Evropi zmanjšal, pri čemer so med 
državami članicami velike razlike;

E. ker je socialni dialog osrednji 
element evropskega socialnega modela; 
ker obstaja jasna pozitivna korelacija med 
socialnim dialogom ter konkurenčnostjo 
in učinkovitostjo industrije; ker se je 
socialni dialog oslabil, obseg kolektivnih 
pogajanj pa se je po vsej Evropi zmanjšal, 
pri čemer so med državami članicami 
velike razlike;
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Or. en

Predlog spremembe 48
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je socialni dialog osrednji 
element evropskega socialnega modela, ker 
se je socialni dialog oslabil, obseg 
kolektivnih pogajanj pa se je po vsej 
Evropi zmanjšal, pri čemer so med 
državami članicami velike razlike;

E. ker je socialni dialog osrednji 
element evropskega socialnega modela, ker 
se je socialni dialog oslabil, obseg 
kolektivnih pogajanj pa se je po vsej 
Evropi zmanjšal, pri čemer so med 
državami članicami velike razlike; ker se 
civilni dialog še naprej zanemarja, kar 
poglablja vrzel med državljani in 
institucijami;

Or. en

Predlog spremembe 49
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker je socialni dialog osrednji 
element evropskega socialnega modela, ker 
se je socialni dialog oslabil, obseg 
kolektivnih pogajanj pa se je po vsej 
Evropi zmanjšal, pri čemer so med 
državami članicami velike razlike;

E. ker je socialni dialog osrednji 
element evropskega socialnega modela, ker 
se je socialni dialog oslabil, obseg 
kolektivnih pogajanj pa se je po vsej 
Evropi zmanjšal, pri čemer so med 
državami članicami velike razlike; ker je 
gostota združenj delodajalcev še vedno 
visoka;

Or. en

Predlog spremembe 50
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Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je OECD poudarila, da 
naložbe v večjo enakost spolov prispevajo 
h gospodarski rasti; ker so med drugim 
spodbujanje enakosti spolov, izboljšanje 
zaposlitvenih možnosti za ženske, 
zagotavljanje načela enakega plačila za 
delo enake vrednosti, omogočanje 
usklajevanja poklicnega, družinskega in 
zasebnega življenja žensk in moških ter 
preprečevanje nasilja nad ženskami in boj 
proti njemu bistvenega pomena za 
gospodarsko rast EU ter njeno 
produktivnost, dolgoročno fiskalno 
vzdržnost in socialno stabilnost;

Or. en

Predlog spremembe 51
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker se sistemi socialne zaščite in 
politike trga dela med državami članicami 
zelo razlikujejo;

Or. en

Predlog spremembe 52
Sara Skyttedal

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

Eb. ker se določbe člena 153 PDEU 
izrecno ne uporabljajo za plače, pravico 
združevanja, pravico do stavke ali pravico 
do izprtja iz konkurence EU.

Or. en

Predlog spremembe 53
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava E c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ec. ker bo vloga socialnih partnerjev 
pri iskanju rešitev po meri za trg dela, 
upravljanje prehodov, predvidevanje in 
izpolnjevanje potreb po znanjih vedno bolj 
pomembna; 

Or. en

Predlog spremembe 54
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava E d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ed. ker je v prihodnjem svetu dela 
potrebna velika prožnost trga dela, ki bo 
omogočala sisteme po meri, ki bodo 
ustrezali različnim trgom in tradicijam, 
obenem pa zagotavljali načine za zaščito 
mobilnih delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 55
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Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava E e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ee. ker socialni sistemi v državah 
članicah temeljijo na globoko 
zakoreninjenih političnih izbirah in 
socialnih tradicijah, ki so se oblikovale 
skozi čas, zato jih je treba spoštovati;

Or. en

Predlog spremembe 56
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je dohodkovna neenakost še 
naprej velika; ker varčevalni ukrepi na 
področju plač ter konkurenca na področju 
davkov in stroškov dela škodujejo 
enotnemu trgu ter povečujejo neenakosti in 
ranljivost zaposlenih z nizkimi dohodki; 
ker je medgeneracijska socialna mobilnost 
v večini držav članic omejena;

F. ker je dohodkovna neenakost še 
naprej velika; ker varčevalni ukrepi na 
področju plač ter konkurenca na področju 
davkov in stroškov dela škodujejo 
enotnemu trgu ter povečujejo neenakosti in 
ranljivost zaposlenih z nizkimi dohodki; 
ker je medgeneracijska socialna mobilnost 
v večini držav članic omejena; ker OECD 
ocenjuje, da so celo v najuspešnejših 
državah potrebne dve do tri generacije, da 
se lahko ljudje iz družin z nizkimi dohodki 
približajo povprečnim dohodkom v družbi;

Or. en

Predlog spremembe 57
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Predlog resolucije
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Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je dohodkovna neenakost še 
naprej velika; ker varčevalni ukrepi na 
področju plač ter konkurenca na področju 
davkov in stroškov dela škodujejo 
enotnemu trgu ter povečujejo neenakosti 
in ranljivost zaposlenih z nizkimi dohodki; 
ker je medgeneracijska socialna mobilnost 
v večini držav članic omejena;

F. ker je dohodkovna neenakost še 
naprej velika; ker varčevalni ukrepi na 
področju plač ter konkurenca na področju 
davkov in stroškov dela škodujejo koheziji 
v državah članicah in med njimi, saj 
povečujejo neenakosti in ranljivost 
zaposlenih z nizkimi dohodki; ker je 
medgeneracijska socialna mobilnost v 
večini držav članic omejena;

Or. en

Predlog spremembe 58
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je dohodkovna neenakost še 
naprej velika; ker varčevalni ukrepi na 
področju plač ter konkurenca na področju 
davkov in stroškov dela škodujejo 
enotnemu trgu ter povečujejo neenakosti 
in ranljivost zaposlenih z nizkimi dohodki; 
ker je medgeneracijska socialna mobilnost 
v večini držav članic omejena;

F. ker so v Uniji še vedno prisotne 
velike razlike med dohodki; ker visoka 
obdavčitev oseb z nizkimi dohodki 
povečuje neenakost; ker je 
medgeneracijska socialna mobilnost v 
večini držav članic omejena;

Or. en

Predlog spremembe 59
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je dohodkovna neenakost še 
naprej velika; ker varčevalni ukrepi na 

F. ker je dohodkovna neenakost še 
naprej velika, kar povečuje neenakosti in 
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področju plač ter konkurenca na področju 
davkov in stroškov dela škodujejo 
enotnemu trgu ter povečujejo neenakosti 
in ranljivost zaposlenih z nizkimi dohodki; 
ker je medgeneracijska socialna mobilnost 
v večini držav članic omejena;

ranljivost zaposlenih z nizkimi dohodki; 
ker je medgeneracijska socialna mobilnost 
v večini držav članic omejena;

Or. en

Predlog spremembe 60
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je dohodkovna neenakost še 
naprej velika; ker varčevalni ukrepi na 
področju plač ter konkurenca na področju 
davkov in stroškov dela škodujejo 
enotnemu trgu ter povečujejo neenakosti in 
ranljivost zaposlenih z nizkimi dohodki; 
ker je medgeneracijska socialna mobilnost 
v večini držav članic omejena;

F. ker je dohodkovna neenakost še 
naprej velika; ker se številne države 
članice soočajo s stagnacijo plač; ker 
konkurenca na področju davkov in 
stroškov dela škoduje enotnemu trgu ter 
povečuje neenakosti in ranljivost 
zaposlenih z nizkimi dohodki; ker je 
medgeneracijska socialna mobilnost v 
večini držav članic omejena;

Or. en

Predlog spremembe 61
Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je dohodkovna neenakost še 
naprej velika; ker varčevalni ukrepi na 
področju plač ter konkurenca na področju 
davkov in stroškov dela škodujejo 
enotnemu trgu ter povečujejo neenakosti 
in ranljivost zaposlenih z nizkimi dohodki; 
ker je medgeneracijska socialna mobilnost 

F. ker je dohodkovna neenakost še 
naprej velika; ker so gospodarske krize v 
številnih državah članicah privedle do 
večjega števila zaposlenih z nizkimi 
dohodki; ker je medgeneracijska socialna 
mobilnost v večini držav članic omejena;
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v večini držav članic omejena;

Or. en

Predlog spremembe 62
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je v členu 168 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije določeno, da se 
pri opredeljevanju in izvajanju vseh 
politik in dejavnosti Unije zagotavlja 
visoka raven varovanja zdravja ljudi; ker 
evropski steber socialnih pravic določa, da 
imajo delavci pravico do visoke ravni 
varovanja zdravja in varnosti pri delu in 
da ima vsakdo pravico do pravočasnega 
dostopa do cenovno dostopnega in 
kakovostnega preventivnega in 
kurativnega zdravstvenega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 63
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker se kakovost storitev oskrbe in 
dostop do njih med državami članicami 
močno razlikujeta; ker kljub zavezam 
držav članic, da bodo dosegle barcelonska 
cilja, šestina gospodinjstev v EU nima 
izpolnjenih potreb po storitvah otroškega 
varstva; ker tretjina gospodinjstev v EU 
nima dostopa do ustreznih storitev 
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strokovne oskrbe na domu;

Or. en

Predlog spremembe 64
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker lahko tehnologija in inovacije 
prinesejo nove priložnosti za rast in 
ustvarjanje delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 65
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker v Evropi še vedno obstajajo 
precejšnje neenakosti na področju 
zdravja, kar se kaže predvsem v razlikah v 
pričakovani življenjski dobi glede na 
družbeno-ekonomski status; ker lahko v 
skladu s podatki OECD in Evropske 
komisije1aosebe z nizko stopnjo izobrazbe 
pričakujejo, da bodo živele šest let manj 
(in celo osem let manj za 30-letne moške, 
povprečje EU) kot tiste z visoko stopnjo 
izobrazbe; ker je socialno okolje 
prebivalstva, vključno z zaposlitvijo in 
delovnimi pogoji, pomemben dejavnik, ki 
prispeva k neenakostim na področju 
zdravja, pri čemer je bolj verjetno, da 
bodo imela gospodinjstva z nizkimi 
dohodki neizpolnjene zdravstvene potrebe 
kot gospodinjstva z visokimi dohodki;
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_________________
1a „Health at a Glance: Europe 2018, 
State of Health in the EU Cycle (Pregled 
zdravstva: Evropa 2018: Cikel o 
zdravstvenem stanju v EU)

Or. en

Predlog spremembe 66
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Predlog resolucije
Uvodna izjava F c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fc. ker je 5. junija 2019 Komisija 
pripravila priporočila za 16 držav članic o 
vlaganju, izboljšanju učinkovitosti, 
povečanju dostopnosti in krepitvi 
odpornosti nacionalnih zdravstvenih 
sistemov1a; ker je Svet julija 20192a sprejel 
ta priporočila za ukrepe, ki naj bi se 
izvajali leta 2019 in 2020;
_________________
1a Evropska komisija, „European 
Semester: Commission proposes health 
recommendations (Evropski semester: 
zdravstvena priporočila Komisije)“, 
05/06/2019, [URL: 
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/news
letter-specific-archive-
issue.cfm?newsletter_service_id=327≠wsl
etter_issue_id=15551&pdf=true&fullDate
=Mon%2006%20May%202019⟨=default 
2a 2019 Evropski semester: priporočila za 
posamezne države/priporočila Sveta 
[URL:https://ec.europa.eu/info/publicatio
ns/2019-european-semester-country-
specific-recommendations-council_sl

Or. en
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Predlog spremembe 67
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Predlog resolucije
Uvodna izjava F d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fd. ker je eden od glavnih ciljev 
evropskega zelenega dogovora zaščititi 
zdravje in blaginjo državljanov pred 
okoljskimi tveganji in vplivi;

Or. en

Predlog spremembe 68
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker več kot petino Evropejcev 
ogrožata revščina in socialna izključenost;

G. ker več kot petino Evropejcev 
ogrožata revščina in socialna izključenost; 
ker krovni cilj strategije Evropa 2020, da 
se število oseb, ki jim grozi revščina ali 
socialna izključenost, zmanjša za 20 
milijonov, še ni dosegljiv; ker se otroci še 
naprej soočajo z visokim tveganjem 
revščine ali socialne izključenosti, saj je 
njihov delež leta 2018 znašal 24,3 %, 
nekatere države članice pa so zabeležile 
celo zaskrbljujoče stopnje nad 30 %; ker 
sta revščina zaposlenih in tveganje, da bo 
dohodek gospodinjstva kljub zaposlenosti 
pod pragom revščine, še vedno visoka; 

Or. en

Predlog spremembe 69
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Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker več kot petino Evropejcev 
ogrožata revščina in socialna izključenost;

G. ker je vsak šesti Evropejec v EU 
izpostavljen relativni revščini in socialni 
izključenosti; ker se tveganje relativne 
revščine zmanjšuje; ker so brezposelni 
posebna ranljiva skupina;

Or. en

Predlog spremembe 70
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker več kot petino Evropejcev 
ogrožata revščina in socialna izključenost;

G. ker več kot petino Evropejcev 
ogrožata revščina in socialna izključenost, 
6 % prebivalstva pa živi v hudem 
materialnem pomanjkanju;

