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Predlog spremembe 34
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati za razvoj usklajene strategije 
zaposlovanja ter zlasti za spodbujanje 
kvalificirane, usposobljene in 
prilagodljive delovne sile in trgov dela, ki 
se odzivajo na gospodarske spremembe, 
da bi dosegle cilja polne zaposlenosti in 
socialnega napredka, uravnoteženo rast in 
visoko raven varstva ter izboljšanje 
kakovosti okolja iz člena 3 Pogodbe o 
Evropski uniji. Države članice ob 
upoštevanju nacionalnih praks glede 
odgovornosti socialnih partnerjev 
obravnavajo spodbujanje zaposlovanja kot 
zadevo skupnega pomena in usklajujejo 
svoje delovanje v zvezi s tem v okviru 
Sveta.

(1) Ustavitev gospodarske dejavnosti, 
ki je posledica pandemije covida-19, je 
evropskim podjetjem povzročila resno 
težavo glede likvidnosti, ki bo, če preraste 
v težavo solventnosti, pomenila zaprtje 
velikega deleža podjetij in prizadela 
predvsem MSP in samozaposlene. Zato 
mora EU ponovno razmisliti o svojih 
političnih prednostnih nalogah in 
spremeniti večletni finančni okvir, da bi 
ohranila obstoječo industrijsko strukturo 
in se osredotočila na gospodarsko 
okrevanje. Države članice in Unija si 
morajo prizadevati za razvoj usklajene 
strategije zaposlovanja ter zlasti za 
zagotovitev neprekinjenega poslovanja, da 
bi zagotovile dostop do likvidnosti in 
spodbudile politiko, ki bo odpravila ali 
zmanjšala davčne obveznosti. Da bi 
zagotovili, da imajo delavci boljši dostop 
do trga dela in da na njem tudi ostanejo, 
se spodbuja, da je delovna sila 
kvalificirana, usposobljena in 
prilagodljiva, trgi dela pa prožni in se 
odzivajo na gospodarske spremembe, da 
bi zmanjšali negativne učinke na 
zaposlovanje. Države članice ob 
upoštevanju nacionalnih praks glede 
odgovornosti socialnih partnerjev 
obravnavajo spodbujanje zaposlovanja kot 
zadevo skupnega pomena in usklajujejo 
svoje delovanje v zvezi s tem v okviru 
Sveta.

Or. es

Predlog spremembe 35
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas
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Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati za razvoj usklajene strategije 
zaposlovanja ter zlasti za spodbujanje 
kvalificirane, usposobljene in prilagodljive 
delovne sile in trgov dela, ki se odzivajo na 
gospodarske spremembe, da bi dosegle 
cilja polne zaposlenosti in socialnega 
napredka, uravnoteženo rast in visoko 
raven varstva ter izboljšanje kakovosti 
okolja iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji. 
Države članice ob upoštevanju nacionalnih 
praks glede odgovornosti socialnih 
partnerjev obravnavajo spodbujanje 
zaposlovanja kot zadevo skupnega pomena 
in usklajujejo svoje delovanje v zvezi s tem 
v okviru Sveta.

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati za razvoj usklajene strategije 
zaposlovanja ter zlasti za spodbujanje 
kvalificirane, usposobljene in prilagodljive 
delovne sile in trgov dela, ki se odzivajo na 
gospodarske spremembe, da bi dosegle 
cilja polne zaposlenosti in socialnega 
napredka, uravnoteženo rast in visoko 
raven varstva ter izboljšanje kakovosti 
okolja iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji. 
Države članice ob upoštevanju nacionalnih 
praks glede odgovornosti socialnih 
partnerjev obravnavajo spodbujanje 
zaposlovanja kot zadevo skupnega pomena 
in usklajujejo svoje delovanje v zvezi s tem 
v okviru Sveta. Države članice in Unija bi 
morale imeti na voljo dolgoročne 
instrumente za obvladovanje velikih 
pretresov, da bi lahko zadržale delovna 
mesta, ohranile znanja in spretnosti ter 
zmanjšale pritisk na nacionalne javne 
finance, zlasti z vzpostavitvijo stalnega 
evropskega sistema pozavarovanja za 
primer brezposelnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 36
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati za razvoj usklajene strategije 
zaposlovanja ter zlasti za spodbujanje 
kvalificirane, usposobljene in prilagodljive 
delovne sile in trgov dela, ki se odzivajo na 
gospodarske spremembe, da bi dosegle 

(1) Države članice in Unija oblikujejo 
in začnejo izvajati usklajeno strategijo 
zaposlovanja, in sicer zlasti za spodbujanje 
kvalificirane, usposobljene in prilagodljive 
delovne sile, zdravja in varnosti pri delu 
ter vključujočih trgov dela, ki bi jih urejal 
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cilja polne zaposlenosti in socialnega 
napredka, uravnoteženo rast in visoko 
raven varstva ter izboljšanje kakovosti 
okolja iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji. 
Države članice ob upoštevanju nacionalnih 
praks glede odgovornosti socialnih 
partnerjev obravnavajo spodbujanje 
zaposlovanja kot zadevo skupnega pomena 
in usklajujejo svoje delovanje v zvezi s tem 
v okviru Sveta.

regulativni okvir, da bi lahko v celoti 
zagotovile varstvo ekonomskih in 
socialnih pravic vseh delavcev ter 
upoštevale, da mora biti prehod na krožno 
in podnebno nevtralno gospodarstvo 
socialno pravičen, da bi tako dosegle cilje 
polne zaposlenosti in socialnega napredka, 
trajnostnega razvoja, uravnotežene rasti 
in visoke ravni varstva ter izboljšanje 
kakovosti okolja iz člena 3 Pogodbe o 
Evropski uniji. Države članice ob 
upoštevanju nacionalnih praks glede 
odgovornosti socialnih partnerjev 
obravnavajo spodbujanje zaposlovanja kot 
zadevo skupnega pomena in usklajujejo 
svoje delovanje v zvezi s tem v okviru 
Sveta.

Or. it

Predlog spremembe 37
Tomáš Zdechovský

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati za razvoj usklajene strategije 
zaposlovanja ter zlasti za spodbujanje 
kvalificirane, usposobljene in prilagodljive 
delovne sile in trgov dela, ki se odzivajo na 
gospodarske spremembe, da bi dosegle 
cilja polne zaposlenosti in socialnega 
napredka, uravnoteženo rast in visoko 
raven varstva ter izboljšanje kakovosti 
okolja iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji. 
Države članice ob upoštevanju nacionalnih 
praks glede odgovornosti socialnih 
partnerjev obravnavajo spodbujanje 
zaposlovanja kot zadevo skupnega pomena 
in usklajujejo svoje delovanje v zvezi s tem 
v okviru Sveta.

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati za razvoj učinkovite in 
usklajene strategije zaposlovanja ter zlasti 
za spodbujanje kvalificirane, usposobljene 
in prilagodljive delovne sile, in sicer tako 
da izobraževalne sisteme bolje uskladijo s 
potrebami trga dela, posledično pa 
spodbujajo trge dela, ki se odzivajo na 
gospodarske spremembe. Namen tega je 
zagotoviti, da bodo dosegle cilja polne 
zaposlenosti in socialnega napredka, 
uravnoteženo rast in visoko raven varstva 
ter izboljšanje kakovosti okolja iz člena 3 
Pogodbe o Evropski uniji. Države članice 
ob upoštevanju nacionalnih praks glede 
odgovornosti socialnih partnerjev 
obravnavajo spodbujanje zaposlovanja kot 
zadevo skupnega pomena in usklajujejo 
svoje delovanje v zvezi s tem v okviru 
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Sveta. V aktualnih razmerah, ki so 
posledica pandemije COVID-19, bi bilo 
treba posebno pozornost nameniti tistim, 
ki se soočajo z izgubo službo.

Or. en

Predlog spremembe 38
Anne Sander

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati za razvoj usklajene strategije 
zaposlovanja ter zlasti za spodbujanje 
kvalificirane, usposobljene in prilagodljive 
delovne sile in trgov dela, ki se odzivajo na 
gospodarske spremembe, da bi dosegle 
cilja polne zaposlenosti in socialnega 
napredka, uravnoteženo rast in visoko 
raven varstva ter izboljšanje kakovosti 
okolja iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji. 
Države članice ob upoštevanju nacionalnih 
praks glede odgovornosti socialnih 
partnerjev obravnavajo spodbujanje 
zaposlovanja kot zadevo skupnega pomena 
in usklajujejo svoje delovanje v zvezi s tem 
v okviru Sveta.

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati za razvoj usklajene strategije 
zaposlovanja ter zlasti za spodbujanje 
kvalificirane in usposobljene delovne sile 
ter usklajenosti znanja in spretnosti ter 
potreb trga dela, omogočanje ustvarjanja 
kakovostnih delovnih mest ter zagotovitev 
gospodarskega okolja, ki je naklonjeno 
podjetjem, ter trgov dela, ki se lahko hitro 
odzivajo na gospodarske spremembe in 
krize, da bi dosegle cilje polne zaposlenosti 
in socialnega napredka, uravnotežene 
rasti, ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije ter visoke ravni varstva in 
izboljšanje kakovosti okolja iz člena 3 
Pogodbe o Evropski uniji. Države članice 
ob upoštevanju nacionalnih praks glede 
odgovornosti socialnih partnerjev 
obravnavajo spodbujanje zaposlovanja kot 
zadevo skupnega pomena in usklajujejo 
svoje delovanje v zvezi s tem v okviru 
Sveta.

Or. fr

Predlog spremembe 39
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati za razvoj usklajene strategije 
zaposlovanja ter zlasti za spodbujanje 
kvalificirane, usposobljene in prilagodljive 
delovne sile in trgov dela, ki se odzivajo na 
gospodarske spremembe, da bi dosegle 
cilja polne zaposlenosti in socialnega 
napredka, uravnoteženo rast in visoko 
raven varstva ter izboljšanje kakovosti 
okolja iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji. 
Države članice ob upoštevanju nacionalnih 
praks glede odgovornosti socialnih 
partnerjev obravnavajo spodbujanje 
zaposlovanja kot zadevo skupnega pomena 
in usklajujejo svoje delovanje v zvezi s tem 
v okviru Sveta.