Or. en

Predlog spremembe 71
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker ima vsak deseti Evropejec 
previsoke stanovanjske stroške, predvsem 
gospodinjstva z najnižjimi dohodki in 
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ljudje, ki živijo v mestih; ker lahko boj 
proti podnebnim spremembam še dodatno 
vpliva na stanovanjske stroške; ker se je 
brezdomstvo v zadnjem desetletju 
povečalo v večini držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 72
Maria Walsh

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je pomanjkanje cenovno 
dostopnih stanovanj resen in vse večji 
problem, ki vse večje število ljudi potiska v 
negotovost v zvezi s stanovanjskim 
vprašanjem in brezdomstvo, pri čemer v 
Evropi vsako noč 700.000 ljudi prespi 
zunaj ali v zasilnih bivališčih;

Or. en

Predlog spremembe 73
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je po zadnjih podatkih 
Eurostata leta 2018 9,5 % vseh zaposlenih 
v državah članicah EU živelo v 
gospodinjstvih, ki jim grozi revščina; ker 
je ta vrednost leta 2012 znašala približno 
8,8 %;

Or. en
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Predlog spremembe 74
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker bi večje število žensk na 
vodilnih položajih okrepilo enakost spolov 
in ker so po podatkih Evropskega inštituta 
za enakost spolov1a zavezujoče kvote 
najboljše orodje za dosego tega cilja;
_________________
1a odstotek žensk v upravnih odborih 
družb dosega 35,3 % v državah članicah z 
zavezujočimi kvotami, 27 % v državah 
članicah z mehkimi ukrepi in 15,4 % v 
državah članicah, ki niso sprejele nobenih 
ukrepov; vir: 
https://eige.europa.eu/news/ageing-
societies-migration-and-climate-change-
bring-new-challenges-gender-equality

Or. en

Predlog spremembe 75
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker so od leta 2010 najrevnejše 
regije postale uspešnejše;

Or. en

Predlog spremembe 76
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Predlog resolucije
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Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker je leta 2017 13,3 % 
prebivalstva v 28 državah članicah EU 
živelo v podstandardnih stanovanjih, 
10,4 % prebivalstva pa je porabilo 40 % 
ali več dohodka gospodinjstva za 
stanovanje; ker so ti podatki bistveno višji 
za najemnike kot za lastnike stanovanj; 
ker je dostop do dostojnih in cenovno 
dostopnih stanovanj težaven za ljudi vseh 
starosti, kar je postalo predvsem očitno na 
urbanih območjih, kjer turizem in 
spreminjanje sestave prebivalstva 
prebivalce izrivata iz mest;

Or. en

Predlog spremembe 77
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker so morale države, ki jih je 
finančna kriza najbolj prizadela, tudi 
najbolj zmanjšati javne izdatke, ki bi lahko 
potencialno spodbudili rast; ker socialni 
rezi škodljivo vplivajo na ranljive ljudi in 
ovirajo gospodarsko rast;

H. ker so morale države, ki jih je 
finančna kriza najbolj prizadela, tudi 
najbolj zmanjšati javne izdatke, ki bi lahko 
potencialno spodbudili rast; ker socialni 
rezi škodljivo vplivajo na ogrožene ljudi in 
ovirajo trajnostno in vključujočo 
gospodarsko rast, med drugim z 
omejevanjem dostopa do osnovnih storitev 
(zdravstvo, stanovanja, izobrazba);

Or. en

Predlog spremembe 78
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
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Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker so morale države, ki jih je 
finančna kriza najbolj prizadela, tudi 
najbolj zmanjšati javne izdatke, ki bi lahko 
potencialno spodbudili rast; ker socialni 
rezi škodljivo vplivajo na ranljive ljudi in 
ovirajo gospodarsko rast;

H. ker so morale države, ki jih je 
finančna kriza najbolj prizadela, tudi 
najbolj zmanjšati javne izdatke; ker so 
zdrave javne finance bistvenega pomena 
za spodbujanje trajnostne rasti, udeležbe 
na trgu dela in dolgotrajne zaposlenosti;

Or. en

Predlog spremembe 79
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker so morale države, ki jih je 
finančna kriza najbolj prizadela, tudi 
najbolj zmanjšati javne izdatke, ki bi 
lahko potencialno spodbudili rast; ker 
socialni rezi škodljivo vplivajo na ranljive 
ljudi in ovirajo gospodarsko rast;

H. ker so morale države, ki jih je 
finančna kriza najbolj prizadela, obdavčiti 
zasebni sektor, ki spodbuja rast, ali 
omejiti javne izdatke; ker obdavčevanje in 
socialni rezi škodljivo vplivajo na 
zaposlovanje, blaginjo predvsem ranljivih 
družbenih skupin in ovirajo potrošnjo in 
gospodarsko rast;

Or. en

Predlog spremembe 80
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker so morale države, ki jih je 
finančna kriza najbolj prizadela, tudi 
najbolj zmanjšati javne izdatke, ki bi lahko 
potencialno spodbudili rast; ker socialni 

H. ker so morale države, ki jih je 
finančna kriza najbolj prizadela, tudi 
najbolj zmanjšati javne izdatke, ki bi lahko 
potencialno spodbudili rast; ker socialni 
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rezi škodljivo vplivajo na ranljive ljudi in 
ovirajo gospodarsko rast;

rezi škodljivo vplivajo na ogrožene ljudi in 
ovirajo gospodarsko rast;

Or. en

Predlog spremembe 81
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker bo uresničitev podnebne 
nevtralnosti vključevala precejšnjo 
gospodarsko diverzifikacijo in preobrazbo 
poslovnih modelov in notranjih politik; 
ker se bodo s tem odprle nove priložnosti, 
pojavili pa se bodo tudi večji družbeno-
gospodarski izzivi v številnih regijah in 
industrijskih panogah;

Or. en

Predlog spremembe 82
Beata Szydło, Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska

Predlog resolucije
Uvodna izjava H b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Hb. ker je digitalizacija lahko 
priložnost za zmanjšanje družbenih 
neenakosti, a lahko obenem postane 
način za digitalno izključevanje in 
stopnjevanje že obstoječih izrazitih 
neenakosti;

Or. en

Predlog spremembe 83
Kira Marie Peter-Hansen
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v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so ustrezne minimalne plače 
bistvenega pomena za zmanjšanje revščine 
zaposlenih, zmanjšanje neenakosti in 
ustvarjanje povpraševanja;

I. ker so ustrezne minimalne plače in 
socialna zaščita, na primer z minimalnim 
dohodkom, bistvenega pomena za 
zmanjšanje revščine zaposlenih, 
zmanjšanje neenakosti in ustvarjanje 
povpraševanja; ker se je število 
brezdomcev v zadnjem desetletju v večini 
držav članic povečalo, pri čemer je 36,7 % 
revnih gospodinjstev preobremenjenih s 
stanovanjskimi stroški, vsak sedmi 
Evropejec pa živi v stanovanju s streho, ki 
pušča, vlažnimi zidovi, tlemi ali temelji ali 
plesnivimi okenskimi okviri ali tlemi; 

Or. en

Predlog spremembe 84
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so ustrezne minimalne plače 
bistvenega pomena za zmanjšanje revščine 
zaposlenih, zmanjšanje neenakosti in 
ustvarjanje povpraševanja;

I. ker so ustrezne minimalne plače, 
močni sistemi kolektivnih pogajanj, 
demokracija na delovnem mestu, 
preglednost plač in predvidljive delovne 
ure bistveni elementi za zmanjšanje 
revščine zaposlenih, zmanjšanje neenakosti 
in ustvarjanje povpraševanja;

Or. en

Predlog spremembe 85
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
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Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so ustrezne minimalne plače 
bistvenega pomena za zmanjšanje revščine 
zaposlenih, zmanjšanje neenakosti in 
ustvarjanje povpraševanja;

I. ker so ustrezne minimalne plače in 
drugi instrumenti, kot so vračljivi davčni 
odbitki, bistvenega pomena za zmanjšanje 
revščine zaposlenih, zmanjšanje neenakosti 
in ustvarjanje povpraševanja;

Or. en

Predlog spremembe 86
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so ustrezne minimalne plače 
bistvenega pomena za zmanjšanje revščine 
zaposlenih, zmanjšanje neenakosti in 
ustvarjanje povpraševanja;

I. ker so poštene plače, vključno z 
minimalnimi plačami, bistvenega pomena 
za zmanjšanje revščine zaposlenih, 
zmanjšanje neenakosti in krepitev 
gospodarstva;

Or. en

Predlog spremembe 87
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so ustrezne minimalne plače 
bistvenega pomena za zmanjšanje 
revščine zaposlenih, zmanjšanje 
neenakosti in ustvarjanje povpraševanja;

I. ker bi ustrezne minimalne plače 
pod določenimi pogoji lahko zmanjšale 
revščino zaposlenih in neenakosti;

Or. en
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Predlog spremembe 88
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker je zdravje pogoj za udeležbo v 
družbi in gospodarstvu v vsakdanjem 
življenju in ključni dejavnik blaginje, 
sreče in zadovoljstva z življenjem in 
čeprav povprečni ljudje v EU živijo dlje in 
so bolj zdravi, velik del naše družbe trpi 
zaradi neenakosti na področju zdravja, ki 
je tesno povezana z razlikami v dohodkih 
in bogastvu ter z revščino in socialno 
izključenostjo, ki vplivajo na priložnost 
ljudi, da se v celoti vključujejo v družbo; 

Or. en

Predlog spremembe 89
István Ujhelyi, Klára Dobrev

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker je univerzalno zdravstveno 
varstvo bistveno za doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja, ne le v povezavi z 
zdravjem in blaginjo, ampak tudi z 
zdravjem in varstvom pri delu, 
zagotavljanjem kakovostne izobrazbe in 
krepitvijo vloge žensk, zagotavljanjem 
dostojnega dela in gospodarske rasti ter 
zmanjševanjem neenakosti;

Or. en

Predlog spremembe 90
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
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Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker v Evropi živi 80 milijonov 
invalidov; ker je izvajanje ukrepov za 
zagotavljanje dostopnosti invalidom še 
vedno nezadostno; ker je stopnja 
zaposlenosti invalidov leta 2017 znašala 
50,6 % v primerjavi s skupno stopnjo 
zaposlenosti 74,8 %; ker so invalidi bolj 
izpostavljeni revščini zaposlenih;

Or. en

Predlog spremembe 91
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker svetovni izzivi, kot sta 
digitalizacija in okoljski prehod, 
poudarjajo, da je nujno potrebna skupna 
strategija EU za spremljanje delavcev in 
podjetij, da nihče ne bo zapostavljen; ker 
ti globalni izzivi na različne načine 
vplivajo na regije in ozemlja;

Or. en

Predlog spremembe 92
Dennis Radtke

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

Ia. ker se je brezdomstvo v zadnjih 
desetih letih povečalo v večini držav 
članic, revna gospodinjstva pa so vse bolj 
preobremenjena zaradi naraščajočih 
stanovanjskih stroškov; ker sta nastanitev 
in pomoč za brezdomstvo ena od 
prednostnih nalog evropskega stebra 
socialnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 93
Anne Sander

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker mora Komisija pri 
gospodarskih akterjih ustvariti zaupanje, 
podpreti razvoj podjetij in se osredotočiti 
zlasti na razvoj malih in srednjih podjetij, 
da bi spodbudila gospodarsko rast in 
podprla zaposlovanje v Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 94
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker je razpoložljivosti ustreznih in 
cenovno dostopnih stanovanj v številnih 
državah članicah še vedno vse večja 
težava, leta 2017 pa je vsak deseti 
Evropejec porabil 40 % ali več dohodka 
gospodinjstva za stanovanjske stroške;
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Or. en

Predlog spremembe 95
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker v povprečju nadomestila za 
brezposelnost v EU prejema le približno 
ena tretjina kratkotrajno brezposelnih; 
ker se ustreznost sistemov minimalnega 
dohodka močno razlikuje;

Or. en

Predlog spremembe 96
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker se vprašanja, ki nimajo jasne 
nadnacionalne razsežnosti v delovnem 
pravu, ustrezno rešujejo na nacionalni 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 97
István Ujhelyi, Klára Dobrev

Predlog resolucije
Uvodna izjava I b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ib. ker je zdravje naložba v človeški 
kapital ter v socialni in gospodarski 
razvoj, ki bistveno prispeva k varstvu 
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pravic delavcev do zdravja in varnosti pri 
delu;

Or. en

Predlog spremembe 98
France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020 in 
preusmeritev evropskega semestra, tako 
da kot podlago za nov evropski model rasti 
vključuje cilje trajnostnega razvoja in 
evropski zeleni dogovor; znova poudarja, 
da morata biti trajnostnost in socialno 
vključevanje v središču oblikovanja 
gospodarske politike Unije, kar 
zagotavlja, da se socialni in ekološki cilji 
obravnavajo na isti ravni kot davčna 
disciplina;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 99
Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020 in 
preusmeritev evropskega semestra, tako 
da kot podlago za nov evropski model rasti 
vključuje cilje trajnostnega razvoja in 
evropski zeleni dogovor; znova poudarja, 
da morata biti trajnostnost in socialno 
vključevanje v središču oblikovanja 
gospodarske politike Unije, kar 

črtano
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zagotavlja, da se socialni in ekološki cilji 
obravnavajo na isti ravni kot davčna 
disciplina;

Or. en

Predlog spremembe 100
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020 in 
preusmeritev evropskega semestra, tako 
da kot podlago za nov evropski model rasti 
vključuje cilje trajnostnega razvoja in 
evropski zeleni dogovor; znova poudarja, 
da morata biti trajnostnost in socialno 
vključevanje v središču oblikovanja 
gospodarske politike Unije, kar 
zagotavlja, da se socialni in ekološki cilji 
obravnavajo na isti ravni kot davčna 
disciplina;

1. meni, da po letu 2020 potrebujemo 
strategijo, ki bo podobna tej, ki jo imamo 
zdaj; prihodnja strategija bi morala prav 
tako biti celovit dokument, ki bo dosledno 
obravnaval gospodarsko politiko ter cilje 
na področju zaposlovanja in socialne 
politike, pri čemer bodo upoštevane in 
predstavljene sinergijske povezave; 
pozdravlja letno strategijo za trajnostno 
rast za leto 2020 in opozarja, da je bil 
evropski semester vzpostavljen, da bi 
dosegli in ohranili makroekonomsko 
stabilnost in proračunsko ravnovesje, zato 
bi obravnava drugih politik na isti ravni, 
kot je fiskalna disciplina, ogrozilo ta cilj; 
verjame, da se socialni in ekološki cilji, ne 
glede na to, kako pomembni so, ne morejo 
obravnavati na isti ravni kot davčna 
disciplina;

Or. en

Predlog spremembe 101
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe
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1. pozdravlja letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020 in preusmeritev 
evropskega semestra, tako da kot podlago 
za nov evropski model rasti vključuje cilje 
trajnostnega razvoja in evropski zeleni 
dogovor; znova poudarja, da morata biti 
trajnostnost in socialno vključevanje v 
središču oblikovanja gospodarske politike 
Unije, kar zagotavlja, da se socialni in 
ekološki cilji obravnavajo na isti ravni kot 
davčna disciplina;

1. pozdravlja letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020 in preusmeritev 
evropskega semestra, tako da bo kot 
podlago za novi evropski model rasti 
vključeval cilje trajnostnega razvoja in 
evropski zeleni dogovor; znova poudarja, 
da morata biti trajnostnost in socialno 
vključevanje v središču oblikovanja 
gospodarske politike Unije, kar bo 
zagotavljalo, da se bodo socialni in 
ekološki cilji obravnavali enakovredno kot 
davčna disciplina; poziva Komisijo, naj 
naslov strategije za trajnostno rast 
spremeni v letno strategijo za socialno 
politiko in zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 102
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020 in 
preusmeritev evropskega semestra, tako 
da kot podlago za nov evropski model rasti 
vključuje cilje trajnostnega razvoja in 
evropski zeleni dogovor; znova poudarja, 
da morata biti trajnostnost in socialno 
vključevanje v središču oblikovanja 
gospodarske politike Unije, kar zagotavlja, 
da se socialni in ekološki cilji obravnavajo 
na isti ravni kot davčna disciplina;

1. pozdravlja, da je letna strategija za 
trajnostno rast za leto 2020 vključena kot 
podlaga za novi evropski model rasti, 
orisan v letni strategiji za trajnostno rast 
za leto 2020, in s tem krepi evropski 
semester; znova poudarja, da morata biti 
trajnostni razvoj in socialno vključevanje v 
središču oblikovanja gospodarske politike 
Unije, kar bo zagotavljalo celovit in 
dosleden pristop do polne zaposlenosti, 
polnega uživanja socialnih pravic za vse 
državljane in hiter prehod v krožno in 
ogljično nevtralno gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 103
Anne Sander
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020 in preusmeritev 
evropskega semestra, tako da kot podlago 
za nov evropski model rasti vključuje cilje 
trajnostnega razvoja in evropski zeleni 
dogovor; znova poudarja, da morata biti 
trajnostnost in socialno vključevanje v 
središču oblikovanja gospodarske politike 
Unije, kar zagotavlja, da se socialni in 
ekološki cilji obravnavajo na isti ravni kot 
davčna disciplina;

1. pozdravlja letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020 in preusmeritev 
evropskega semestra, tako da bo kot 
podlago za novi evropski model rasti 
vključeval cilje trajnostnega razvoja in 
evropski zeleni dogovor, ter s tem pomagal 
ustvarjati kakovostna delovna mesta ter 
okrepiti konkurenčnost, inovacije in 
produktivnost; znova poudarja, da morata 
biti trajnostnost in socialno vključevanje v 
središču oblikovanja gospodarske politike 
Unije, kar bo zagotavljalo, da se bodo 
socialni in ekološki cilji obravnavali 
enakovredno kot davčna disciplina;

Or. en

Predlog spremembe 104
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020 in preusmeritev 
evropskega semestra, tako da kot podlago 
za nov evropski model rasti vključuje cilje 
trajnostnega razvoja in evropski zeleni 
dogovor; znova poudarja, da morata biti 
trajnostnost in socialno vključevanje v 
središču oblikovanja gospodarske politike 
Unije, kar zagotavlja, da se socialni in 
ekološki cilji obravnavajo na isti ravni kot 
davčna disciplina;

1. pozdravlja letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020 in preusmeritev 
evropskega semestra, tako da bo kot 
podlago za novi evropski model rasti 
vključeval cilje trajnostnega razvoja in 
evropski zeleni dogovor; znova poudarja, 
da je pomembno postaviti trajnostnost in 
socialno vključevanje v središče 
oblikovanja gospodarske politike Unije;

Or. en

Predlog spremembe 105
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Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020 in preusmeritev 
evropskega semestra, tako da kot podlago 
za nov evropski model rasti vključuje cilje 
trajnostnega razvoja in evropski zeleni 
dogovor; znova poudarja, da morata biti 
trajnostnost in socialno vključevanje v 
središču oblikovanja gospodarske politike 
Unije, kar zagotavlja, da se socialni in 
ekološki cilji obravnavajo na isti ravni kot 
davčna disciplina;

1. pozdravlja letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020 in preusmeritev 
evropskega semestra, tako da bo kot 
podlago za novi evropski model trajnostne 
blaginje vključeval cilje trajnostnega 
razvoja in evropski zeleni dogovor; znova 
poudarja, da morajo biti trajnostnost, 
socialno vključevanje in blaginja ljudi v 
središču oblikovanja gospodarske politike 
Unije, kar bo zagotavljalo, da se bodo 
socialni in ekološki cilji obravnavali 
enakovredno kot davčna disciplina;

Or. en

Predlog spremembe 106
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020 in 
preusmeritev evropskega semestra, tako 
da kot podlago za nov evropski model rasti 
vključuje cilje trajnostnega razvoja in 
evropski zeleni dogovor; znova poudarja, 
da morata biti trajnostnost in socialno 
vključevanje v središču oblikovanja 
gospodarske politike Unije, kar zagotavlja, 
da se socialni in ekološki cilji obravnavajo 
na isti ravni kot davčna disciplina;

1. je seznanjen, da je bil letni pregled 
rasti preimenovan v letno strategijo za 
trajnostno rast; znova poudarja, da morata 
biti trajnostnost in socialno vključevanje v 
središču oblikovanja gospodarske politike 
Unije, a sedanjega okvira ne smeta ošibiti, 
temveč morata sedanji pristop evropskega 
semestra, ki izhaja iz fiskalne in 
proračunske discipline, z uvedbo novih 
podnebnih kazalnikov dopolniti še s 
podnebno in okoljsko disciplino;

Or. en

Predlog spremembe 107
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Sandra Pereira, Leila Chaibi

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020 in 
preusmeritev evropskega semestra, tako 
da kot podlago za nov evropski model rasti 
vključuje cilje trajnostnega razvoja in 
evropski zeleni dogovor; znova poudarja, 
da morata biti trajnostnost in socialno 
vključevanje v središču oblikovanja 
gospodarske politike Unije, kar 
zagotavlja, da se socialni in ekološki cilji 
obravnavajo na isti ravni kot davčna 
disciplina;

1. znova poudarja, da morata biti 
trajnostnost in socialno vključevanje v 
središču oblikovanja gospodarske politike 
držav članic, na primer tako, da se kot 
osnova za model gospodarske rasti dodajo 
cilji trajnostnega razvoja; meni pa, da to ni 
združljivo s fiskalno pogodbo, paktom za 
stabilnost in rast ter z evropskim 
semestrom;

Or. en

Predlog spremembe 108
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. pozdravlja letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020 in preusmeritev 
evropskega semestra, tako da kot podlago 
za nov evropski model rasti vključuje cilje 
trajnostnega razvoja in evropski zeleni 
dogovor; znova poudarja, da morata biti 
trajnostnost in socialno vključevanje v 
središču oblikovanja gospodarske politike 
Unije, kar zagotavlja, da se socialni in 
ekološki cilji obravnavajo na isti ravni kot 
davčna disciplina;

1. pozdravlja letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020 in preusmeritev 
evropskega semestra, tako da bo kot 
podlago za nov evropski model rasti 
vključeval cilje trajnostnega razvoja in 
evropski zeleni dogovor; znova poudarja, 
da morata biti trajnostnost in socialno 
vključevanje v središču oblikovanja 
gospodarske politike Unije, kar bo 
poudarilo tehtnost okoljskih in socialnih 
ciljev ter zelena delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 109
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Sandra Pereira, Leila Chaibi

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva, da se je treba resnično 
bojevati proti neenakosti, prekarnosti in 
nizkim plačam, kar vse ovira gospodarsko 
rast in socialni napredek; zaveda pa se, da 
to v okviru evropskega gospodarskega 
upravljanja in Lizbonske pogodbe ni 
mogoče; zato poziva k razveljavitvi 
evropskega semestra in k sklicu 
medvladnega vrha, da bi 
institucionalizirali povratnost ustanovnih 
pogodb in razveljavili Pogodbo o 
delovanju Evropske unije, Pakt za 
stabilnost in rast ter medvladno Pogodbo 
o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju;

Or. en

Predlog spremembe 110
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. pozdravlja zavezo nove Komisije, 
da bo v prvih sto dneh svojega mandata 
predlagala strategijo EU za enakost 
spolov, ki bo vključevala zavezujoče 
ukrepe za preglednost pri plačah; poziva 
Komisijo, naj to pobudo dopolni z orodji, 
ki bodo vsebovala objektivna merila za 
ocene, nevtralne glede na spol, in 
primerjavo vrednosti dela v različnih 
sektorjih, da bi dosegli enako plačilo za 
enako delo in delo enake vrednosti za 
ženske in moške v vseh sektorjih in 
poklicih;

Or. en
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Predlog spremembe 111
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poziva države članice, naj v 
nacionalnih reformnih programih 
opredelijo namenske kvantitativne cilje, 
naj dosežejo barcelonske cilje in izvajajo 
izrecne ukrepe za skupine žensk z zelo 
nizko zaposlenostjo, kot so na primer 
mlade in starejše ženske, migrantke, 
invalidke, samohranilke in Rominje; 
poudarja, da je vrzel v stopnji zaposlenosti 
še posebej velika pri materah in ženskah z 
obveznostmi varstva in oskrbe;

Or. en

Predlog spremembe 112
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da se bo z zelenitvijo 
gospodarstva in vlaganjem v učinkovitejše 
sisteme zdravstvenega varstva okrepila 
zmogljivost Evrope za izboljšanje blaginje 
njenih prebivalcev; ugotavlja, da bi bilo 
treba upoštevati kratkoročne fiskalne 
posledice strukturnih reform ter njihove 
dolgoročne okoljske, gospodarske in 
socialne učinke;

Or. en



AM\1197169SL.docx 53/98 PE646.889v01-00

SL

Predlog spremembe 113
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. odobrava, da je Komisija 
pripravljena poskrbeti, da bodo vsi ukrepi 
in politike res prispevali k ciljem 
evropskega zelenega dogovora in bi se 
tako čim bolj povečale koristi za zdravje, 
kakovostno življenje, odpornost in 
konkurenčnost;

Or. en

Predlog spremembe 114
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da sta gospodarska rast 
in fiskalna stabilnost nujni, če želimo boj 
proti podnebnim spremembam 
kombinirati z visoko blaginjo in pridobiti 
javno podporo za prehod;

Or. en

Predlog spremembe 115
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. poudarja, da je pomembno 
spoštovati načelo subsidiarnosti; poziva 
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Komisijo, naj ohrani raznovrstnost 
socialnih sistemov, ki obstajajo v državah 
članicah, obenem pa naj v evropskem 
semestru deluje za skupne socialne cilje;

Or. en

Predlog spremembe 116
France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj opredeli 
posebne cilje EU in glavne kazalnike v 
zvezi s cilji trajnostnega razvoja, da bi 
merili učinkovitost političnih odločitev ter 
da bi zagotovili boljše ciljno usmerjanje 
financiranja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 117
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. poziva Komisijo, naj opredeli 
posebne cilje EU in glavne kazalnike v 
zvezi s cilji trajnostnega razvoja, da bi 
merili učinkovitost političnih odločitev ter 
da bi zagotovili boljše ciljno usmerjanje 
financiranja;

2. poziva Komisijo, naj opredeli 
posebne cilje EU v zvezi s cilji 
trajnostnega razvoja, da bi lahko izmerili 
učinkovitost političnih odločitev; želi 
spomniti, da mora evropski semester sicer 
spoštovati cilje trajnostnega razvoja, ki so 
jih oblikovali Združeni narodi, in socialni 
steber, a zgolj to ne more že samo na sebi 
veljati za strategijo, kajti upoštevati je 
treba tudi evropsko stvarnost in izzive v 
zaposlovanju in socialnih zadevah, na 
primer tehnološki razvoj in demografske 
spremembe, kar pomeni velik pritisk na 
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trg delovne sile in naše socialnovarstvene 
sisteme, tako da moramo nujno rešiti 
izzive nekaterih družbenih skupin in 
zmanjšati neenakost; 