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati za razvoj usklajene strategije 
zaposlovanja ter zlasti za spodbujanje 
kvalificirane, usposobljene in prilagodljive 
delovne sile in trgov dela, ki se odzivajo na 
gospodarske spremembe, da bi dosegle 
cilja polne zaposlenosti in socialnega 
napredka, uravnoteženo rast in visoko 
raven varstva ter izboljšanje kakovosti 
okolja iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji. 
Države članice ob upoštevanju nacionalnih 
praks glede odgovornosti socialnih 
partnerjev obravnavajo spodbujanje 
zaposlovanja kot zadevo skupnega pomena 
in usklajujejo svoje delovanje v zvezi s tem 
v okviru Sveta. Zaradi aktualne 
pandemije covida-19, ki bo imela v Uniji 
resne in dolgotrajne posledice za trge 
dela, so potrebna usklajena politična 
prizadevanja, da bi podprli zaposlovanje 
ter spodbudili gospodarstvo in 
povpraševanje po delovni sili.

Or. pl

Predlog spremembe 40
Peter Lundgren

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati za razvoj usklajene strategije 
zaposlovanja ter zlasti za spodbujanje 
kvalificirane, usposobljene in prilagodljive 
delovne sile in trgov dela, ki se odzivajo na 
gospodarske spremembe, da bi dosegle 
cilja polne zaposlenosti in socialnega 
napredka, uravnoteženo rast in visoko 
raven varstva ter izboljšanje kakovosti 
okolja iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji. 
Države članice ob upoštevanju nacionalnih 

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati, da ob upoštevanju 
porazdelitve pristojnosti med EU in 
državami članicami ter načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti razvijejo 
usklajeno strategijo zaposlovanja in zlasti 
za spodbujanje kvalificirane, usposobljene 
in prilagodljive delovne sile in trgov dela, 
ki se odzivajo na gospodarske spremembe. 
Namen tega je zagotoviti, da bodo dosegle 
cilja polne zaposlenosti in socialnega 



PE650.650v01-00 8/86 AM\1204312SL.docx

SL

praks glede odgovornosti socialnih 
partnerjev obravnavajo spodbujanje 
zaposlovanja kot zadevo skupnega pomena 
in usklajujejo svoje delovanje v zvezi s tem 
v okviru Sveta.

napredka, uravnoteženo rast in visoko 
raven varstva ter izboljšanje kakovosti 
okolja iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji. 
Države članice ob upoštevanju nacionalnih 
praks glede odgovornosti socialnih 
partnerjev obravnavajo spodbujanje 
zaposlovanja kot zadevo skupnega pomena 
in usklajujejo svoje delovanje v zvezi s tem 
v okviru Sveta.

Or. en

Predlog spremembe 41
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Samira Rafaela, Yana Toom

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati za razvoj usklajene strategije 
zaposlovanja ter zlasti za spodbujanje 
kvalificirane, usposobljene in prilagodljive 
delovne sile in trgov dela, ki se odzivajo na 
gospodarske spremembe, da bi dosegle 
cilja polne zaposlenosti in socialnega 
napredka, uravnoteženo rast in visoko 
raven varstva ter izboljšanje kakovosti 
okolja iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji. 
Države članice ob upoštevanju nacionalnih 
praks glede odgovornosti socialnih 
partnerjev obravnavajo spodbujanje 
zaposlovanja kot zadevo skupnega pomena 
in usklajujejo svoje delovanje v zvezi s tem 
v okviru Sveta.

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati za razvoj usklajene strategije 
zaposlovanja ter zlasti za spodbujanje 
kvalificirane, usposobljene in prilagodljive 
delovne sile ter dinamičnih in v 
prihodnost usmerjenih trgov dela, ki se 
odzivajo na gospodarske spremembe, da bi 
dosegle cilja polne zaposlenosti in 
socialnega napredka, uravnoteženo rast in 
visoko raven varstva ter izboljšanje 
kakovosti okolja iz člena 3 Pogodbe o 
Evropski uniji. Države članice ob 
upoštevanju nacionalnih praks glede 
odgovornosti socialnih partnerjev 
spodbujanje zaposlovanja na podlagi 
enakih možnosti in socialne pravičnosti 
obravnavajo kot vprašanje skupnega 
pomena in usklajujejo svoje delovanje v 
zvezi s tem v okviru Sveta.

Or. fr
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Predlog spremembe 42
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati za razvoj usklajene strategije 
zaposlovanja ter zlasti za spodbujanje 
kvalificirane, usposobljene in prilagodljive 
delovne sile in trgov dela, ki se odzivajo na 
gospodarske spremembe, da bi dosegle 
cilja polne zaposlenosti in socialnega 
napredka, uravnoteženo rast in visoko 
raven varstva ter izboljšanje kakovosti 
okolja iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji. 
Države članice ob upoštevanju nacionalnih 
praks glede odgovornosti socialnih 
partnerjev obravnavajo spodbujanje 
zaposlovanja kot zadevo skupnega pomena 
in usklajujejo svoje delovanje v zvezi s tem 
v okviru Sveta.

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati za razvoj usklajene strategije 
zaposlovanja ter zlasti za spodbujanje 
kvalificirane, usposobljene in prilagodljive 
delovne sile in trgov dela, ki se odzivajo na 
gospodarske spremembe, da bi dosegle 
cilja polne zaposlenosti in socialnega 
napredka, uravnoteženo rast in visoko 
raven varstva ter izboljšanje kakovosti 
okolja iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji. 
Države članice ob spoštovanju nacionalnih 
praks in avtonomije socialnih partnerjev 
glede njihove odgovornosti obravnavajo 
spodbujanje zaposlovanja kot zadevo 
skupnega pomena in usklajujejo svoje 
delovanje v zvezi s tem v okviru Sveta.

Or. en

Predlog spremembe 43
José Manuel Fernandes

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati za razvoj usklajene strategije 
zaposlovanja ter zlasti za spodbujanje 
kvalificirane, usposobljene in prilagodljive 
delovne sile in trgov dela, ki se odzivajo na 
gospodarske spremembe, da bi dosegle 
cilja polne zaposlenosti in socialnega 
napredka, uravnoteženo rast in visoko 
raven varstva ter izboljšanje kakovosti 
okolja iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji. 
Države članice ob upoštevanju nacionalnih 
praks glede odgovornosti socialnih 

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati za razvoj usklajene strategije 
zaposlovanja ter zlasti za spodbujanje 
podjetništva in kvalificirane, usposobljene 
in prilagodljive delovne sile in trgov dela, 
ki se odzivajo na gospodarske spremembe, 
da bi dosegle cilja polne zaposlenosti in 
socialnega napredka, uravnoteženo rast in 
visoko raven varstva ter izboljšanje 
kakovosti okolja iz člena 3 Pogodbe o 
Evropski uniji. Države članice ob 
upoštevanju nacionalnih praks glede 
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partnerjev obravnavajo spodbujanje 
zaposlovanja kot zadevo skupnega pomena 
in usklajujejo svoje delovanje v zvezi s tem 
v okviru Sveta.

odgovornosti socialnih partnerjev 
obravnavajo spodbujanje zaposlovanja kot 
zadevo skupnega pomena in usklajujejo 
svoje delovanje v zvezi s tem v okviru 
Sveta.

Or. pt

Predlog spremembe 44
Miriam Lexmann

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati za razvoj usklajene strategije 
zaposlovanja ter zlasti za spodbujanje 
kvalificirane, usposobljene in prilagodljive 
delovne sile in trgov dela, ki se odzivajo na 
gospodarske spremembe, da bi dosegle 
cilja polne zaposlenosti in socialnega 
napredka, uravnoteženo rast in visoko 
raven varstva ter izboljšanje kakovosti 
okolja iz člena 3 Pogodbe o Evropski uniji. 
Države članice ob upoštevanju nacionalnih 
praks glede odgovornosti socialnih 
partnerjev obravnavajo spodbujanje 
zaposlovanja kot zadevo skupnega pomena 
in usklajujejo svoje delovanje v zvezi s tem 
v okviru Sveta.

(1) Države članice in Unija si morajo 
prizadevati za razvoj usklajene strategije 
zaposlovanja ter zlasti za spodbujanje 
kvalificirane, usposobljene in prilagodljive 
delovne sile in trgov dela, ki se odzivajo na 
gospodarske spremembe, da bi dosegle 
cilja polne zaposlenosti, socialnega 
napredka in vključenosti, uravnoteženo 
rast in visoko raven varstva ter izboljšanje 
kakovosti okolja iz člena 3 Pogodbe o 
Evropski uniji. Države članice ob 
upoštevanju nacionalnih praks glede 
odgovornosti socialnih partnerjev 
obravnavajo spodbujanje zaposlovanja kot 
zadevo skupnega pomena in usklajujejo 
svoje delovanje v zvezi s tem v okviru 
Sveta.

Or. sk

Predlog spremembe 45
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Kriza zaradi pandemije covida-19 
bo imela bistvene posledice za 
zaposlovanje, socialno pravičnost in 
delovne pogoje. Mnogi delavci so zaradi 
prenehanja gospodarske dejavnosti postali 
delno brezposelni, podjetja, zlasti mala in 
srednja, pa imajo težave z likvidnostjo. 
Prekarni in revni delavci so bili zaradi 
narave njihovega dela pogosto najbolj 
izpostavljeni visokim zdravstvenim 
tveganjem. Številni delavci in podjetja so 
izkoristili možnost dela na daljavo in 
obsežne uporabe digitalnih orodij. Če se 
želijo Unija in države članice na to krizo 
brez primere odzvati z ustrezno politiko 
zaposlovanja in socialne pravičnosti, se 
morajo zavezati obsežnemu evropskemu 
načrtu za oživitev gospodarstva, s katerim 
bodo podjetjem nudile potrebno podporo 
za ponovno vzpostavitev likvidnosti, 
delavcem pa zagotovile finančno pomoč 
zlasti v obliki nadomestila za delno 
brezposelnost in z zagotavljanjem 
delovnih mest. Zagotoviti je treba zaščito 
in razvoj evropskega trga dela ter s tem 
delovna mesta, plače in ustrezne delovne 
pogoje. V času te krize in v odzivu nanjo 
se morajo Unija in države članice 
zavezati, da bodo še naprej izpolnjevale 
svoje obveznosti. S svojimi politikami 
zaposlovanja in socialnimi politikami 
morajo države članice v skladu s cilji 
zelenega dogovora prispevati k doseganju 
ciljev trajnostnega razvoja in sodelovati 
pri izvajanju evropskega stebra socialnih 
pravic.

Or. fr

Predlog spremembe 46
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon
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Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Evropa se sooča s krizo 
zgodovinskih razsežnosti, ki ima neslutene 
posledice za življenje ljudi, družbo in 
gospodarstvo. Unija in države članice 
morajo storiti vse, kar je v njihovi moči, 
da bi zajezile gospodarski in socialni šok 
zaradi krize, preprečile množično izgubo 
delovnih mest in globoko recesijo ter 
razvile trajnosten in pravičen načrt za 
okrevanje gospodarstva. V tem načrtu 
morajo biti predvidene znatne naložbe za 
okrepitev sistemov socialne varnosti in 
zdravstvenega varstva ter za povečanje 
odpornosti družbe in gospodarstva, pri 
čemer morajo biti spoštovane pravice 
delavcev ter zagotovljeni dostojni delovni 
in zaposlitveni pogoji. Evropski zeleni 
dogovor in evropski steber socialnih 
pravic morata biti vodilo strategije za 
gospodarsko in družbeno okrevanje, ki jo 
je treba spremljati v okviru evropskega 
semestra.

Or. en

Predlog spremembe 47
Peter Lundgren

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Unija bi morala spoštovati dejstvo, 
da ima vsaka država članica svoj 
edinstveni model za regulacijo trga dela. 
Spoštovati je treba meje pristojnosti Unije 
ter načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. 
Države članice bi se morale same odločati 
o svojih ciljih in ritmu svojega razvoja ter 
zagotoviti, da bo ta v skladu z njihovimi 
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gospodarskimi danostmi. Švedska bi 
morala imeti možnost, da se trajno izključi 
iz kakršne koli oblike ureditve trga dela, 
ki bi lahko posegala v model, po katerem 
ga ureja Švedska.

Or. en

Predlog spremembe 48
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Komisija in države članice delujejo 
usklajeno, da bi zagotovile dobro 
delovanje notranjega trga s prostim in 
varnim pretokom blaga med državami 
članicami in da bi preprečile motnje v 
dobavnih in proizvodnih verigah. 

Or. es

Predlog spremembe 49
Peter Lundgren

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in varstvo, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami in varstvo pravic otrok. Pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik 
in dejavnosti mora Unija upoštevati 
zahteve, ki so povezane s spodbujanjem 
visoke stopnje zaposlenosti, 
zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, 
bojem proti revščini in socialni 
izključenosti ter visoko stopnjo 

črtano
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izobraževanja in usposabljanja, kot določa 
člen 9 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije.

Or. en

Predlog spremembe 50
Miriam Lexmann

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in varstvo, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami in varstvo pravic otrok. Pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti mora Unija upoštevati zahteve, 
ki so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
revščini in socialni izključenosti ter visoko 
stopnjo izobraževanja in usposabljanja, kot 
določa člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in varstvo, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami, celovito vključevanje 
invalidov in varstvo pravic otrok in drugih 
prikrajšanih družbenih skupin, tudi tistih, 
ki doživljajo večplastne oblike 
diskriminacije. Pri opredeljevanju in 
izvajanju svojih politik in dejavnosti mora 
Unija upoštevati zahteve, ki so povezane s 
spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, 
vključujočimi trgi dela, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, obstojem 
kakovostnih javnih storitev, ki so cenovno 
in geografsko dostopne, bojem proti 
revščini in socialni izključenosti ter visoko 
stopnjo izobraževanja in usposabljanja, kot 
določa člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

Or. sk

Predlog spremembe 51
Guido Reil

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in varstvo, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami in varstvo pravic otrok. Pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti mora Unija upoštevati zahteve, 
ki so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
revščini in socialni izključenosti ter visoko 
stopnjo izobraževanja in usposabljanja, kot 
določa člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

(2) Pri opredeljevanju in izvajanju 
svojih politik in dejavnosti mora Unija 
upoštevati zahteve, ki so povezane s 
spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, 
zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, 
bojem proti revščini in socialni 
izključenosti ter visoko stopnjo 
izobraževanja in usposabljanja, kot določa 
člen 9 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije.

Or. de

Predlog spremembe 52
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in varstvo, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami in varstvo pravic otrok. Pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti mora Unija upoštevati zahteve, 
ki so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
revščini in socialni izključenosti ter visoko 
stopnjo izobraževanja in usposabljanja, kot 
določa člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in varstvo, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami in varstvo pravic otrok ter 
zdravje starejših. Pri opredeljevanju in 
izvajanju svojih politik in dejavnosti mora 
Unija upoštevati socialno-ekonomske 
posledice covida-19 in se v svojih 
prizadevanjih osredotočiti na 
preprečevanje zapiranja podjetij, ki so 
sposobna preživetja, da bi zaščitili 
obstoječa delovna mesta, ki zagotavljajo 
ustrezno socialno zaščito. EU se še naprej 
bori proti revščini in socialni izključenosti 
ter si prizadeva za visoko stopnjo 
izobraževanja in usposabljanja, kot določa 
člen 9 Pogodbe o delovanju Evropske 
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unije.

Or. es

Predlog spremembe 53
Anne Sander

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in varstvo, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami in varstvo pravic otrok. Pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti mora Unija upoštevati zahteve, 
ki so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
revščini in socialni izključenosti ter visoko 
stopnjo izobraževanja in usposabljanja, kot 
določa člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

(2) Unija se mora boriti proti revščini, 
socialni izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in varstvo, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami in varstvo pravic otrok. Pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti mora Unija upoštevati zahteve, 
ki so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti ter vključujočega in 
kakovostnega trga dela, z zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
revščini in socialni izključenosti ter visoko 
stopnjo izobraževanja in usposabljanja, 
tudi vseživljenjskega, kot določa člen 9 
Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Or. fr

Predlog spremembe 54
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in varstvo, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in zaščito, 
enakost spolov, solidarnost med 
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generacijami in varstvo pravic otrok. Pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti mora Unija upoštevati zahteve, 
ki so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
revščini in socialni izključenosti ter visoko 
stopnjo izobraževanja in usposabljanja, kot 
določa člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

generacijami, vključevanje invalidov ter 
varstvo pravic otrok in drugih ranljivih 
skupin. Pri opredeljevanju in izvajanju 
svojih politik in dejavnosti mora Unija 
upoštevati zahteve, ki so povezane s 
spodbujanjem vključujočih trgov dela, 
polne zaposlenosti, kolektivnih pogajanj 
in dostojnih plač, zagotavljanjem ustrezne 
socialne zaščite za vse, bojem proti revščini 
in socialni izključenosti, visoko stopnjo 
izobraževanja in usposabljanja ter 
varovanjem zdravja ljudi.

Or. en

Predlog spremembe 55
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in varstvo, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami in varstvo pravic otrok. Pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti mora Unija upoštevati zahteve, 
ki so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
revščini in socialni izključenosti ter visoko 
stopnjo izobraževanja in usposabljanja, kot 
določa člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in varstvo, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami in varstvo pravic otrok in 
najbolj prikrajšanih. Pri opredeljevanju in 
izvajanju svojih politik in dejavnosti mora 
Unija upoštevati zahteve, ki so povezane s 
spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, 
zagotavljanjem dostojnega življenja in 
ustrezne socialne zaščite za vse, bojem 
proti revščini in socialni izključenosti ter 
visoko stopnjo izobraževanja in 
usposabljanja, kot določa člen 9 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.

Or. fr

Predlog spremembe 56
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in varstvo, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami in varstvo pravic otrok. Pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti mora Unija upoštevati zahteve, 
ki so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
revščini in socialni izključenosti ter visoko 
stopnjo izobraževanja in usposabljanja, kot 
določa člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

(2) Unija se mora boriti proti vsem 
vrstam revščine, socialni izključenosti in 
diskriminaciji ter si prizadevati za najvišjo 
raven socialne pravičnosti in varnosti, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami in varstvo pravic otrok. Pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti mora Unija upoštevati zahteve, 
ki so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
revščini in socialni izključenosti ter visoko 
stopnjo izobraževanja in usposabljanja, kot 
določa člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

Or. it

Predlog spremembe 57
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in varstvo, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami in varstvo pravic otrok. Pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti mora Unija upoštevati zahteve, 
ki so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
revščini in socialni izključenosti ter visoko 
stopnjo izobraževanja in usposabljanja, kot 
določa člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in zaščito, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami, vključevanje invalidov in 
varstvo pravic otrok. Pri opredeljevanju in 
izvajanju svojih politik in dejavnosti mora 
Unija upoštevati zahteve, ki so povezane s 
spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, 
zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, 
bojem proti revščini in socialni 
izključenosti ter visoko stopnjo 
izobraževanja in usposabljanja, kot določa 
člen 9 Pogodbe o delovanju Evropske 
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unije.

Or. pl

Predlog spremembe 58
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in varstvo, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami in varstvo pravic otrok. Pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti mora Unija upoštevati zahteve, 
ki so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
revščini in socialni izključenosti ter visoko 
stopnjo izobraževanja in usposabljanja, kot 
določa člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti, revščini, materialni 
prikrajšanosti in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in varstvo, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami in varstvo pravic otrok. Pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti mora Unija upoštevati zahteve, 
ki so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
revščini in socialni izključenosti ter visoko 
stopnjo izobraževanja in usposabljanja, kot 
določa člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

Or. fr

Predlog spremembe 59
Antonius Manders

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in varstvo, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami in varstvo pravic otrok. Pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji, tudi proti 
diskriminaciji na podlagi starosti, ter 
spodbujati socialno pravičnost in varstvo, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami in varstvo pravic otrok. Pri 
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dejavnosti mora Unija upoštevati zahteve, 
ki so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
revščini in socialni izključenosti ter visoko 
stopnjo izobraževanja in usposabljanja, kot 
določa člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti mora Unija upoštevati zahteve, 
ki so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
revščini in socialni izključenosti ter visoko 
stopnjo izobraževanja in usposabljanja, kot 
določa člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (PDEU).