Or. en

Predlog spremembe 118
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva države članice, naj v svojih 
nacionalnih reformnih programih v 
okviru evropskega semestra namenijo 
ustrezno pozornost vidiku spola, zlasti pri 
sistematičnih ukrepih za doseganje 
enakosti spolov na področju zaposlovanja, 
socialne vključenosti, boja proti revščini, 
izobraževanja ter raziskav in inovacij; 
poziva države članice, naj strukturne 
reforme redno analizirajo z vidika spola;

Or. en

Predlog spremembe 119
France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja vključitev evropskega 
stebra socialnih pravic v letno strategijo 
za trajnostno rast za leto 2020; poudarja 
osrednjo vlogo pregleda socialnih 
kazalnikov v evropskem semestru; poziva 
Komisijo, naj okrepi pregled socialnih 
kazalnikov, tako da vključi dodatne 
kazalnike, ki odražajo vseh 20 načel 

črtano
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evropskega stebra socialnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 120
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja vključitev evropskega 
stebra socialnih pravic v letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020; poudarja 
osrednjo vlogo pregleda socialnih 
kazalnikov v evropskem semestru; poziva 
Komisijo, naj okrepi pregled socialnih 
kazalnikov, tako da vključi dodatne 
kazalnike, ki odražajo vseh 20 načel 
evropskega stebra socialnih pravic;

3. pozdravlja vključitev evropskega 
stebra socialnih pravic v letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020; poziva, da je 
treba poskrbeti za poštenost in da morajo 
socialne pravice v novem gospodarskem 
modelu postati enakovredne okoljski 
trajnosti in makroekonomski stabilnosti; 
poudarja, da ima pregled socialnih 
kazalnikov v evropskem semestru osrednjo 
vlogo; poziva Komisijo, naj pregled 
socialnih kazalnikov okrepi, tako da 
vključi dodatne kazalnike, ki bodo odražali 
vseh 20 načel evropskega stebra socialnih 
pravic; poziva Komisijo, naj zasnuje načrt 
za socialno ukrepanje, tako da bi evropski 
steber socialnih pravic spremenil v 
zavezujoča pravila, s katerimi bi okrepili 
socialnovarstvene sisteme, upoštevali 
modele na trgu delovne sile in izboljšali 
življenjski standard;

Or. en

Predlog spremembe 121
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja vključitev evropskega 
stebra socialnih pravic v letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020; poudarja 
osrednjo vlogo pregleda socialnih 
kazalnikov v evropskem semestru; poziva 
Komisijo, naj okrepi pregled socialnih 
kazalnikov, tako da vključi dodatne 
kazalnike, ki odražajo vseh 20 načel 
evropskega stebra socialnih pravic;

3. pozdravlja, da je bil v letno 
strategijo za trajnostno rast za leto 2020 
vključen evropski steber socialnih pravic; 
poudarja, da ima pregled socialnih 
kazalnikov v evropskem semestru osrednjo 
vlogo; poziva Komisijo, naj pregled 
socialnih kazalnikov okrepi, tako da 
vključi dodatne kazalnike, ki bodo odražali 
vseh 20 načel evropskega stebra socialnih 
pravic; meni, da bi morala načela 
evropskega stebra socialnih pravic izrecno 
navesti določbe revidirane Evropske 
socialne listine, na katero se ta načela 
nanašajo; meni, da bi moralo te navedbe 
spremljati priporočilo za upoštevanje 
ustrezne razlage Evropskega odbora za 
socialne pravice, če želimo spodbujati 
približevanje enoviti razlagi o določbah 
evropskega stebra socialnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 122
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja vključitev evropskega 
stebra socialnih pravic v letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020; poudarja 
osrednjo vlogo pregleda socialnih 
kazalnikov v evropskem semestru; poziva 
Komisijo, naj okrepi pregled socialnih 
kazalnikov, tako da vključi dodatne 
kazalnike, ki odražajo vseh 20 načel 
evropskega stebra socialnih pravic;

3. meni, da vključitev evropskega 
stebra socialnih pravic v letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020 ni skladna s 
prvotnim namenom evropskega semestra, 
kajti z njim želimo doseči in ohraniti 
makroekonomsko stabilnost in 
proračunsko ravnovesje; poziva Komisijo, 
naj gradi na osnovi že obstoječih 
kazalnikov (na primer prikaz uspešnosti 
zaposlovanja, prikaza uspešnosti socialne 
zaščite, skupni ocenjevalni okvir), ne pa 
da pregled stanja krepi z dodajanjem 
novih in novih kazalnikov;

Or. en
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Predlog spremembe 123
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja vključitev evropskega 
stebra socialnih pravic v letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020; poudarja 
osrednjo vlogo pregleda socialnih 
kazalnikov v evropskem semestru; poziva 
Komisijo, naj okrepi pregled socialnih 
kazalnikov, tako da vključi dodatne 
kazalnike, ki odražajo vseh 20 načel 
evropskega stebra socialnih pravic;

3. pozdravlja vključitev evropskega 
stebra socialnih pravic v letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020; poudarja 
osrednjo vlogo pregleda socialnih 
kazalnikov v evropskem semestru; poziva 
Komisijo, naj pregled socialnih kazalnikov 
okrepi, tako da vključi dodatne kazalnike, 
ki bodo odražali vseh 20 načel evropskega 
stebra socialnih pravic, vključno z 
dostopom do izobraževanja, zdravja, 
prehrane, zaposlitve, stanovanja, ter naj 
ohrani socialne pravice in poskrbi, da 
bodo ti kazalniki analizirani po 
razčlenjenih kategorijah (npr. otroci, 
mladi, starejši, po spolu, migranti, 
invalidi);

Or. en

Predlog spremembe 124
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja vključitev evropskega 
stebra socialnih pravic v letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020; poudarja 
osrednjo vlogo pregleda socialnih 
kazalnikov v evropskem semestru; poziva 
Komisijo, naj okrepi pregled socialnih 
kazalnikov, tako da vključi dodatne 
kazalnike, ki odražajo vseh 20 načel 
evropskega stebra socialnih pravic;

3. je seznanjen, da je bil v letno 
strategijo za trajnostno rast za leto 2020 
vključen evropski steber socialnih pravic; 
poudarja, da ima pregled socialnih 
kazalnikov v evropskem semestru osrednjo 
vlogo; poziva Komisijo, naj pregled 
socialnih kazalnikov okrepi, tako da 
vključi dodatne kazalnike, ki bodo odražali 
vseh 20 načel evropskega stebra socialnih 
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pravic; se pridružuje izjavi Komisije o bolj 
racionaliziranem in zgoščenem evropskem 
semestru;

Or. en

Predlog spremembe 125
Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. pozdravlja vključitev evropskega 
stebra socialnih pravic v letno strategijo za 
trajnostno rast za leto 2020; poudarja 
osrednjo vlogo pregleda socialnih 
kazalnikov v evropskem semestru; poziva 
Komisijo, naj okrepi pregled socialnih 
kazalnikov, tako da vključi dodatne 
kazalnike, ki odražajo vseh 20 načel 
evropskega stebra socialnih pravic;

3. je seznanjen, da je bil v letno 
strategijo za trajnostno rast za leto 2020 
vključen evropski steber socialnih pravic; 
poudarja, da ima pregled socialnih 
kazalnikov v evropskem semestru osrednjo 
vlogo; poudarja, da morata socialna 
politika in socialna zaščita nujno ostati v 
izključni pristojnosti držav članic; zavrača 
vse poskuse za standardiziranje socialnih 
politik in sistemov socialne zaščite držav 
članic na različnih področjih;

Or. en

Predlog spremembe 126
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da so referenčna 
populacija v raziskavi o dohodkih in 
življenjskih razmerah1a zasebna 
gospodinjstva in njihovi člani, iz ciljne 
populacije pa so izključeni tisti, ki živijo v 
skupinskih gospodinjstvih in zavodih; 
meni, da to žal pomeni izključitev 
brezdomcev iz uradnih podatkov in še 
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oteži spremljanje njihovega položaja; 
poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 
instrumenti za spremljanje iz evropskega 
stebra socialnih pravic in evropskega 
semestra zajeli tudi informacije o najbolj 
prikrajšanih in izključenih ljudeh;
_________________
1a Eurostat, Statistics explained, EU 
statistics on income and living conditions 
(EU-SILC) (O statistiki: statistika EU o 
dohodkih in življenjskih razmerah) [URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:EU_statisti
cs_on_income_and_living_conditions_(E
U-SILC)

Or. en

Predlog spremembe 127
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. obžaluje, da okvir evropskega 
semestra ne upošteva širše vidika spola in 
dodatnih kazalnikov, ter poziva Komisijo, 
naj indeks enakosti spolov vključi v 
evropski semester kot eno od orodij za 
spremljanje napredka pri doseganju ciljev 
na področju zaposlovanja in socialnih 
ciljev ter naj prizna učinek 
makroekonomskih politik na enakost 
spolov;

Or. en

Predlog spremembe 128
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
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Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. obžaluje, da ni navedena strategija 
Evropa 2020 za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast niti njeni krovni cilji, 
prav tako ni jasno, kako je z njenim 
nadaljevanjem v obdobju 2020–2030;

Or. en

Predlog spremembe 129
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo in države članice, 
naj izvajajo socialne vidike iz priporočil za 
posamezne države, pri tem pa naj 
upoštevajo načelo subsidiarnosti in 
nacionalne pristojnosti;

Or. en

Predlog spremembe 130
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. obžaluje, da se preštevilna 
priporočila za posamezne države ne 
izvajajo, in poziva države članice, naj jih 
vendarle izvajajo, še posebej priporočila o 
zaposlovanju in socialnih vidikih;

Or. en
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Predlog spremembe 131
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj pri pripravi 
priporočil za posamezne države nameni 
več pozornosti vidiku spola, da bi se 
spoprijeli s še vedno obstoječimi razlikami 
med spoloma;

Or. en

Predlog spremembe 132
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo, naj evropskemu 
semestru na analitični in operativni ravni 
doda teritorialno razsežnost; poleg tega 
meni, da je treba za učinkovito 
upravljanje strukturnih politik k njihovi 
pripravi in odločanju o njih pritegniti 
regionalne in lokalne oblasti, in sicer s 
procesom kombiniranega načrtovanja od 
zgoraj navzdol in obratno;

Or. en

Predlog spremembe 133
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
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Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen, ker je stopnja 
brezposelnosti in dolgotrajne 
brezposelnosti v nekaterih državah 
članicah še vedno visoka; poziva k novemu 
finančnemu instrumentu za boj proti 
dolgotrajni brezposelnosti, ki bo 
zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
projekte v regijah z nadpovprečno 
dolgotrajno brezposelnostjo;

4. je zaskrbljen, ker je brezposelnost 
in dolgotrajna brezposelnost v nekaterih 
državah članicah še vedno visoka; poziva k 
novemu finančnemu instrumentu za boj 
proti dolgotrajni brezposelnosti, ki bo 
zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
projekte v regijah z nadpovprečno visoko 
dolgotrajno brezposelnostjo, na primer za 
večjo zaposljivost mladih in starejših 
delavcev ter boljši dostop do zaposlitvenih 
priložnosti; posebno pozornost bi bilo 
treba nameniti zelenemu gospodarstvu in 
socialnim podjetjem, ki so zmožna 
ustvarjati trajnostna delovna mesta, zlasti 
za mlade, in temu, da bi javne uprave 
povečale možnosti za vseživljenjsko 
učenje; ta prizadevanja bi bilo treba 
kombinirati s pobudo za zaposlovanje 
mladih, ki potrebuje finančno podporo in 
za naslednje sedemletno obdobje 
financiranja tudi podporo Komisije, 
Evropskega parlamenta;

Or. en

Predlog spremembe 134
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen, ker je stopnja 
brezposelnosti in dolgotrajne 
brezposelnosti v nekaterih državah 
članicah še vedno visoka; poziva k novemu 
finančnemu instrumentu za boj proti 
dolgotrajni brezposelnosti, ki bo 
zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
projekte v regijah z nadpovprečno 
dolgotrajno brezposelnostjo;

4. je zaskrbljen, ker je brezposelnost 
in dolgotrajna brezposelnost v nekaterih 
državah članicah še vedno visoka; poziva, 
da bi se proti dolgotrajni brezposelnosti 
bojevali z zgostitvijo obstoječih sredstev za 
regije z nadpovprečno visoko dolgotrajno 
brezposelnostjo in tako, da bi pred 
ustanavljanjem novih finančnih 
instrumentov analizirali, koliko učinkoviti 
so že obstoječi instrumenti, na primer 
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pobuda za zaposlovanje mladih, zato da 
ne bi ponovno naleteli na iste težave;

Or. en

Predlog spremembe 135
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen, ker je stopnja 
brezposelnosti in dolgotrajne 
brezposelnosti v nekaterih državah 
članicah še vedno visoka; poziva k novemu 
finančnemu instrumentu za boj proti 
dolgotrajni brezposelnosti, ki bo 
zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
projekte v regijah z nadpovprečno 
dolgotrajno brezposelnostjo;