Or. nl

Predlog spremembe 60
Tomáš Zdechovský

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in varstvo, 
enakost žensk in moških, solidarnost med 
generacijami in varstvo pravic otrok. Pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti mora Unija upoštevati zahteve, 
ki so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
revščini in socialni izključenosti ter visoko 
stopnjo izobraževanja in usposabljanja, kot 
določa člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

(2) Unija se mora boriti proti socialni 
izključenosti, revščini in diskriminaciji ter 
spodbujati socialno pravičnost in zaščito, 
enakost spolov, solidarnost med 
generacijami in varstvo pravic otrok. Pri 
opredeljevanju in izvajanju svojih politik in 
dejavnosti mora Unija upoštevati zahteve, 
ki so povezane s spodbujanjem visoke 
stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 
ustrezne socialne zaščite, bojem proti 
revščini in socialni izključenosti ter visoko 
stopnjo izobraževanja in usposabljanja, kot 
določa člen 9 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 61
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Unija je v skladu s Pogodbo o 
delovanju Evropske unije (PDEU) razvila 
in uvedla instrumente za usklajevanje 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
V okviru navedenih instrumentov te 
smernice za politike zaposlovanja držav 
članic skupaj s širšimi smernicami 
ekonomskih politik držav članic in Unije, 
določenimi v Priporočilu Sveta (EU) 
2015/11845, sestavljajo integrirane 
smernice. Države članice in Unijo naj bi 
usmerjale pri izvajanju politik, pri tem pa 
odražale soodvisnost držav članic. Nastali 
sklop usklajenih evropskih in nacionalnih 
politik in reform naj bi zagotovil ustrezno 
skupno kombinacijo trajnostnih 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja, 
ki naj bi imela pozitivne učinke prelivanja.

(3) Unija je v skladu s Pogodbo o 
delovanju Evropske unije (PDEU) razvila 
in uvedla instrumente za usklajevanje 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
V okviru navedenih instrumentov te 
smernice za politike zaposlovanja držav 
članic skupaj s širšimi smernicami 
ekonomskih politik držav članic in Unije, 
določenimi v Priporočilu Sveta (EU) 
2015/11845, sestavljajo integrirane 
smernice. Glede na izredne razmere, ki jih 
je povzročila pandemija covida-19, naj bi 
te smernice kot celota usmerjale države 
članice pri izvajanju politik in naj bi se v 
njih odražala tudi soodvisnost držav članic 
ter duh popolne ekonomske in družbene 
solidarnosti, da bi se lahko ustrezno 
odzvale na resne posledice pandemije. 
Nastali sklop usklajenih evropskih in 
nacionalnih politik in reform naj bi 
zagotovil ustrezno skupno kombinacijo 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja, 
ki naj bi imela pozitivne učinke socialno-
ekonomskega prelivanja v vseh državah 
članicah.

__________________ __________________
5 Priporočilo Sveta (EU) 2015/1184 z dne 
14. julija 2015 o širših smernicah 
ekonomskih politik držav članic in 
Evropske unije (UL L 192, 18.7.2015, 
str. 27).

5 Priporočilo Sveta (EU) 2015/1184 z dne 
14. julija 2015 o širših smernicah 
ekonomskih politik držav članic in 
Evropske unije (UL L 192, 18.7.2015, 
str. 27).

Or. it

Predlog spremembe 62
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Unija je v skladu s Pogodbo o 
delovanju Evropske unije (PDEU) razvila 
in uvedla instrumente za usklajevanje 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
V okviru navedenih instrumentov te 
smernice za politike zaposlovanja držav 
članic skupaj s širšimi smernicami 
ekonomskih politik držav članic in Unije, 
določenimi v Priporočilu Sveta (EU) 
2015/1184 (5), sestavljajo integrirane 
smernice. Države članice in Unijo naj bi 
usmerjale pri izvajanju politik, pri tem pa 
odražale soodvisnost držav članic. Nastali 
sklop usklajenih evropskih in nacionalnih 
politik in reform naj bi zagotovil ustrezno 
skupno kombinacijo trajnostnih 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja, 
ki naj bi imela pozitivne učinke prelivanja.

(3) Unija je v skladu s Pogodbo o 
delovanju Evropske unije (PDEU) razvila 
in uvedla instrumente za usklajevanje 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
V okviru navedenih instrumentov te 
smernice za politike zaposlovanja držav 
članic skupaj s širšimi smernicami 
ekonomskih politik držav članic in Unije, 
določenimi v Priporočilu Sveta (EU) 
2015/1184 (5), sestavljajo integrirane 
smernice. Biti morajo skladne z globalno 
strategijo Unije za doseganje ciljev 
trajnega razvoja, zelenim dogovorom in 
evropskim stebrom socialnih pravic ter 
države članice in Unijo usmerjati pri 
izvajanju politik, kar naj bi odražalo 
soodvisnost držav članic. Nastali sklop 
usklajenih evropskih in nacionalnih politik 
in reform naj bi zagotovil ustrezno skupno 
kombinacijo trajnostnih ekonomskih 
politik in politik zaposlovanja, ki naj bi 
imela pozitivne učinke prelivanja.

__________________ __________________
5 Priporočilo Sveta (EU) 2015/1184 z dne 
14. julija 2015 o širših smernicah 
ekonomskih politik držav članic in 
Evropske unije (UL L 192, 18.7.2015, 
str. 27).

5 Priporočilo Sveta (EU) 2015/1184 z dne 
14. julija 2015 o širših smernicah 
ekonomskih politik držav članic in 
Evropske unije (UL L 192, 18.7.2015, 
str. 27).

Or. fr

Predlog spremembe 63
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Unija je v skladu s Pogodbo o 
delovanju Evropske unije (PDEU) razvila 
in uvedla instrumente za usklajevanje 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 

(3) Unija je v skladu s Pogodbo o 
delovanju Evropske unije (PDEU) razvila 
in uvedla instrumente za usklajevanje 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
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V okviru navedenih instrumentov te 
smernice za politike zaposlovanja držav 
članic skupaj s širšimi smernicami 
ekonomskih politik držav članic in Unije, 
določenimi v Priporočilu Sveta (EU) 
2015/1184 (5), sestavljajo integrirane 
smernice. Države članice in Unijo naj bi 
usmerjale pri izvajanju politik, pri tem pa 
odražale soodvisnost držav članic. Nastali 
sklop usklajenih evropskih in nacionalnih 
politik in reform naj bi zagotovil ustrezno 
skupno kombinacijo trajnostnih 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja, 
ki naj bi imela pozitivne učinke prelivanja.

V okviru navedenih instrumentov te 
smernice za politike zaposlovanja držav 
članic skupaj s širšimi smernicami 
ekonomskih politik držav članic in Unije, 
določenimi v Priporočilu Sveta (EU) 
2015/1184 (5), sestavljajo integrirane 
smernice. Države članice in Unijo naj bi 
usmerjale pri izvajanju politik, pri tem pa 
odražale soodvisnost držav članic. Nastali 
sklop usklajenih evropskih in nacionalnih 
politik in reform naj bi zagotovil ustrezno 
skupno kombinacijo trajnostnih 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja, 
ki naj bi imela pozitivne učinke prelivanja, 
pomagal pa naj bi tudi pri učinkovitem 
odzivanju na vpliv pandemije covida-19 
na trg dela in gospodarstvo držav članic.

__________________ __________________
5 Priporočilo Sveta (EU) 2015/1184 z dne 
14. julija 2015 o širših smernicah 
ekonomskih politik držav članic in 
Evropske unije (UL L 192, 18.7.2015, 
str. 27).

5 Priporočilo Sveta (EU) 2015/1184 z dne 
14. julija 2015 o širših smernicah 
ekonomskih politik držav članic in 
Evropske unije (UL L 192, 18.7.2015, 
str. 27).

Or. pl

Predlog spremembe 64
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Unija je v skladu s Pogodbo o 
delovanju Evropske unije (PDEU) razvila 
in uvedla instrumente za usklajevanje 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
V okviru navedenih instrumentov te 
smernice za politike zaposlovanja držav 
članic skupaj s širšimi smernicami 
ekonomskih politik držav članic in Unije, 
določenimi v Priporočilu Sveta (EU) 
2015/1184 (5), sestavljajo integrirane 
smernice. Države članice in Unijo naj bi 
usmerjale pri izvajanju politik, pri tem pa 

(3) Unija je v skladu s Pogodbo o 
delovanju Evropske unije (PDEU) razvila 
in uvedla instrumente za usklajevanje 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
V okviru navedenih instrumentov te 
smernice za politike zaposlovanja držav 
članic skupaj s širšimi smernicami 
ekonomskih politik držav članic in Unije, 
določenimi v Priporočilu Sveta (EU) 
2015/1184(5), sestavljajo integrirane 
smernice. Države članice in Unijo naj bi 
usmerjale pri izvajanju politik, pri tem pa 
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odražale soodvisnost držav članic. Nastali 
sklop usklajenih evropskih in nacionalnih 
politik in reform naj bi zagotovil ustrezno 
skupno kombinacijo trajnostnih 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja, 
ki naj bi imela pozitivne učinke prelivanja.

odražale soodvisnost držav članic. Nastali 
sklop usklajenih evropskih in nacionalnih 
politik in reform naj bi v skladu z 
ustreznimi cilji trajnostnega razvoja 
zagotovil ustrezno skupno kombinacijo 
trajnostnih ekonomskih politik in politik 
zaposlovanja, ki naj bi imela pozitivne 
učinke prelivanja.

__________________ __________________
5 Priporočilo Sveta (EU) 2015/1184 z dne 
14. julija 2015 o širših smernicah 
ekonomskih politik držav članic in 
Evropske unije (UL L 192, 18.7.2015, 
str. 27).

5 Priporočilo Sveta (EU) 2015/1184 z dne 
14. julija 2015 o širših smernicah 
ekonomskih politik držav članic in 
Evropske unije (UL L 192, 18.7.2015, 
str. 27).

Or. en

Predlog spremembe 65
Anne Sander

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Unija je v skladu s Pogodbo o 
delovanju Evropske unije (PDEU) razvila 
in uvedla instrumente za usklajevanje 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
V okviru navedenih instrumentov te 
smernice za politike zaposlovanja držav 
članic skupaj s širšimi smernicami 
ekonomskih politik držav članic in Unije, 
določenimi v Priporočilu Sveta (EU) 
2015/1184 (5), sestavljajo integrirane 
smernice. Države članice in Unijo naj bi 
usmerjale pri izvajanju politik, pri tem pa 
odražale soodvisnost držav članic. Nastali 
sklop usklajenih evropskih in nacionalnih 
politik in reform naj bi zagotovil ustrezno 
skupno kombinacijo trajnostnih 
ekonomskih politik in politik 
zaposlovanja, ki naj bi imela pozitivne 
učinke prelivanja.

(3) Unija je v skladu s Pogodbo o 
delovanju Evropske unije (PDEU) razvila 
in uvedla instrumente za usklajevanje 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
V okviru navedenih instrumentov te 
smernice za politike zaposlovanja držav 
članic skupaj s širšimi smernicami 
ekonomskih politik držav članic in Unije, 
določenimi v Priporočilu Sveta (EU) 
2015/1184 (5), sestavljajo integrirane 
smernice. Države članice in Unijo naj bi 
usmerjale pri izvajanju politik, pri tem pa 
odražale soodvisnost držav članic. Nastali 
sklop usklajenih evropskih in nacionalnih 
politik in reform naj bi zagotovil odporen 
in kakovosten trg dela.

__________________ __________________
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5 Priporočilo Sveta (EU) 2015/1184 z dne 
14. julija 2015 o širših smernicah 
ekonomskih politik držav članic in 
Evropske unije (UL L 192, 18.7.2015, 
str. 27).

5 Priporočilo Sveta (EU) 2015/1184 z dne 
14. julija 2015 o širših smernicah 
ekonomskih politik držav članic in 
Evropske unije (UL L 192, 18.7.2015, 
str. 27).

Or. fr

Predlog spremembe 66
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Smernice za politike zaposlovanja 
držav članic so oblikovane v skladu z 
novimi določbami, sprejetimi na ravni 
Unije, da bi države članice podprli pri 
obravnavanju izjemnih zdravstvenih, 
gospodarskih in socialnih posledic 
pandemije covida-19 ter jim omogočili, da 
sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi 
bodo vse državljane v celoti zaščitile, kar 
zadeva zaposlitev in dohodek, zagotovile 
varstvo podjetjem ter poskrbele tudi za 
zdravje in varnost pri delu.

Or. it

Predlog spremembe 67
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Smernice za politike zaposlovanja 
so skladne s Paktom za stabilnost in rast, 
obstoječo zakonodajo Unije in različnimi 
pobudami Unije, vključno s Priporočilom 

(4) Smernice za politike zaposlovanja 
morajo prispevati k doseganju ciljev glede 
trajnostnega razvoja, izvajanju naše 
strategije za rast iz zelenega dogovora in 
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Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi 
jamstva za mladino (6), Priporočilom Sveta 
z dne 15. februarja 2016 o vključevanju 
dolgotrajno brezposelnih na trg dela (7), 
Priporočilom Sveta z dne 19. decembra 
2016 z naslovom Poti izpopolnjevanja: 
nove priložnosti za odrasle (8), 
Priporočilom Sveta z dne 15. marca 2018 o 
evropskem okviru za kakovostna in 
učinkovita vajeništva (9), Priporočilom 
Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih 
kompetencah za vseživljenjsko učenje (10), 
Priporočilom Sveta z dne 22. maja 2019 o 
visokokakovostnih sistemih vzgoje in 
varstva predšolskih otrok (11) in 
Priporočilom Sveta z dne 8. novembra 
2019 o dostopu delavcev in 
samozaposlenih oseb do socialne 
zaščite (12).

izvajanju evropskega stebra socialnih 
pravic. Te smernice so tudi skladne s 
Paktom za stabilnost in rast, obstoječo 
zakonodajo Unije in različnimi pobudami 
Unije, vključno s Priporočilom Sveta z dne 
22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za 
mladino (6), Priporočilom Sveta z dne 
15. februarja 2016 o vključevanju 
dolgotrajno brezposelnih na trg dela (7), 
Priporočilom Sveta z dne 19. decembra 
2016 z naslovom Poti izpopolnjevanja: 
nove priložnosti za odrasle (8), 
Priporočilom Sveta z dne 15. marca 2018 o 
evropskem okviru za kakovostna in 
učinkovita vajeništva (9), Priporočilom 
Sveta z dne 22. maja 2018 o ključnih 
kompetencah za vseživljenjsko učenje (10), 
Priporočilom Sveta z dne 22. maja 2019 o 
visokokakovostnih sistemih vzgoje in 
varstva predšolskih otrok (11) in 
Priporočilom Sveta z dne 8. novembra 
2019 o dostopu delavcev in 
samozaposlenih oseb do socialne zaščite 
(12).

__________________ __________________
6 UL C 120, 26.4.2013, str. 1. 6 UL C 120, 26.4.2013, str. 1.
7 UL C 67, 20.2.2016, str. 1. 7 UL C 67, 20.2.2016, str. 1.
8 UL C 484, 24.12.2016, str. 1. 8 UL C 484, 24.12.2016, str. 1.
9 UL C 153, 2.5.2018, str. 1. 9 UL C 153, 2.5.2018, str. 1.
10 UL C 189, 4.6.2018, str. 1. 10 UL C 189, 4.6.2018, str. 1.
11 UL C 189, 5.6.2019, str. 4. 11 UL C 189, 5.6.2019, str. 4.
12 UL C 387, 15.11.2019, str. 1. 12 UL C 387, 15.11.2019, str. 1.

Or. fr

Predlog spremembe 68
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Uvodna izjava 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Smernice za politike zaposlovanja 
so skladne s Paktom za stabilnost in rast, 
obstoječo zakonodajo Unije in različnimi 
pobudami Unije, vključno s Priporočilom 
Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi 
jamstva za mladino6, Priporočilom Sveta z 
dne 15. februarja 2016 o vključevanju 
dolgotrajno brezposelnih na trg dela7, 
Priporočilom Sveta z dne 19. decembra 
2016 z naslovom Poti izpopolnjevanja: 
nove priložnosti za odrasle8, Priporočilom 
Sveta z dne 15. marca 2018 o evropskem 
okviru za kakovostna in učinkovita 
vajeništva9, Priporočilom Sveta z dne 22. 
maja 2018 o ključnih kompetencah za 
vseživljenjsko učenje10, Priporočilom 
Sveta z dne 22. maja 2019 o 
visokokakovostnih sistemih vzgoje in 
varstva predšolskih otrok11 in Priporočilom 
Sveta z dne 8. novembra 2019 o dostopu 
delavcev in samozaposlenih oseb do 
socialne zaščite12.

(4) Smernice za politike zaposlovanja 
prispevajo k celovitemu izvajanju 
evropskega stebra socialnih pravic ter 
doseganju ciljev Združenih narodov za 
trajnostni razvoj in ciljev evropskega 
zelenega dogovora ter so skladne z 
obstoječo zakonodajo Unije in različnimi 
pobudami Unije, vključno s Priporočilom 
Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi 
jamstva za mladino6, Priporočilom Sveta z 
dne 15. februarja 2016 o vključevanju 
dolgotrajno brezposelnih na trg dela7, 
Priporočilom Sveta z dne 19. 
decembra 2016 z naslovom Poti 
izpopolnjevanja: nove priložnosti za 
odrasle8, Priporočilom Sveta z dne 
15. marca 2018 o evropskem okviru za 
kakovostna in učinkovita vajeništva9, 
Priporočilom Sveta z dne 22. maja 2018 o 
ključnih kompetencah za vseživljenjsko 
učenje10, Priporočilom Sveta z dne 
22. maja 2019 o visokokakovostnih 
sistemih vzgoje in varstva predšolskih 
otrok11 in Priporočilom Sveta z dne 
8. novembra 2019 o dostopu delavcev in 
samozaposlenih oseb do socialne zaščite12.

__________________ __________________
6 UL C 120, 26.4.2013, str. 1. 6 UL C 120, 26.4.2013, str. 1.
7 UL C 67, 20.2.2016, str. 1. 7 UL C 67, 20.2.2016, str. 1.
8 UL C 484, 24.12.2016, str. 1. 8 UL C 484, 24.12.2016, str. 1.
9 UL C 153, 2.5.2018, str. 1. 9 UL C 153, 2.5.2018, str. 1.
10 UL C 189, 4.6.2018, str. 1. 10 UL C 189, 4.6.2018, str. 1.
11 UL C 189, 5.6.2019, str. 4. 11 UL C 189, 5.6.2019, str. 4.
12 UL C 387, 15.11.2019, str. 1. 12 UL C 387, 15.11.2019, str. 1.

Or. it

Predlog spremembe 69
Peter Lundgren
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Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Evropski semester združuje 
različne instrumente v krovni okvir za 
integrirano večstransko usklajevanje in 
nadzor ekonomskih politik in politik 
zaposlovanja. Ob prizadevanju za okoljsko 
trajnostnost, produktivnost, pravičnost in 
stabilnost evropski semester vključuje 
načela evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno s tesnim sodelovanjem s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi. Podpira 
uresničevanje ciljev trajnostnega 
razvoja (13). Ekonomske politike in 
politike zaposlovanja Unije in držav članic 
bi morale biti povezane s prehodom 
Evrope na podnebno nevtralno, okoljsko 
trajnostno in digitalno gospodarstvo, 
hkrati pa krepiti konkurenčnost, 
spodbujati inovacije ter socialno 
pravičnost in enake možnosti ter 
preprečevati neenakosti in regionalne 
razlike.