4. je zaskrbljen, ker je brezposelnost 
in dolgotrajna brezposelnost v nekaterih 
državah članicah še vedno visoka; poziva k 
novemu finančnemu instrumentu za boj 
proti dolgotrajni brezposelnosti, ki bo 
zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
projekte v regijah z nadpovprečno visoko 
dolgotrajno brezposelnostjo; poziva države 
članice, naj ustrezno vlagajo v učinkovite 
politike za trg dela, zlasti v ukrepe za večjo 
pomoč brezposelnim, zato da se prepreči 
dolgoročna brezposelnost, in v 
prizadevanja za več in boljše priložnosti za 
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje;

Or. en

Predlog spremembe 136
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen, ker je stopnja 
brezposelnosti in dolgotrajne 
brezposelnosti v nekaterih državah 
članicah še vedno visoka; poziva k novemu 
finančnemu instrumentu za boj proti 
dolgotrajni brezposelnosti, ki bo 
zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 

4. je zaskrbljen, ker je brezposelnost 
in dolgotrajna brezposelnost v nekaterih 
državah članicah še vedno visoka; 
poudarja, da socialne in zaposlitvene 
politike ne bi smeli gledati samo z vidika 
stroškov, temveč bi moralo biti osrednje 
vodilo interesi državljanov; meni, da bi 
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projekte v regijah z nadpovprečno 
dolgotrajno brezposelnostjo;

bilo treba razmisliti tudi o strukturnih 
reformah trga dela in dolgoročni 
perspektivi, zato da bi ohranili naložbe v 
družbo in državljane, in obvarovati 
prihodnost in stabilnost držav članic in 
vse EU;

Or. en

Predlog spremembe 137
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, 
Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen, ker je stopnja 
brezposelnosti in dolgotrajne 
brezposelnosti v nekaterih državah 
članicah še vedno visoka; poziva k novemu 
finančnemu instrumentu za boj proti 
dolgotrajni brezposelnosti, ki bo 
zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
projekte v regijah z nadpovprečno 
dolgotrajno brezposelnostjo;

4. je zaskrbljen, ker je brezposelnost 
in dolgotrajna brezposelnost v nekaterih 
državah članicah še vedno visoka ter ker so 
tu velike razlike med regijami; zato 
poudarja, da so potrebni individualno 
prilagojeni ukrepi za vključevanje 
brezposelnih na trg dela ter za boj proti 
revščini in socialni izključenosti; poziva k 
novemu finančnemu instrumentu za boj 
proti dolgotrajni brezposelnosti, ki bo 
zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
projekte v regijah z nadpovprečno visoko 
dolgotrajno brezposelnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 138
France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen, ker je stopnja 4. se zaveda, da je brezposelnost in 
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brezposelnosti in dolgotrajne 
brezposelnosti v nekaterih državah 
članicah še vedno visoka; poziva k novemu 
finančnemu instrumentu za boj proti 
dolgotrajni brezposelnosti, ki bo 
zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
projekte v regijah z nadpovprečno 
dolgotrajno brezposelnostjo;

dolgotrajna brezposelnost v nekaterih 
državah članicah še vedno visoka;

Or. en

Predlog spremembe 139
Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen, ker je stopnja 
brezposelnosti in dolgotrajne 
brezposelnosti v nekaterih državah 
članicah še vedno visoka; poziva k novemu 
finančnemu instrumentu za boj proti 
dolgotrajni brezposelnosti, ki bo 
zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
projekte v regijah z nadpovprečno 
dolgotrajno brezposelnostjo;

4. je zaskrbljen, ker je brezposelnost 
in dolgotrajna brezposelnost v nekaterih 
državah članicah še vedno visoka;

Or. en

Predlog spremembe 140
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen, ker je stopnja 
brezposelnosti in dolgotrajne 
brezposelnosti v nekaterih državah 
članicah še vedno visoka; poziva k novemu 
finančnemu instrumentu za boj proti 
dolgotrajni brezposelnosti, ki bo 

4. je zaskrbljen, ker je brezposelnost 
in dolgotrajna brezposelnost v nekaterih 
državah članicah še vedno visoka; poziva k 
novemu finančnemu instrumentu za boj 
proti dolgotrajni brezposelnosti, ki bo 
zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
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zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
projekte v regijah z nadpovprečno 
dolgotrajno brezposelnostjo;

projekte v regijah z nadpovprečno visoko 
dolgotrajno brezposelnostjo, zlasti v 
demografsko prikrajšanih regijah, od 
koder se ljudje izseljujejo, ali na redko 
poseljenih območjih in podeželju;

Or. en

Predlog spremembe 141
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen, ker je stopnja 
brezposelnosti in dolgotrajne 
brezposelnosti v nekaterih državah 
članicah še vedno visoka; poziva k novemu 
finančnemu instrumentu za boj proti 
dolgotrajni brezposelnosti, ki bo 
zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
projekte v regijah z nadpovprečno 
dolgotrajno brezposelnostjo;

4. je zaskrbljen, ker je brezposelnost 
in dolgotrajna brezposelnost v nekaterih 
državah članicah še vedno visoka; poziva 
Komisijo, naj na ustreznih ravneh poveča 
finančna sredstva, države članice pa, naj 
za boj proti dolgotrajni brezposelnosti 
dodobra izkoristijo vse instrumente EU, ki 
bodo zagotavljali finančno podporo za 
ukrepe in projekte v regijah z 
nadpovprečno visoko dolgotrajno 
brezposelnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 142
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen, ker je stopnja 
brezposelnosti in dolgotrajne 
brezposelnosti v nekaterih državah 
članicah še vedno visoka; poziva k novemu 
finančnemu instrumentu za boj proti 
dolgotrajni brezposelnosti, ki bo 
zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 

4. je zaskrbljen, ker je brezposelnost 
in dolgotrajna brezposelnost v nekaterih 
državah članicah še vedno visoka; poziva, 
da bi za boj proti dolgotrajni 
brezposelnosti učinkovito uporabili že 
razpoložljiva finančna sredstva EU in 
izkoristili potencial novoustanovljenega 
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projekte v regijah z nadpovprečno 
dolgotrajno brezposelnostjo;

sklada za pravičen prehod, ki bo 
zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
projekte v regijah z nadpovprečno visoko 
dolgotrajno brezposelnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 143
Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen, ker je stopnja 
brezposelnosti in dolgotrajne 
brezposelnosti v nekaterih državah 
članicah še vedno visoka; poziva k novemu 
finančnemu instrumentu za boj proti 
dolgotrajni brezposelnosti, ki bo 
zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
projekte v regijah z nadpovprečno 
dolgotrajno brezposelnostjo;

4. je zaskrbljen, ker je brezposelnost 
in dolgotrajna brezposelnost v nekaterih 
državah članicah še vedno visoka; poziva k 
okrepitvi že obstoječih skladov, kakršen je 
Evropski socialni sklad plus, za boj proti 
dolgotrajni brezposelnosti in k močnemu 
skladu za pravičen prehod za regije, ki 
občutijo posledice energetskega prehoda 
in boja proti podnebnim spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 144
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, 
Marie-Pierre Vedrenne

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen, ker je stopnja 
brezposelnosti in dolgotrajne 
brezposelnosti v nekaterih državah 
članicah še vedno visoka; poziva k novemu 
finančnemu instrumentu za boj proti 
dolgotrajni brezposelnosti, ki bo 
zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
projekte v regijah z nadpovprečno 
dolgotrajno brezposelnostjo;

4. je zaskrbljen, ker je splošna 
brezposelnost, brezposelnost mladih ter 
dolgotrajna brezposelnost v nekaterih 
državah članicah še vedno visoka; poziva k 
dinamičnim ukrepom za boj proti 
brezposelnosti mladih in dolgotrajni 
brezposelnosti ter za reševanje 
problematike mladih, ki niso zaposleni, se 
ne izobražujejo ali usposabljajo, da bo 
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zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
projekte v regijah z nadpovprečno visoko 
dolgotrajno brezposelnostjo in 
brezposelnostjo mladih;

Or. en

Predlog spremembe 145
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen, ker je stopnja 
brezposelnosti in dolgotrajne 
brezposelnosti v nekaterih državah 
članicah še vedno visoka; poziva k 
novemu finančnemu instrumentu za boj 
proti dolgotrajni brezposelnosti, ki bo 
zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
projekte v regijah z nadpovprečno 
dolgotrajno brezposelnostjo;

4. je zaskrbljen, ker je brezposelnost 
in dolgotrajna brezposelnost v nekaterih 
regijah še vedno visoka; poziva, da bi 
močno povečali finančno podporo 
Evropske investicijske banke, Sklada za 
razvoj podeželja in Evropskega socialnega 
sklada+ za ukrepe in projekte za boj proti 
dolgotrajni brezposelnosti v regijah z 
nadpovprečno visoko dolgotrajno 
brezposelnostjo, zato da bi preprečili 
odhajanje kvalificiranega kadra;

Or. en

Predlog spremembe 146
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen, ker je stopnja 
brezposelnosti in dolgotrajne 
brezposelnosti v nekaterih državah 
članicah še vedno visoka; poziva k novemu 
finančnemu instrumentu za boj proti 
dolgotrajni brezposelnosti, ki bo 
zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
projekte v regijah z nadpovprečno 

4. je zaskrbljen, ker je brezposelnost 
in dolgotrajna brezposelnost v nekaterih 
državah članicah še vedno visoka; poziva 
države članice, naj za boj proti dolgotrajni 
brezposelnosti zagotovijo finančno 
podporo in poklicno usposabljanje za 
dolgotrajno brezposelne;
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dolgotrajno brezposelnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 147
Romana Tomc

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen, ker je stopnja 
brezposelnosti in dolgotrajne 
brezposelnosti v nekaterih državah 
članicah še vedno visoka; poziva k novemu 
finančnemu instrumentu za boj proti 
dolgotrajni brezposelnosti, ki bo 
zagotavljal finančno podporo za ukrepe in 
projekte v regijah z nadpovprečno 
dolgotrajno brezposelnostjo;

4. je zaskrbljen, ker je brezposelnost 
in dolgotrajna brezposelnost v nekaterih 
državah članicah še vedno visoka; poziva 
Komisijo, naj za boj proti dolgotrajni 
brezposelnosti okrepi vso razpoložljivo 
finančno podporo za ukrepe in projekte v 
regijah z nadpovprečno visoko dolgotrajno 
brezposelnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 148
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. odobrava oblikovanje sklada za 
pravičen prehod, s katerim bomo 
zagotovili, da zaradi prehoda v podnebno 
nevtralno gospodarstvo nihče ne bo 
odrinjen; je prepričan, da je zaradi izzivov 
podnebnih sprememb in prehoda na 
okolju prijaznejše gospodarstvo treba 
odločno podpreti družbo, delavce in 
podjetja pri prilagajanju na te bistvene 
preobrazbe, zlasti v najbolj prizadetih 
regijah, predvsem pa v najbolj oddaljenih 
regijah, in sicer z boljšim usposabljanjem 
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in izobraževanjem, zato da bi prilagodili 
znanja in spretnosti ter ustvarili nova 
delovna mesta v trajnostnih panogah;

Or. en

Predlog spremembe 149
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. z veliko zaskrbljenostjo opaža, da 
je med mladimi v več državah članicah 
visoka brezposelnost in da se mladi 
delavci pogosto zaposlujejo s slabimi 
pogodbami; poziva države članice in 
Komisijo, naj boj proti brezposelnosti 
mladih postavijo na prvo mesto in 
dodobra izkoristijo ustrezne finančne 
instrumente, na primer jamstvo za mlade, 
program Erasmus+ in druge prilagojene 
ukrepe, s katerimi bodo med mladimi 
zmanjšale brezposelnost in povečale 
njihovo zaposljivost;

Or. en

Predlog spremembe 150
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba v več državah 
članicah nujno zvišati plače nasploh, ne 
samo minimalne plače; zato poziva 
Komisijo, naj se v to ne vmešava in naj ne 
izsiljuje držav članic, ki se želijo hitro in 
učinkovito odzvati na te krizne razmere;



PE646.889v01-00 72/98 AM\1197169SL.docx

SL

Or. en

Predlog spremembe 151
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva, naj se v strategijo, ki bo 
nasledila strategijo Evropa 2020, uvede 
steber za enakost spolov in krovni cilj 
enakosti spolov ter naj se v izzive za 
posamezne države, ki so opredeljeni pri 
pregledu socialnih kazalnikov, vključijo 
cilji in kazalniki, ki se razlikujejo glede na 
spol;

Or. en

Predlog spremembe 152
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo in države članice, 
naj zmanjšajo regulativno breme za mala 
in srednja podjetja in druga podjetja, da 
bi spodbudili blaginjo in gospodarsko rast 
na enotnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 153
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj olajša 
mobilnost storitev in oseb za soočanje z 
izzivi, ki izhajajo iz neskladja med 
ponudbo znanj in spretnosti ter 
povpraševanjem po njih;

Or. en

Predlog spremembe 154
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. poudarja, da potrebujemo rasti 
prijazno naložbeno okolje in strukturne 
reforme, ki bodo spodbujale zasebne 
naložbe in udeležbo na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 155
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen zaradi omejene 
medgeneracijske družbene mobilnosti in 
večje dohodkovne neenakosti v primerjavi 
z ravnjo pred krizo; poziva Komisijo in 
države članice, naj obravnavajo 
dohodkovne neenakosti; poudarja, da 
morajo biti davčni sistemi in sistemi 
socialnih prejemkov zasnovani tako, da 
zmanjšujejo neenakosti in spodbujajo 
pravičnost;

5. je zaskrbljen zaradi omejene 
medgeneracijske družbene mobilnosti in 
večje dohodkovne neenakosti v primerjavi 
z ravnjo pred krizo; poziva Komisijo in 
države članice, naj obravnavajo 
brezposelnost mladih in dohodkovne 
neenakosti med regijami; poudarja, da bi 
morala vsaka država članica oblikovati 
svojo fiskalno politiko, pri tem pa 
prednostno obravnavati v prihodnost 
usmerjene naložbe, ki bodo temeljile na 
znanju, zagotoviti trajnosten in vključujoč 
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razvoj ter ustvarjati priložnosti za 
zaposlovanje z visokimi prihodki, ki bodo 
omogočale evropski način življenja;

Or. en

Predlog spremembe 156
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen zaradi omejene 
medgeneracijske družbene mobilnosti in 
večje dohodkovne neenakosti v primerjavi 
z ravnjo pred krizo; poziva Komisijo in 
države članice, naj obravnavajo 
dohodkovne neenakosti; poudarja, da 
morajo biti davčni sistemi in sistemi 
socialnih prejemkov zasnovani tako, da 
zmanjšujejo neenakosti in spodbujajo 
pravičnost;

5. je zaskrbljen zaradi omejene 
medgeneracijske družbene mobilnosti in 
večje dohodkovne neenakosti v primerjavi 
z ravnjo pred krizo; poziva Komisijo in 
države članice, naj obravnavajo 
dohodkovne neenakosti, med drugim s 
spodbujanjem ustreznih minimalnih plač, 
visoke pokritosti s kolektivnimi 
pogodbami, enakih možnosti na področju 
izobraževanja in usposabljanja, enakosti 
spolov in vsesplošnega dostopa do 
kakovostnih storitev; poudarja, da morajo 
biti davčni sistemi in sistemi socialnih 
prejemkov zasnovani tako, da zmanjšujejo 
neenakosti in spodbujajo pravičnost;

Or. en

Predlog spremembe 157
France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen zaradi omejene 
medgeneracijske družbene mobilnosti in 

5. je zaskrbljen zaradi omejene 
medgeneracijske družbene mobilnosti in 
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večje dohodkovne neenakosti v primerjavi 
z ravnjo pred krizo; poziva Komisijo in 
države članice, naj obravnavajo 
dohodkovne neenakosti; poudarja, da 
morajo biti davčni sistemi in sistemi 
socialnih prejemkov zasnovani tako, da 
zmanjšujejo neenakosti in spodbujajo 
pravičnost;

večje dohodkovne neenakosti v primerjavi 
z ravnjo pred krizo; poziva države članice, 
naj obravnavajo dohodkovne neenakosti;

Or. en

Predlog spremembe 158
Romana Tomc

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen zaradi omejene 
medgeneracijske družbene mobilnosti in 
večje dohodkovne neenakosti v primerjavi 
z ravnjo pred krizo; poziva Komisijo in 
države članice, naj obravnavajo 
dohodkovne neenakosti; poudarja, da 
morajo biti davčni sistemi in sistemi 
socialnih prejemkov zasnovani tako, da 
zmanjšujejo neenakosti in spodbujajo 
pravičnost;

5. je zaskrbljen zaradi omejene 
medgeneracijske družbene mobilnosti in 
večje dohodkovne neenakosti v primerjavi 
z ravnjo pred krizo; poziva Komisijo in 
države članice, naj obravnavajo 
dohodkovne neenakosti;

Or. en

Predlog spremembe 159
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen zaradi omejene 
medgeneracijske družbene mobilnosti in 
večje dohodkovne neenakosti v primerjavi 
z ravnjo pred krizo; poziva Komisijo in 
države članice, naj obravnavajo 

5. je zaskrbljen zaradi omejene 
družbene mobilnosti, ki ovira mobilnost 
delovne sile in vzpostavitev dobro 
delujočega enotnega trga; poudarja, da je 
treba izboljšati priložnosti za mobilnost 
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dohodkovne neenakosti; poudarja, da 
morajo biti davčni sistemi in sistemi 
socialnih prejemkov zasnovani tako, da 
zmanjšujejo neenakosti in spodbujajo 
pravičnost;

kot odziv na pomanjkanje delovne sile na 
trgu dela v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 160
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen zaradi omejene 
medgeneracijske družbene mobilnosti in 
večje dohodkovne neenakosti v primerjavi 
z ravnjo pred krizo; poziva Komisijo in 
države članice, naj obravnavajo 
dohodkovne neenakosti; poudarja, da 
morajo biti davčni sistemi in sistemi 
socialnih prejemkov zasnovani tako, da 
zmanjšujejo neenakosti in spodbujajo 
pravičnost;

5. je zaskrbljen zaradi omejene 
medgeneracijske družbene mobilnosti in 
večje dohodkovne neenakosti v primerjavi 
z ravnjo pred krizo; poziva Komisijo in 
države članice, naj obravnavajo 
dohodkovne neenakosti in se borijo proti 
diskriminaciji; poudarja, da morajo biti 
davčni sistemi in sistemi socialnih 
prejemkov zasnovani tako, da zmanjšujejo 
neenakosti in spodbujajo pravičnost;

Or. en

Predlog spremembe 161
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen zaradi omejene 
medgeneracijske družbene mobilnosti in 
večje dohodkovne neenakosti v primerjavi 
z ravnjo pred krizo; poziva Komisijo in 
države članice, naj obravnavajo 
dohodkovne neenakosti; poudarja, da 

5. je zaskrbljen zaradi omejene 
medgeneracijske družbene mobilnosti in 
večje dohodkovne neenakosti v primerjavi 
z ravnjo pred krizo; poziva Komisijo in 
države članice, naj obravnavajo 
dohodkovne neenakosti; poudarja, da 
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morajo biti davčni sistemi in sistemi 
socialnih prejemkov zasnovani tako, da 
zmanjšujejo neenakosti in spodbujajo 
pravičnost;

morajo biti davčni sistemi in sistemi 
socialnih prejemkov zasnovani tako, da 
zmanjšujejo neenakosti, prispevajo k boju 
proti diskriminaciji in spodbujajo 
pravičnost;

Or. en

Predlog spremembe 162
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen zaradi omejene 
medgeneracijske družbene mobilnosti in 
večje dohodkovne neenakosti v primerjavi 
z ravnjo pred krizo; poziva Komisijo in 
države članice, naj obravnavajo 
dohodkovne neenakosti; poudarja, da 
morajo biti davčni sistemi in sistemi 
socialnih prejemkov zasnovani tako, da 
zmanjšujejo neenakosti in spodbujajo 
pravičnost;

5. je zaskrbljen zaradi omejene 
medgeneracijske družbene mobilnosti in 
večje dohodkovne neenakosti v primerjavi 
z ravnjo pred krizo; poziva države članice, 
naj obravnavajo dohodkovne neenakosti; 
poudarja, da morajo biti davčni sistemi in 
sistemi socialnih prejemkov zasnovani 
tako, da bodo zmanjševali neenakosti, 
spodbujali pravičnost in izboljšali 
zaposlenost ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 163
Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. je zaskrbljen zaradi omejene 
medgeneracijske družbene mobilnosti in 
večje dohodkovne neenakosti v primerjavi 
z ravnjo pred krizo; poziva Komisijo in 
države članice, naj obravnavajo 
dohodkovne neenakosti; poudarja, da 
morajo biti davčni sistemi in sistemi 
socialnih prejemkov zasnovani tako, da 

5. je zaskrbljen zaradi omejene 
medgeneracijske družbene mobilnosti in 
večje dohodkovne neenakosti v primerjavi 
z ravnjo pred krizo; poziva države članice, 
naj obravnavajo dohodkovne neenakosti; 
poudarja, da morajo biti davčni sistemi in 
sistemi socialnih prejemkov zasnovani 
tako, da bodo zmanjševali neenakosti in 
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zmanjšujejo neenakosti in spodbujajo 
pravičnost;

spodbujali pravičnost;

Or. en

Predlog spremembe 164
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja in pozdravlja poziv iz 
sklepov Sveta o gospodarstvih EU z 
zagotovljeno enakostjo spolov: pot naprej 
iz decembra 2019, da je treba več 
pozornosti nameniti enakosti spolov v 
različnih fazah procesa evropskega 
semestra, tudi z obravnavo že obstoječih 
kazalnikov enakosti spolov in z 
oblikovanjem novih ter z nadaljnjim 
razvojem zbiranja podatkov, razčlenjenih 
po spolu, in s statističnimi metodami in 
analizami za spremljanje napredka v zvezi 
z enakostjo spolov;

Or. en

Predlog spremembe 165
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. se strinja, da bi bilo treba 
optimizirati nacionalne davčne sisteme in 
sisteme socialnih prejemkov, s čimer bi 
okrepili spodbude za udeležbo na trgu 
dela, povečali pravičnost in preglednost 
ter zagotovili finančno vzdržnost in 
ustreznost sistemov socialnega varstva v 
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spreminjajočem se svetu dela;

Or. en

Predlog spremembe 166
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. je zaskrbljen zaradi pomanjkanja 
sklicevanj na diskriminacijo in rasizem ter 
na zagotavljanje enakih možnosti in 
dostojnega življenja za vse skupine, tudi z 
obravnavanjem večplastne diskriminacije 
v medsektorskem pristopu;

Or. en

Predlog spremembe 167
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače; 
poziva k zagotavljanju ustrezne ravni 
minimalnih plač na podlagi kolektivnih 
pogodb ali zakonodaje v skladu z 
nacionalnimi tradicijami; poziva k 
usklajenemu pristopu na ravni EU, da bi 
dosegli realno rast plač, preprečili začaran 
krog škodljive konkurence na področju 
stroškov dela in povečali navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco za vse; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
razširijo pokritost kolektivnih pogajanj na 
sektorski ravni in okrepijo udeležbo 
socialnih partnerjev pri oblikovanju 

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače; 
poziva k zagotavljanju ustrezne ravni 
minimalnih plač na podlagi kolektivnih 
pogodb ali zakonodaje v skladu z 
nacionalnimi tradicijami; poziva k 
usklajenemu pristopu na ravni EU, da bi 
dosegli realno rast plač, z vlaganjem v 
vseživljenjsko učenje, preko katerega 
lahko zaposleni pridobijo potrebne 
spretnosti, pa je mogoče doseči navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco za vse, 
pri čemer je treba zagotoviti njihove 
delavske pravice; poziva Komisijo in 
države članice, naj okrepijo dialog med 
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politik, tudi za evropski semester; socialnimi partnerji in preučijo prednosti 
pokritosti kolektivnih pogajanj na sektorski 
ravni, pri čemer je treba zagotoviti, da se 
bodo pri oblikovanju politik, tudi za 
evropski semester, upoštevala stališča vseh 
socialnih partnerjev;

Or. en

Predlog spremembe 168
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače; 
poziva k zagotavljanju ustrezne ravni 
minimalnih plač na podlagi kolektivnih 
pogodb ali zakonodaje v skladu z 
nacionalnimi tradicijami; poziva k 
usklajenemu pristopu na ravni EU, da bi 
dosegli realno rast plač, preprečili začaran 
krog škodljive konkurence na področju 
stroškov dela in povečali navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco za vse; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
razširijo pokritost kolektivnih pogajanj na 
sektorski ravni in okrepijo udeležbo 
socialnih partnerjev pri oblikovanju politik, 
tudi za evropski semester;

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače, saj 
je z njim mogoče zbirati mnenja socialnih 
partnerjev in zagotoviti, da se bodo 
upoštevali in razvijali vsi nadaljnji ukrepi 
EU na tem področju ob doslednem 
spoštovanju nacionalnih pristojnosti, 
avtonomije socialnih partnerjev in pravice 
do kolektivnih pogajanj; poziva Komisijo, 
naj sprejme ukrepe za večjo socialno 
konvergenco na podlagi rezultatov 
posvetovanja; poziva k usklajenemu 
pristopu na ravni EU, da bi dosegli realno 
rast plač, preprečili začaran krog škodljive 
konkurence na področju stroškov dela, 
socialni damping, in povečali navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco za vse; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
razširijo pokritost kolektivnih pogajanj na 
sektorski ravni in okrepijo udeležbo 
socialnih partnerjev pri oblikovanju politik, 
tudi za evropski semester;

Or. en

Predlog spremembe 169
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
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Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače; 
poziva k zagotavljanju ustrezne ravni 
minimalnih plač na podlagi kolektivnih 
pogodb ali zakonodaje v skladu z 
nacionalnimi tradicijami; poziva k 
usklajenemu pristopu na ravni EU, da bi 
dosegli realno rast plač, preprečili začaran 
krog škodljive konkurence na področju 
stroškov dela in povečali navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco za vse; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
razširijo pokritost kolektivnih pogajanj na 
sektorski ravni in okrepijo udeležbo 
socialnih partnerjev pri oblikovanju politik, 
tudi za evropski semester;