črtano

__________________
13 Resolucija ZN A/RES/70/1.

Or. en

Predlog spremembe 70
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Evropski semester združuje različne 
instrumente v krovni okvir za integrirano 
večstransko usklajevanje in nadzor 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
Ob prizadevanju za okoljsko trajnostnost, 
produktivnost, pravičnost in stabilnost 

(5) Evropski semester združuje različne 
instrumente v krovni okvir za integrirano 
večstransko usklajevanje in nadzor 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja 
ter socialnih in okoljskih politik. Da se 
zagotovi socialno in ekonomsko 
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evropski semester vključuje načela 
evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno s tesnim sodelovanjem s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi. Podpira 
uresničevanje ciljev trajnostnega 
razvoja (13). Ekonomske politike in politike 
zaposlovanja Unije in držav članic bi 
morale biti povezane s prehodom Evrope 
na podnebno nevtralno, okoljsko trajnostno 
in digitalno gospodarstvo, hkrati pa krepiti 
konkurenčnost, spodbujati inovacije ter 
socialno pravičnost in enake možnosti ter 
preprečevati neenakosti in regionalne 
razlike.

uravnoteženo okrevanje, bi se moral kot 
orodje za celovito upravljanje uporabiti 
proces evropskega semestra. Tega pa je 
treba skupaj z letno strategijo za 
trajnostno rast pregledati, da bodo v celoti 
upoštevane nove razmere in da se 
zagotovi, da bodo socialni, okoljski in 
gospodarski cilji obravnavani kot enako 
pomembni. Ob prizadevanju za okoljsko 
trajnostnost, produktivnost, pravičnost in 
stabilnost bi moral evropski semester 
nadalje vključevati načela evropskega 
stebra socialnih pravic, vključno s 
tesnejšim sodelovanjem s socialnimi 
partnerji, civilno družbo in drugimi 
deležniki, ter podpirati uresničevanje ciljev 
trajnostnega razvoja(13), med drugim glede 
enakosti spolov. Ekonomske politike in 
politike zaposlovanja Unije in držav članic 
bi morale biti povezane s prehodom 
Evrope na podnebno nevtralno, okoljsko 
trajnostno in digitalno gospodarstvo, hkrati 
pa krepiti konkurenčnost, spodbujati 
inovacije ter socialno pravičnost in enake 
možnosti ter preprečevati neenakosti in 
regionalne razlike. Z indeksom enakosti 
spolov bi izboljšali vključevanje načela 
enakosti spolov v evropski semester kot 
orodja za spremljanje napredka pri 
uresničevanju ciljev na področju 
zaposlovanja in socialnem področju, da bi 
upoštevali učinke makroekonomske 
politike na enakost spolov.

__________________ __________________
13 Resolucija ZN A/RES/70/1. 13 Resolucija OZN A/RES/70/1.

Or. en

Predlog spremembe 71
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Evropski semester združuje 
različne instrumente v krovni okvir za 
integrirano večstransko usklajevanje in 
nadzor ekonomskih politik in politik 
zaposlovanja. Ob prizadevanju za okoljsko 
trajnostnost, produktivnost, pravičnost in 
stabilnost evropski semester vključuje 
načela evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno s tesnim sodelovanjem s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi. Podpira 
uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja13. 
Ekonomske politike in politike 
zaposlovanja Unije in držav članic bi 
morale biti povezane s prehodom Evrope 
na podnebno nevtralno, okoljsko trajnostno 
in digitalno gospodarstvo, hkrati pa krepiti 
konkurenčnost, spodbujati inovacije ter 
socialno pravičnost in enake možnosti ter 
preprečevati neenakosti in regionalne 
razlike.

(5) Zaradi resne krize po vsej Evropski 
uniji, ki jo je povzročila pandemija 
covida-19, bi bilo treba čim prej pregledati 
različne instrumente evropskega semestra 
in vsem državam članicam omogočiti, da 
pred posledicami te krize zaščitijo vse 
državljane z vidika zdravja, zaposlitve in 
dohodka ter zagotovijo varstvo tudi 
podjetjem, in sicer z oblikovanjem novega 
krovnega okvira za celostno večstransko 
usklajevanje ekonomskih politik in politik 
zaposlovanja, ki bi okrepil lojalno 
sodelovanje in solidarnost med državami 
članicami tudi po koncu pandemije. Ob 
prizadevanju za enakost in najvišjo raven 
okoljske trajnostnosti ter ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije mora 
revizija evropskega semestra prispevati k 
doslednemu in hitremu uresničevanju 
načel evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno s tesnim sodelovanjem s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi. Z 
evropskim semestrom bo treba bolj 
učinkovito podpreti uresničevanje ciljev 
trajnostnega razvoja13. Ekonomske politike 
in politike zaposlovanja Unije in držav 
članic bi morale biti povezane s prehodom 
Evrope na krožno, podnebno nevtralno, 
okoljsko trajnostno in digitalno 
vključujoče gospodarstvo, hkrati pa krepiti 
konkurenčnost, spodbujati inovacije ter 
zagotoviti najvišjo raven socialne 
pravičnosti in enake možnosti ter odpraviti 
neenakosti in regionalne razlike.

__________________ __________________
13 Resolucija ZN A/RES/70/1. 13 Resolucija OZN A/RES/70/1.

Or. it

Predlog spremembe 72
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
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Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Johan 
Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Evropski semester združuje različne 
instrumente v krovni okvir za integrirano 
večstransko usklajevanje in nadzor 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
Ob prizadevanju za okoljsko trajnostnost, 
produktivnost, pravičnost in stabilnost 
evropski semester vključuje načela 
evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno s tesnim sodelovanjem s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi. Podpira 
uresničevanje ciljev trajnostnega 
razvoja (13). Ekonomske politike in politike 
zaposlovanja Unije in držav članic bi 
morale biti povezane s prehodom Evrope 
na podnebno nevtralno, okoljsko trajnostno 
in digitalno gospodarstvo, hkrati pa krepiti 
konkurenčnost, spodbujati inovacije ter 
socialno pravičnost in enake možnosti ter 
preprečevati neenakosti in regionalne 
razlike.

(5) Evropski semester združuje različne 
instrumente v krovni okvir za integrirano 
večstransko usklajevanje in nadzor 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja 
ter socialnih in okoljskih politik. Da se 
zagotovi socialno in ekonomsko 
uravnoteženo okrevanje, bi se moral kot 
orodje za celovito upravljanje uporabiti 
proces evropskega semestra. Tega pa je 
treba skupaj z letno strategijo za 
trajnostno rast pregledati, da bodo v celoti 
upoštevane nove razmere in da se 
zagotovi, da bodo socialni, okoljski in 
gospodarski cilji obravnavani kot enako 
pomembni. Ob prizadevanju za okoljsko 
trajnostnost, produktivnost, pravičnost in 
stabilnost bi moral evropski semester 
nadalje vključevati načela evropskega 
stebra socialnih pravic, vključno s 
tesnejšim sodelovanjem s socialnimi 
partnerji, civilno družbo in drugimi 
deležniki, ter podpirati uresničevanje ciljev 
trajnostnega razvoja(13). Ekonomske 
politike in politike zaposlovanja Unije in 
držav članic bi morale biti povezane s 
prehodom Evrope na podnebno nevtralno, 
okoljsko trajnostno, socialno vključujoče 
in digitalno gospodarstvo, hkrati pa krepiti 
konkurenčnost, spodbujati inovacije ter 
socialno pravičnost in enake možnosti ter 
preprečevati neenakosti in regionalne 
razlike.

__________________ __________________
13 Resolucija ZN A/RES/70/1. 13 Resolucija OZN A/RES/70/1.

Or. en
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Predlog spremembe 73
Miriam Lexmann

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Evropski semester združuje različne 
instrumente v krovni okvir za integrirano 
večstransko usklajevanje in nadzor 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
Ob prizadevanju za okoljsko trajnostnost, 
produktivnost, pravičnost in stabilnost 
evropski semester vključuje načela 
evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno s tesnim sodelovanjem s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi. Podpira 
uresničevanje ciljev trajnostnega 
razvoja (13). Ekonomske politike in politike 
zaposlovanja Unije in držav članic bi 
morale biti povezane s prehodom Evrope 
na podnebno nevtralno, okoljsko trajnostno 
in digitalno gospodarstvo, hkrati pa krepiti 
konkurenčnost, spodbujati inovacije ter 
socialno pravičnost in enake možnosti ter 
preprečevati neenakosti in regionalne 
razlike.

(5) Evropski semester združuje različne 
instrumente v krovni okvir za integrirano 
večstransko usklajevanje in nadzor 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
Ob prizadevanju za okoljsko trajnostnost, 
produktivnost, pravičnost in stabilnost 
evropski semester vključuje načela 
evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno s tesnim sodelovanjem s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi. Podpira 
tudi uresničevanje ciljev trajnostnega 
razvoja (13). Ekonomske politike in politike 
zaposlovanja Unije in držav članic bi 
morale biti povezane z odzivom Evrope na 
krizo po pandemiji covida-19, in glede na 
njene izrazito resne posledice za evropsko 
industrijo in poslovni sektor tudi s 
podpiranjem prehoda na podnebno 
nevtralno, okoljsko trajnostno, vključujoče 
in digitalno gospodarstvo, obenem pa bi 
bilo treba krepiti konkurenčnost, 
spodbujati inovacije ter socialno pravičnost 
in enake možnosti ter preprečevati 
neenakosti in regionalne razlike.

__________________ __________________
13 Resolucija ZN A/RES/70/1. 13 Resolucija OZN A/RES/70/1.

Or. sk

Predlog spremembe 74
Anne Sander

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Evropski semester združuje različne 
instrumente v krovni okvir za integrirano 
večstransko usklajevanje in nadzor 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
Ob prizadevanju za okoljsko trajnostnost, 
produktivnost, pravičnost in stabilnost 
evropski semester vključuje načela 
evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno s tesnim sodelovanjem s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi. Podpira 
uresničevanje ciljev trajnostnega 
razvoja (13). Ekonomske politike in politike 
zaposlovanja Unije in držav članic bi 
morale biti povezane s prehodom Evrope 
na podnebno nevtralno, okoljsko trajnostno 
in digitalno gospodarstvo, hkrati pa krepiti 
konkurenčnost, spodbujati inovacije ter 
socialno pravičnost in enake možnosti ter 
preprečevati neenakosti in regionalne 
razlike.