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače; 
meni, da se plače v nekaterih državah 
članicah vzdržujejo na umetno nizki 
ravni, kar ima škodljive posledice za 
gospodarstvo Unije in enotni trg; poziva k 
zagotavljanju ustrezne ravni minimalnih 
plač na podlagi kolektivnih pogodb ali 
zakonodaje v skladu z nacionalnimi 
tradicijami, ne da bi se spodkopavala 
avtonomija nacionalnih socialnih 
partnerjev in dobro delujočih modelov 
kolektivnih pogajanj; poziva k 
usklajenemu pristopu na ravni EU, da bi 
dosegli realno rast plač, preprečili začaran 
krog škodljive konkurence na področju 
stroškov dela in povečali navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco za vse; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo socialni dialog in pravice do 
kolektivnih pogajanj ter razširijo njihovo 
pokritost na sektorski ravni, okrepijo pa 
naj tudi udeležbo socialnih partnerjev pri 
oblikovanju politik, tudi za evropski 
semester;

Or. en

Predlog spremembe 170
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače; 
poziva k zagotavljanju ustrezne ravni 

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače; 
poziva k zagotavljanju ustrezne ravni 
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minimalnih plač na podlagi kolektivnih 
pogodb ali zakonodaje v skladu z 
nacionalnimi tradicijami; poziva k 
usklajenemu pristopu na ravni EU, da bi 
dosegli realno rast plač, preprečili začaran 
krog škodljive konkurence na področju 
stroškov dela in povečali navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco za vse; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
razširijo pokritost kolektivnih pogajanj na 
sektorski ravni in okrepijo udeležbo 
socialnih partnerjev pri oblikovanju politik, 
tudi za evropski semester;

minimalnih plač na podlagi kolektivnih 
pogodb ali nacionalne zakonodaje v 
skladu z nacionalnimi tradicijami; 
poudarja, da vsaka država članica sama 
odloča, ali bo določila raven minimalne 
plače, in da bi morala ta ustrezati 
specifičnim socialno-ekonomskim 
razmeram v tej državi; poudarja, da člen 
153(5) PDEU izrecno izključuje plače iz 
pristojnosti EU; poziva k usklajenemu 
pristopu na ravni EU, da bi dosegli realno 
rast plač, preprečili začaran krog škodljive 
konkurence na področju stroškov dela in 
povečali navzgor usmerjeno socialno 
konvergenco za vse; poziva Komisijo in 
države članice, naj razširijo pokritost 
kolektivnih pogajanj na sektorski ravni in 
okrepijo udeležbo socialnih partnerjev pri 
oblikovanju politik, tudi za evropski 
semester;

Or. en

Predlog spremembe 171
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače; 
poziva k zagotavljanju ustrezne ravni 
minimalnih plač na podlagi kolektivnih 
pogodb ali zakonodaje v skladu z 
nacionalnimi tradicijami; poziva k 
usklajenemu pristopu na ravni EU, da bi 
dosegli realno rast plač, preprečili začaran 
krog škodljive konkurence na področju 
stroškov dela in povečali navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco za vse; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
razširijo pokritost kolektivnih pogajanj na 
sektorski ravni in okrepijo udeležbo 
socialnih partnerjev pri oblikovanju politik, 

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače; 
poziva k zagotavljanju ustrezne ravni 
minimalnih plač na podlagi kolektivnih 
pogodb ali zakonodaje v skladu z 
nacionalnimi tradicijami; poudarja, da 
nobena pobuda EU o minimalni plači ne 
sme ogroziti avtonomije nacionalnih 
socialnih partnerjev in dobro delujočih 
modelov kolektivnih pogajanj; poziva k 
usklajenemu pristopu na ravni EU, da bi 
dosegli realno rast plač, preprečili začaran 
krog škodljive konkurence na področju 
stroškov dela in povečali navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco za vse; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
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tudi za evropski semester; okrepijo socialni dialog in pravice do 
kolektivnih pogajanj ter razširijo njihovo 
pokritost na sektorski ravni, okrepijo pa naj 
tudi udeležbo socialnih partnerjev pri 
oblikovanju politik, tudi za evropski 
semester;

Or. en

Predlog spremembe 172
Marianne Vind

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače; 
poziva k zagotavljanju ustrezne ravni 
minimalnih plač na podlagi kolektivnih 
pogodb ali zakonodaje v skladu z 
nacionalnimi tradicijami; poziva k 
usklajenemu pristopu na ravni EU, da bi 
dosegli realno rast plač, preprečili začaran 
krog škodljive konkurence na področju 
stroškov dela in povečali navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco za vse; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
razširijo pokritost kolektivnih pogajanj na 
sektorski ravni in okrepijo udeležbo 
socialnih partnerjev pri oblikovanju politik, 
tudi za evropski semester;

6. je seznanjen s posvetovanjem 
Komisije o evropskem okviru za 
minimalne plače; poziva k zagotavljanju 
ustrezne ravni minimalnih plač na podlagi 
kolektivnih pogodb ali zakonodaje v skladu 
z nacionalnimi tradicijami; poudarja, da 
nobena pobuda EU o minimalni plači ne 
sme ogroziti avtonomije nacionalnih 
socialnih partnerjev in dobro delujočih 
modelov kolektivnih pogajanj; poziva k 
usklajenemu pristopu na ravni EU, da bi 
dosegli realno rast plač, preprečili začaran 
krog škodljive konkurence na področju 
stroškov dela in povečali navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco za vse; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo socialne pravice in pravice do 
kolektivnih pogajanj ter razširijo njihovo 
pokritost na sektorski ravni, okrepijo pa 
naj tudi udeležbo socialnih partnerjev pri 
oblikovanju politik, tudi za evropski 
semester;

Or. en

Predlog spremembe 173
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače; 
poziva k zagotavljanju ustrezne ravni 
minimalnih plač na podlagi kolektivnih 
pogodb ali zakonodaje v skladu z 
nacionalnimi tradicijami; poziva k 
usklajenemu pristopu na ravni EU, da bi 
dosegli realno rast plač, preprečili začaran 
krog škodljive konkurence na področju 
stroškov dela in povečali navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco za vse; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
razširijo pokritost kolektivnih pogajanj na 
sektorski ravni in okrepijo udeležbo 
socialnih partnerjev pri oblikovanju politik, 
tudi za evropski semester;

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače; 
poziva k ustrezni ravni minimalnih plač 
nad pragom revščine, ki bodo omogočale 
dostojno življenje na podlagi kolektivnih 
pogodb ali zakonodaje v skladu z 
nacionalnimi tradicijami ter obenem 
povečale potencial za ustvarjanje delovnih 
mest v podjetjih na področju socialnega 
gospodarstva; poziva k usklajenemu 
pristopu na ravni EU, da bi dosegli realno 
rast plač, preprečili začaran krog škodljive 
konkurence na področju stroškov dela in 
povečali navzgor usmerjeno socialno 
konvergenco za vse; poziva Komisijo in 
države članice, naj razširijo pokritost 
kolektivnih pogajanj na sektorski ravni in 
okrepijo udeležbo socialnih partnerjev pri 
oblikovanju politik, tudi za evropski 
semester;

Or. en

Predlog spremembe 174
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače; 
poziva k zagotavljanju ustrezne ravni 
minimalnih plač na podlagi kolektivnih 
pogodb ali zakonodaje v skladu z 
nacionalnimi tradicijami; poziva k 
usklajenemu pristopu na ravni EU, da bi 
dosegli realno rast plač, preprečili 
začaran krog škodljive konkurence na 
področju stroškov dela in povečali 

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače; 
poziva Komisijo, naj zaščiti in okrepi 
socialni dialog kot najboljše orodje za 
učinkovit in prožen evropski trg dela, ki 
bo temeljil na načelu subsidiarnosti; v 
zvezi s tem naj v obliki priporočila Svetu 
preuči okvir za minimalne plače v skladu 
z nacionalno zakonodajo, običaji in 
tradicijo;
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navzgor usmerjeno socialno konvergenco 
za vse; poziva Komisijo in države članice, 
naj razširijo pokritost kolektivnih pogajanj 
na sektorski ravni in okrepijo udeležbo 
socialnih partnerjev pri oblikovanju 
politik, tudi za evropski semester;

Or. en

Predlog spremembe 175
Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače; 
poziva k zagotavljanju ustrezne ravni 
minimalnih plač na podlagi kolektivnih 
pogodb ali zakonodaje v skladu z 
nacionalnimi tradicijami; poziva k 
usklajenemu pristopu na ravni EU, da bi 
dosegli realno rast plač, preprečili začaran 
krog škodljive konkurence na področju 
stroškov dela in povečali navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco za vse; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
razširijo pokritost kolektivnih pogajanj na 
sektorski ravni in okrepijo udeležbo 
socialnih partnerjev pri oblikovanju politik, 
tudi za evropski semester;

6. spodbuja države članice, naj 
zagotovijo, da bodo zaposleni prejemali 
plačo, s katero bodo lahko v svojih 
državah dostojno živeli; ob tem želi 
spomniti, da je uvedba minimalne plače v 
izključni pristojnosti posamezne države 
članice; poziva k zagotavljanju ustrezne 
ravni minimalnih plač na podlagi 
kolektivnih pogodb ali zakonodaje v skladu 
z nacionalnimi tradicijami; poziva k 
usklajenemu pristopu na ravni EU, da bi 
dosegli realno rast plač, preprečili začaran 
krog škodljive konkurence na področju 
stroškov dela in povečali navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco za vse; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
razširijo pokritost kolektivnih pogajanj na 
sektorski ravni in okrepijo udeležbo 
socialnih partnerjev pri oblikovanju politik, 
tudi za evropski semester;

Or. en

Predlog spremembe 176
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače; 
poziva k zagotavljanju ustrezne ravni 
minimalnih plač na podlagi kolektivnih 
pogodb ali zakonodaje v skladu z 
nacionalnimi tradicijami; poziva k 
usklajenemu pristopu na ravni EU, da bi 
dosegli realno rast plač, preprečili 
začaran krog škodljive konkurence na 
področju stroškov dela in povečali 
navzgor usmerjeno socialno konvergenco 
za vse; poziva Komisijo in države članice, 
naj razširijo pokritost kolektivnih pogajanj 
na sektorski ravni in okrepijo udeležbo 
socialnih partnerjev pri oblikovanju politik, 
tudi za evropski semester;

6. je seznanjen s posvetovanjem 
Komisije o evropskem okviru za 
minimalne plače; poziva Komisijo, naj pri 
predlaganju politike trga dela in socialnih 
politik upošteva načelo subsidiarnosti, kot 
je zapisano v pogodbah; poziva Komisijo 
in države članice, naj razširijo pokritost 
kolektivnih pogajanj na sektorski ravni in 
okrepijo udeležbo socialnih partnerjev pri 
oblikovanju politik, tudi za evropski 
semester;

Or. en

Predlog spremembe 177
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače; 
poziva k zagotavljanju ustrezne ravni 
minimalnih plač na podlagi kolektivnih 
pogodb ali zakonodaje v skladu z 
nacionalnimi tradicijami; poziva k 
usklajenemu pristopu na ravni EU, da bi 
dosegli realno rast plač, preprečili začaran 
krog škodljive konkurence na področju 
stroškov dela in povečali navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco za vse; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
razširijo pokritost kolektivnih pogajanj na 
sektorski ravni in okrepijo udeležbo 
socialnih partnerjev pri oblikovanju politik, 
tudi za evropski semester;

6. pozdravlja dejstvo, da se je 
Komisija s socialnimi partnerji 
posvetovala o evropskem okviru za 
minimalne plače; poziva, naj se zagotovijo 
ustrezne ravni minimalnih plač na podlagi 
kolektivnih pogodb ali zakonodaje, pri 
čemer je treba ustrezno upoštevati 
različne nacionalne tradicije; poziva k 
usklajenemu pristopu na ravni EU, da bi 
preprečili konkurenco na področju 
stroškov dela in povečali navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco za vse; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
razširijo pokritost kolektivnih pogajanj in 
okrepijo udeležbo socialnih partnerjev pri 
oblikovanju politik, tudi za evropski 
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semester;

Or. en

Predlog spremembe 178
Romana Tomc

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače; 
poziva k zagotavljanju ustrezne ravni 
minimalnih plač na podlagi kolektivnih 
pogodb ali zakonodaje v skladu z 
nacionalnimi tradicijami; poziva k 
usklajenemu pristopu na ravni EU, da bi 
dosegli realno rast plač, preprečili začaran 
krog škodljive konkurence na področju 
stroškov dela in povečali navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco za vse; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
razširijo pokritost kolektivnih pogajanj na 
sektorski ravni in okrepijo udeležbo 
socialnih partnerjev pri oblikovanju politik, 
tudi za evropski semester;

6. pozdravlja posvetovanje Komisije o 
evropskem okviru za minimalne plače; 
poziva k vzpostavitvi okvira za minimalne 
plače na podlagi kolektivnih pogodb ali 
zakonodaje v skladu z nacionalnimi 
tradicijami; poziva k usklajenemu pristopu 
na ravni EU, da bi dosegli realno rast plač, 
preprečili začaran krog škodljive 
konkurence na področju stroškov dela in 
povečali navzgor usmerjeno socialno 
konvergenco za vse; poziva Komisijo in 
države članice, naj razširijo pokritost 
kolektivnih pogajanj na sektorski ravni in 
okrepijo udeležbo socialnih partnerjev pri 
oblikovanju politik, tudi za evropski 
semester;

Or. en

Predlog spremembe 179
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva države članice, naj si še 
naprej prizadevajo zagotoviti dostopnost, 
razpoložljivost, cenovno dostopnost, 
kakovost in stroškovno učinkovitost svojih 
sistemov zdravstvenega varstva ter naj v 
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zdravstvenih sistemih večji poudarek 
namenijo preventivnemu zdravstvenemu 
varstvu z izvajanjem priporočil za 
posamezne države; poudarja, da so 
pomembne kampanje za preprečevanje in 
promocijo zdravja, katerih ciljna publika 
so zlasti mladi iz prikrajšanih skupin 
prebivalstva, ter nadaljnje spodbujanje in 
upoštevanje zdravstvenih dejavnikov v 
politiki zaposlovanja in socialnih 
politikah;

Or. en

Predlog spremembe 180
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da je dobro delujoč 
socialni dialog, ki vključuje različne 
akterje na različnih ravneh, ključno 
orodje pri oblikovanju delovnih pogojev, 
saj zagotavlja ravnovesje med interesi 
delavcev in delodajalcev ter prispeva h 
gospodarski konkurenčnosti in socialni 
koheziji; poziva države članice, naj še bolj 
okrepijo socialni dialog v Evropi, da bi 
uravnovesili odnose med delodajalci in 
delojemalci ter po potrebi okrepili 
možnosti za kolektivna pogajanja;

Or. en

Predlog spremembe 181
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja pomen strukturiranega 
in sistematičnega dialoga s civilno družbo 
na nacionalni ravni, da bi se povečalo 
prevzemanje odgovornosti; meni, da bi 
morala Komisija zbirati prispevke 
širokega nabora deležnikov in obširneje 
obveščati javnost o priporočilih za 
posamezne države in poročilih po 
državah, tudi z večjim številom razprav na 
višji politični ravni;

Or. en

Predlog spremembe 182
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da bi morale plače za 
delo s polnim delovnim časom zagotavljati 
dostojno življenje; poudarja, da bi moral 
vsak delavec v Uniji prejemati zajamčeno 
plačo, ki mu zagotavlja ne le osnovne 
potrebe (hrana, prebivališče in obleke), 
temveč tudi zdravstveno varstvo, 
izobraževanje, prevoz, rekreacijo in nekaj 
prihrankov za nepredvidene dogodke, kot 
so bolezni in nesreče;

Or. en

Predlog spremembe 183
Lina Gálvez Muñoz
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. obžaluje, ker okvir evropskega 
semestra ne vsebuje še širšega 
upoštevanja vidika spola in dodatnih 
kazalnikov, ter poziva Komisijo, naj 
indeks enakosti spolov vključi v evropski 
semester kot eno od orodij za spremljanje 
napredka pri doseganju ciljev na področju 
zaposlovanja in socialnih ciljev ter naj 
prizna učinek, ki ga imajo 
makroekonomske politike na enakost 
spolov;

Or. en

Predlog spremembe 184
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. znova poudarja, da morajo biti v to 
močno vključeni socialni partnerji, ki jih 
je treba bolj podpirati pri krepitvi njihovih 
zmogljivosti, zlasti v državah s šibkim 
socialnim dialogom; poziva Komisijo, naj 
podpre sindikate v državah članicah, kjer 
so šibki;

Or. en

Predlog spremembe 185
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poudarja, da so kolektivna 
pogajanja pomembna za trajnostno rast 
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plač in prožnost podjetij; poudarja, da 
politike Unije, vključno s tistimi, na 
področju katerih se izvaja socialni steber, 
ne smejo ogrožati trgov dela, ki so odvisni 
od kolektivnih pogajanj, in posegati v 
zadeve, ki so predmet kolektivnih pogajanj 
v teh državah;

Or. en

Predlog spremembe 186
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poziva k strukturiranemu 
vključevanju in večji vključenosti 
ministrov za socialne, zdravstvene in 
okoljske zadeve v proces evropskega 
semestra na ravni Sveta;

Or. en

Predlog spremembe 187
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6c. pozdravlja pripravo evropskega 
akcijskega načrta za izvajanje evropskega 
stebra socialnih pravic in poziva Evropsko 
komisijo, naj v skladu z 20 načeli oblikuje 
jasne cilje, ki naj bi jih dosegli do leta 
2030;

Or. en
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Predlog spremembe 188
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poziva Komisijo, naj 
predloži celovito evropsko strategijo za boj 
proti revščini in vzpostavi evropsko 
jamstvo za otroke z ustreznim 
financiranjem in dobro oblikovanimi 
podpornimi storitvami;

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poziva Komisijo, naj 
predloži celovito evropsko strategijo za boj 
proti revščini, ki bo temeljila na pravicah, 
vključno z okvirno direktivo o 
minimalnem dohodku, in vzpostavi 
evropsko jamstvo za otroke z ustreznim 
financiranjem in dobro oblikovanimi 
vključujočimi podpornimi storitvami na 
podlagi integriranega aktivnega 
vključevanja, ki bo združevalo izvajanje 
temeljnih socialnih pravic, 
visokokakovostnih storitev in dostojnih 
delovnih mest, ter bo oblikovano v 
sodelovanju s skupnostjo; jo poziva, naj se 
začne izvajati tudi nova strategija za 
vključevanje Romov s konkretnimi cilji in 
s poudarkom na preprečevanju sovraštva 
do Romov, njeno izvajanje pa naj se 
spremlja v okviru evropskega semestra;

Or. en

Predlog spremembe 189
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
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revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poziva Komisijo, naj 
predloži celovito evropsko strategijo za boj 
proti revščini in vzpostavi evropsko 
jamstvo za otroke z ustreznim 
financiranjem in dobro oblikovanimi 
podpornimi storitvami;

revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poziva Komisijo, naj v 
tesnem sodelovanju z državami članicami 
pripravi celovito evropsko strategijo za boj 
proti revščini in pri tem prizna njihove 
dosedanje dosežke, naj vzpostavi evropsko 
jamstvo za otroke in dobro zasnovane 
podporne storitve, ki se bodo uporabljale 
na dovolj prožen način, v skladu z 
nacionalnimi posebnostmi in ob 
upoštevanju obstoječih nacionalnih 
sistemov, ter naj zagotovi ustrezno 
financiranje brez znižanja sredstev za 
obstoječe finančne instrumente;

Or. en

Predlog spremembe 190
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poziva Komisijo, naj 
predloži celovito evropsko strategijo za boj 
proti revščini in vzpostavi evropsko 
jamstvo za otroke z ustreznim 
financiranjem in dobro oblikovanimi 
podpornimi storitvami;

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poziva Komisijo, naj 
predloži celovito evropsko strategijo za boj 
proti revščini in vzpostavi evropsko 
jamstvo za otroke z ustreznim 
financiranjem in dobro oblikovanimi 
podpornimi storitvami, da bo imel vsak 
otrok pravico do brezplačnega 
kakovostnega zdravstvenega varstva, 
brezplačnega kakovostnega izobraževanja, 
brezplačnega kakovostnega otroškega 
varstva ter dostojnega bivališča in 
ustrezne prehrane; poudarja, da se zaradi 
visokih stopenj neenakosti zmanjšujeta 
tudi gospodarska proizvodnja in potencial 
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za trajnostno rast;

Or. en

Predlog spremembe 191
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poziva Komisijo, naj 
predloži celovito evropsko strategijo za boj 
proti revščini in vzpostavi evropsko 
jamstvo za otroke z ustreznim 
financiranjem in dobro oblikovanimi 
podpornimi storitvami;

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poziva Komisijo, naj 
predloži celovito evropsko strategijo za boj 
proti revščini in vzpostavi evropsko 
jamstvo za otroke z ustreznim 
financiranjem in dobro oblikovanimi 
podpornimi storitvami; poudarja, da je 
treba več sredstev nameniti za najbolj 
ogrožene, saj je to gonilna sila evropske 
solidarnosti ter način, kako prispevati k 
boju proti najhujšim oblikam revščine v 
Uniji, kot sta pomanjkanje hrane in 
revščina otrok;

Or. en

Predlog spremembe 192
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poziva Komisijo, naj 
predloži celovito evropsko strategijo za boj 

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poziva Komisijo, naj 
predloži celovito evropsko strategijo za boj 
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proti revščini in vzpostavi evropsko 
jamstvo za otroke z ustreznim 
financiranjem in dobro oblikovanimi 
podpornimi storitvami;

proti revščini in predlaga zakonodajo z 
ustreznim financiranjem v okviru 
Evropskega socialnega sklada plus za 
izvajanje evropskega jamstva za otroke, 
saj noben otrok ne bi smel biti 
zapostavljen, predlaga pa naj tudi dobro 
zasnovane podporne storitve, da bi 
otrokom zagotovili enak dostop do 
brezplačnega zdravstvenega varstva, 
brezplačnega izobraževanja, brezplačnega 
otroškega varstva, dostojnega bivališča in 
ustrezne prehrane;

Or. en

Predlog spremembe 193
Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poziva Komisijo, naj 
predloži celovito evropsko strategijo za boj 
proti revščini in vzpostavi evropsko 
jamstvo za otroke z ustreznim 
financiranjem in dobro oblikovanimi 
podpornimi storitvami;

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poudarja, da ima 
revščina otrok veliko večplastnih vzrokov, 
in da so za reševanje s tem povezane 
problematike, na primer v zdravstvu, 
otroškem varstvu, prehrani in na 
stanovanjskem področju, pristojne in 
odgovorne države članice; poziva države 
članice, naj se prednostno borijo proti 
revščini otrok;

Or. en

Predlog spremembe 194
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poziva Komisijo, naj 
predloži celovito evropsko strategijo za boj 
proti revščini in vzpostavi evropsko 
jamstvo za otroke z ustreznim 
financiranjem in dobro oblikovanimi 
podpornimi storitvami;

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poziva Komisijo, naj 
predloži celovito evropsko strategijo za boj 
proti revščini, pri čemer je treba predvsem 
povečati sredstva za najbolj prikrajšane v 
okviru novega Evropskega socialnega 
sklada plus, vzpostavi pa naj tudi 
evropsko jamstvo za otroke z ustreznim 
financiranjem in dobro oblikovanimi 
podpornimi storitvami;

Or. en

Predlog spremembe 195
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poziva Komisijo, naj 
predloži celovito evropsko strategijo za boj 
proti revščini in vzpostavi evropsko 
jamstvo za otroke z ustreznim 
financiranjem in dobro oblikovanimi 
podpornimi storitvami;

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi iz ranljivih skupin, ki 
jim grozita revščina in socialna 
izključenost; je zlasti zaskrbljen zaradi 
visoke stopnje revščine otrok in 
zaposlenih; poziva Komisijo, naj predloži 
celovito evropsko strategijo za boj proti 
revščini in vzpostavi evropsko jamstvo za 
otroke z ustreznim financiranjem in dobro 
oblikovanimi podpornimi storitvami;

Or. en

Predlog spremembe 196
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poziva Komisijo, naj 
predloži celovito evropsko strategijo za boj 
proti revščini in vzpostavi evropsko 
jamstvo za otroke z ustreznim 
financiranjem in dobro oblikovanimi 
podpornimi storitvami;

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
relativna revščina in socialna izključenost; 
je zlasti zaskrbljen zaradi visoke stopnje 
revščine otrok in zaposlenih; poziva 
Komisijo, naj predloži celovito evropsko 
strategijo za boj proti revščini in vzpostavi 
evropsko jamstvo za otroke z ustreznim 
financiranjem in dobro oblikovanimi 
podpornimi storitvami;

Or. en

Predlog spremembe 197
Jeroen Lenaers

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poziva Komisijo, naj 
predloži celovito evropsko strategijo za boj 
proti revščini in vzpostavi evropsko 
jamstvo za otroke z ustreznim 
financiranjem in dobro oblikovanimi 
podpornimi storitvami;

7. ponovno izraža zaskrbljenost zaradi 
velikega števila ljudi, ki jim grozita 
revščina in socialna izključenost; je zlasti 
zaskrbljen zaradi visoke stopnje revščine 
otrok in zaposlenih; poziva Komisijo, naj 
predloži celovito evropsko strategijo za boj 
proti revščini, s posebnim poudarkom na 
otrocih, z ustreznim financiranjem in 
dobro oblikovanimi podpornimi storitvami;

Or. en

Predlog spremembe 198
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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7a. je zaskrbljen, ker so v Evropski 
uniji še vedno močno prisotne vertikalna 
in horizontalna segregacija na trgu dela 
ter razlike v plačah in pokojninah med 
spoloma in ker je premalo žensk 
vključenih v procese odločanja, predvsem 
ekonomske, vključno s socialnim 
dialogom; poudarja, da te in druge 
neenakosti najbolj občutijo prikrajšane 
skupine žensk, in zato poziva, naj se v 
politike zaposlovanja in socialno zaščito 
vključi medsektorski pristop za zaščito 
ranljivih skupin žensk, vključno z 
invalidkami; meni, da je treba za uspešno 
izvajanje tega medsektorskega pristopa 
vključiti podatke in informacije, ločene po 
spolu, predvsem za platformo in 
neprijavljeno delo, aktivne politike 
zaposlovanja, mobilnost, individualne 
akcijske načrte ali nadomestila za 
brezposelnost;

Or. en

Predlog spremembe 199
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poziva države članice in Komisijo, 
naj na prvo mesto postavijo boj proti 
brezposelnosti mladih in v celoti 
izkoristijo temu namenjene finančne 
instrumente, na primer jamstvo za mlade, 
programe EU, kot je Erasmus+, in 
ustrezno prilagojene ukrepe, s katerimi 
bodo zmanjšale brezposelnost mladih in 
spodbujale njihovo zaposljivost;

Or. en