(5) Evropski semester združuje različne 
instrumente v krovni okvir za integrirano 
večstransko usklajevanje in nadzor 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
Ob prizadevanju za okoljsko trajnostnost, 
produktivnost, pravičnost in stabilnost 
evropski semester vključuje načela 
evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno s tesnim sodelovanjem s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi. Podpira 
uresničevanje ciljev trajnostnega 
razvoja (13). Ekonomske politike in politike 
zaposlovanja Unije in držav članic bi 
morale biti povezane s prehodom Evrope 
na podnebno nevtralno, okoljsko trajnostno 
in digitalno gospodarstvo, hkrati pa krepiti 
konkurenčnost in produktivnost, 
spodbujati inovacije ter socialno pravičnost 
in enake možnosti ter preprečevati 
neenakosti in regionalne razlike, da bi 
zagotovili usklajen gospodarski, družbeni 
in regionalni razvoj Evrope.

__________________ __________________
13 Resolucija ZN A/RES/70/1. 13 Resolucija OZN A/RES/70/1.

Or. fr

Predlog spremembe 75
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Samira Rafaela, Yana Toom

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Evropski semester združuje različne 
instrumente v krovni okvir za integrirano 
večstransko usklajevanje in nadzor 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
Ob prizadevanju za okoljsko trajnostnost, 

(5) Evropski semester združuje različne 
instrumente v krovni okvir za integrirano 
večstransko usklajevanje in nadzor 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
Ob prizadevanju za okoljsko trajnostnost, 
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produktivnost, pravičnost in stabilnost 
evropski semester vključuje načela 
evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno s tesnim sodelovanjem s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi. Podpira 
uresničevanje ciljev trajnostnega 
razvoja (13). Ekonomske politike in politike 
zaposlovanja Unije in držav članic bi 
morale biti povezane s prehodom Evrope 
na podnebno nevtralno, okoljsko trajnostno 
in digitalno gospodarstvo, hkrati pa krepiti 
konkurenčnost, spodbujati inovacije ter 
socialno pravičnost in enake možnosti ter 
preprečevati neenakosti in regionalne 
razlike.

produktivnost, pravičnost in stabilnost 
evropski semester vključuje načela 
evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno s tesnim sodelovanjem s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi. Podpira 
uresničevanje ciljev trajnostnega 
razvoja (13). Ekonomske politike in politike 
zaposlovanja Unije in držav članic bi 
morale biti povezane s prehodom Evrope 
na podnebno nevtralno, okoljsko trajnostno 
in digitalno gospodarstvo, pri čemer je 
treba izkoristiti inovacije in tehnologijo, 
hkrati pa krepiti konkurenčnost, podpirati 
mala in srednja podjetja, spodbujati 
inovacije ter socialno pravičnost in enake 
možnosti z vlaganjem v mlade ter 
preprečevati neenakosti in regionalne 
razlike.

__________________ __________________
13 Resolucija ZN A/RES/70/1. 13 Resolucija OZN A/RES/70/1.

Or. fr

Predlog spremembe 76
Evelyn Regner

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Evropski semester združuje različne 
instrumente v krovni okvir za integrirano 
večstransko usklajevanje in nadzor 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
Ob prizadevanju za okoljsko trajnostnost, 
produktivnost, pravičnost in stabilnost 
evropski semester vključuje načela 
evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno s tesnim sodelovanjem s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi. Podpira 
uresničevanje ciljev trajnostnega 
razvoja (13). Ekonomske politike in politike 
zaposlovanja Unije in držav članic bi 

(5) Evropski semester združuje različne 
instrumente v krovni okvir za integrirano 
večstransko usklajevanje in nadzor 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
Ob prizadevanju za okoljsko trajnostnost, 
produktivnost, pravičnost in stabilnost 
evropski semester vključuje načela 
evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno s tesnim sodelovanjem s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
drugimi deležniki. Podpira doseganje 
gospodarske blaginje v skladu s cilji 
trajnostnega razvoja(13). Ekonomske 
politike in politike Unije in držav članic za 
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morale biti povezane s prehodom Evrope 
na podnebno nevtralno, okoljsko trajnostno 
in digitalno gospodarstvo, hkrati pa krepiti 
konkurenčnost, spodbujati inovacije ter 
socialno pravičnost in enake možnosti ter 
preprečevati neenakosti in regionalne 
razlike.

zaposlovanje in blaginjo, ki temeljijo na 
„magičnem večkotniku“, bi morale biti 
povezane s prehodom Evrope na podnebno 
nevtralno, okoljsko trajnostno in digitalno 
gospodarstvo, hkrati pa krepiti 
konkurenčnost, spodbujati inovacije ter 
socialno pravičnost in enake možnosti ter 
preprečevati neenakosti in regionalne 
razlike.

__________________ __________________
13 Resolucija ZN A/RES/70/1. 13 Resolucija OZN A/RES/70/1.

Or. en

Predlog spremembe 77
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Evropski semester združuje različne 
instrumente v krovni okvir za integrirano 
večstransko usklajevanje in nadzor 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
Ob prizadevanju za okoljsko trajnostnost, 
produktivnost, pravičnost in stabilnost 
evropski semester vključuje načela 
evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno s tesnim sodelovanjem s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi. Podpira 
uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja13. 
Ekonomske politike in politike 
zaposlovanja Unije in držav članic bi 
morale biti povezane s prehodom Evrope 
na podnebno nevtralno, okoljsko 
trajnostno in digitalno gospodarstvo, 
hkrati pa krepiti konkurenčnost, 
spodbujati inovacije ter socialno 
pravičnost in enake možnosti ter 
preprečevati neenakosti in regionalne 
razlike.

(5) Evropski semester združuje različne 
instrumente v krovni okvir za integrirano 
večstransko usklajevanje in nadzor 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
Ob prizadevanju za okoljsko trajnostnost, 
produktivnost, pravičnost in stabilnost bi 
moral evropski semester vključevati načela 
evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno z boljšim sodelovanjem s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi, ter 
podpirati uresničevanje ciljev trajnostnega 
razvoja13. Ekonomske politike in politike 
zaposlovanja Unije in držav članic bi se 
morale preusmeriti, da bi v prvi vrsti 
obravnavale izredne zdravstvene razmere, 
ki še vedno pestijo številne države članice, 
in da bi zaščitile evropska podjetja, 
predvsem MSP in samozaposlene. Prav 
tako si je treba prizadevati za povečanje 
konkurenčnosti, spodbujanje inovacij, 
krepitev socialne pravičnosti in 
zagotavljanje enakih možnosti ter 
obravnavanje neenakosti in regionalnih 
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razlik.

__________________ __________________
13 Resolucija ZN A/RES/70/1. 13 Resolucija OZN A/RES/70/1.

Or. es

Predlog spremembe 78
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Evropski semester združuje različne 
instrumente v krovni okvir za integrirano 
večstransko usklajevanje in nadzor 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
Ob prizadevanju za okoljsko trajnostnost, 
produktivnost, pravičnost in stabilnost 
evropski semester vključuje načela 
evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno s tesnim sodelovanjem s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi. Podpira 
uresničevanje ciljev trajnostnega 
razvoja (13). Ekonomske politike in politike 
zaposlovanja Unije in držav članic bi 
morale biti povezane s prehodom Evrope 
na podnebno nevtralno, okoljsko trajnostno 
in digitalno gospodarstvo, hkrati pa krepiti 
konkurenčnost, spodbujati inovacije ter 
socialno pravičnost in enake možnosti ter 
preprečevati neenakosti in regionalne 
razlike.

(5) Evropski semester združuje različne 
instrumente v krovni okvir za integrirano 
večstransko usklajevanje in nadzor 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
Ob prizadevanju za okoljsko trajnostnost, 
produktivnost, pravičnost in stabilnost 
evropski semester vključuje načela 
evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno s tesnim sodelovanjem s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi. Podpira 
uresničevanje ciljev trajnostnega 
razvoja (13). Ekonomske politike in politike 
zaposlovanja Unije in držav članic bi 
morale biti povezane s prehodom Evrope 
na podnebno nevtralno, vključujoče, 
okoljsko trajnostno in digitalno 
gospodarstvo, pri čemer mora biti 
zagotovljena navzgor usmerjena socialna 
konvergenca, hkrati pa krepiti 
konkurenčnost, spodbujati inovacije ter 
socialno pravičnost in enake možnosti ter 
preprečevati neenakosti in regionalne 
razlike.

__________________ __________________
13 Resolucija ZN A/RES/70/1. 13 Resolucija OZN A/RES/70/1.

Or. fr
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Predlog spremembe 79
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Evropski semester združuje različne 
instrumente v krovni okvir za integrirano 
večstransko usklajevanje in nadzor 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
Ob prizadevanju za okoljsko trajnostnost, 
produktivnost, pravičnost in stabilnost 
evropski semester vključuje načela 
evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno s tesnim sodelovanjem s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi. Podpira 
uresničevanje ciljev trajnostnega 
razvoja (13). Ekonomske politike in politike 
zaposlovanja Unije in držav članic bi 
morale biti povezane s prehodom Evrope 
na podnebno nevtralno, okoljsko trajnostno 
in digitalno gospodarstvo, hkrati pa krepiti 
konkurenčnost, spodbujati inovacije ter 
socialno pravičnost in enake možnosti ter 
preprečevati neenakosti in regionalne 
razlike.

(5) Evropski semester združuje različne 
instrumente v krovni okvir za integrirano 
večstransko usklajevanje in nadzor 
ekonomskih politik in politik zaposlovanja. 
Ob prizadevanju za okoljsko trajnostnost, 
produktivnost, pravičnost in stabilnost 
evropski semester vključuje načela 
evropskega stebra socialnih pravic, 
vključno s tesnim sodelovanjem s 
socialnimi partnerji, civilno družbo in 
drugimi zainteresiranimi stranmi. Podpira 
tudi uresničevanje ciljev trajnostnega 
razvoja (13). Ekonomske politike in politike 
zaposlovanja Unije in držav članic bi 
morale biti povezane s prehodom Evrope 
na podnebno nevtralno, okoljsko trajnostno 
in digitalno gospodarstvo, hkrati pa krepiti 
konkurenčnost, spodbujati inovacije ter 
socialno pravičnost, socialno vključevanje 
in enake možnosti ter preprečevati 
neenakosti in regionalne razlike.

__________________ __________________
13 Resolucija ZN A/RES/70/1. 13 Resolucija OZN A/RES/70/1.

Or. pl

Predlog spremembe 80
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Podnebne spremembe in z okoljem 
povezani izzivi, globalizacija, digitalizacija 

(6) Zaradi podnebnih sprememb in 
okoljskih izzivov, globalizacije, 
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in demografske spremembe bodo 
preobrazili evropska gospodarstva in 
družbe. Unija in njene države članice bi 
morale sodelovati, da bi učinkovito 
obravnavale te strukturne dejavnike in po 
potrebi prilagodile obstoječe sisteme ob 
priznavanju tesne soodvisnosti 
gospodarstev in trgov dela držav članic ter 
s tem povezanih politik. Za to so potrebni 
usklajeni, ambiciozni in učinkoviti ukrepi 
politike tako na ravni Unije kot na 
nacionalni ravni, in sicer v skladu s PDEU 
in določbami Unije o ekonomskem 
upravljanju. Tako ukrepanje bi moralo 
zajemati spodbujanje trajnostnih naložb, 
obnovljeno zavezanost strukturnim 
reformam, ki se izvajajo v ustreznem 
zaporedju in pospešujejo produktivnost, 
gospodarsko rast, socialno in teritorialno 
kohezijo, navzgor usmerjeno konvergenco 
in odpornost, ter uresničevanje fiskalne 
odgovornosti. Združevati bi moralo ukrepe 
na strani ponudbe in povpraševanja, pri 
tem pa upoštevati vplive na okolje in 
zaposlovanje ter socialne učinke.

digitalizacije in demografskih sprememb 
prihaja do preobrazbe evropskega 
gospodarstva in družbe. Unija in njene 
države članice bi morale sodelovati, da bi 
učinkovito obravnavale te strukturne 
dejavnike, potegniti nauke iz preteklosti in 
aktualne krize ter prilagoditi obstoječe 
sisteme, da bi okrepile odpornost in 
vzdržnost, pri tem pa bi morale priznavati 
tesno soodvisnost gospodarstev, trgov dela 
ter s tem povezanih politik držav članic. Za 
to so potrebni usklajeni, ambiciozni in 
učinkoviti ukrepi politike tako na ravni 
Unije kot na nacionalni ravni, pri katerih 
morajo biti v vseh fazah vključeni 
socialnih partnerji, in sicer v skladu s 
PDEU. Poleg tega pa je treba pregledati 
določbe Unije o ekonomskem upravljanju. 
Tako ukrepanje bi moralo zajemati 
spodbujanje trajnostnih socialnih in 
okoljskih naložb, obnovljeno zavezanost 
strukturnim reformam, ki se izvajajo v 
ustreznem zaporedju in izboljšujejo javne 
storitve, socialno zaščito, socialni dialog, 
produktivnost, gospodarsko rast, socialno 
in teritorialno kohezijo, navzgor usmerjeno 
konvergenco in odpornost, pri čemer se 
izvaja odgovorna fiskalna prožnost, kot je 
določeno v splošni odstopni klavzuli, ki je 
stopila v veljavo s sklepom Sveta z dne 23. 
marca 2020. Pri odločanju o tem, kako 
dolgo naj navedena klavzula velja, je 
treba upoštevati obseg, globino in 
simetrični izvor sanitarne in gospodarske 
krize, pa tudi trajanje njenih učinkov. 
Zatem bi bilo treba temeljito pregledati 
Pakt za stabilnost in rast, za katerega se je 
izkazalo, da ni primeren za odzivanje na 
simetrične in asimetrične gospodarske 
šoke. Združevati bi moralo ukrepe na strani 
ponudbe in povpraševanja, pri tem pa 
upoštevati vplive na okolje in zaposlovanje 
ter socialne učinke.

Or. en
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Predlog spremembe 81
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Podnebne spremembe in z okoljem 
povezani izzivi, globalizacija, digitalizacija 
in demografske spremembe bodo 
preobrazili evropska gospodarstva in 
družbe. Unija in njene države članice bi 
morale sodelovati, da bi učinkovito 
obravnavale te strukturne dejavnike in po 
potrebi prilagodile obstoječe sisteme ob 
priznavanju tesne soodvisnosti 
gospodarstev in trgov dela držav članic ter 
s tem povezanih politik. Za to so potrebni 
usklajeni, ambiciozni in učinkoviti ukrepi 
politike tako na ravni Unije kot na 
nacionalni ravni, in sicer v skladu s PDEU 
in določbami Unije o ekonomskem 
upravljanju. Tako ukrepanje bi moralo 
zajemati spodbujanje trajnostnih naložb, 
obnovljeno zavezanost strukturnim 
reformam, ki se izvajajo v ustreznem 
zaporedju in pospešujejo produktivnost, 
gospodarsko rast, socialno in teritorialno 
kohezijo, navzgor usmerjeno konvergenco 
in odpornost, ter uresničevanje fiskalne 
odgovornosti. Združevati bi moralo ukrepe 
na strani ponudbe in povpraševanja, pri 
tem pa upoštevati vplive na okolje in 
zaposlovanje ter socialne učinke.

(6) Izzivi, ki jih je prinesla pandemija 
covida-19, podnebne spremembe in z 
okoljem povezani izzivi, globalizacija, 
digitalizacija in demografske spremembe 
bodo preobrazili evropska gospodarstva in 
družbe. Unija in njene države članice bi 
morale sodelovati, da bi učinkovito 
obravnavale te strukturne dejavnike in po 
potrebi prilagodile obstoječe sisteme. 
Države članice bi morale – ob priznavanju 
tesne soodvisnosti njihovih gospodarstev 
in trgov dela ter s tem povezanih politik – 
imeti možnost, da sprejmejo potrebne 
ukrepe za izkoreninjenje revščine in 
socialne izključenosti, tako da ljudem v 
celoti zagotovijo zdravstveno varstvo in 
polno zaposlenost. Za to so potrebni 
usklajeni, ambiciozni in učinkoviti ukrepi 
politike tako na ravni Unije kot na 
nacionalni ravni, pa tudi revizija določb 
Unije o ekonomskem upravljanju. To 
ukrepanje bi moralo zajemati spodbujanje 
okoljskih in socialnih naložb ter naložb v 
sisteme javnega zdravstva, obnovljeno 
zavezanost reformam, s katerimi bi 
zagotovili dostop do zdravstvene oskrbe za 
vse, zaščito pred revščino in socialno 
izključenostjo, celovito varstvo okolja in 
trajnostni razvoj, hkrati pa bi z njimi 
povečali produktivnost, ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo ter 
navzgor usmerjeno konvergenco glede 
zaščitnih ukrepov v zvezi z zaposlitvijo in 
socialnimi vidiki. Združevati bi moralo 
ukrepe na strani ponudbe in povpraševanja, 
pri tem pa upoštevati, da je treba 
najpozneje do leta 2050 doseči podnebno 
nevtralnost.

Or. it
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Predlog spremembe 82
Tomáš Zdechovský

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Podnebne spremembe in z okoljem 
povezani izzivi, globalizacija, digitalizacija 
in demografske spremembe bodo 
preobrazili evropska gospodarstva in 
družbe. Unija in njene države članice bi 
morale sodelovati, da bi učinkovito 
obravnavale te strukturne dejavnike in po 
potrebi prilagodile obstoječe sisteme ob 
priznavanju tesne soodvisnosti 
gospodarstev in trgov dela držav članic ter 
s tem povezanih politik. Za to so potrebni 
usklajeni, ambiciozni in učinkoviti ukrepi 
politike tako na ravni Unije kot na 
nacionalni ravni, in sicer v skladu s PDEU 
in določbami Unije o ekonomskem 
upravljanju. Tako ukrepanje bi moralo 
zajemati spodbujanje trajnostnih naložb, 
obnovljeno zavezanost strukturnim 
reformam, ki se izvajajo v ustreznem 
zaporedju in pospešujejo produktivnost, 
gospodarsko rast, socialno in teritorialno 
kohezijo, navzgor usmerjeno konvergenco 
in odpornost, ter uresničevanje fiskalne 
odgovornosti. Združevati bi moralo ukrepe 
na strani ponudbe in povpraševanja, pri 
tem pa upoštevati vplive na okolje in 
zaposlovanje ter socialne učinke.

(6) Podnebne spremembe in z okoljem 
povezani izzivi, globalizacija, digitalizacija 
in demografske spremembe bodo 
preobrazili evropska gospodarstva in 
družbe. Unija in njene države članice bi 
morale sodelovati, da bi učinkovito 
obravnavale te strukturne dejavnike in po 
potrebi prilagodile obstoječe sisteme ob 
priznavanju tesne soodvisnosti 
gospodarstev in trgov dela držav članic ter 
s tem povezanih politik. Za to so potrebni 
usklajeni, ambiciozni in učinkoviti ukrepi 
politike tako na ravni Unije kot na 
nacionalni ravni, in sicer v skladu s PDEU 
in določbami Unije o ekonomskem 
upravljanju. Tako ukrepanje bi moralo 
zajemati takojšen in usklajen odziv držav 
članic na svetovne krize, kot je pandemija 
COVID-19, ki lahko negativno vplivajo na 
trg dela. Poleg tega bi moralo zajemati 
odziv na potrebo po spodbujanju 
trajnostnih naložb, obnovljeno zavezanost 
strukturnim reformam, ki se izvajajo v 
ustreznem zaporedju in pospešujejo 
produktivnost, konkurenčnost, 
gospodarsko rast, socialno in teritorialno 
kohezijo, navzgor usmerjeno konvergenco 
in odpornost, ter uresničevanje fiskalne 
odgovornosti. Pri tem ukrepanju bi bilo 
treba za podporo trgom dela v državah 
članicah uporabiti nove tehnologije. 
Združevati bi moralo ukrepe na strani 
ponudbe in povpraševanja, pri tem bi bilo 
treba nameniti ustrezno pozornost 
potrebam trga dela, kar zadeva 
povpraševanje in ponudbo, hkrati pa 
upoštevati vplive na okolje in zaposlovanje 
ter socialne učinke.
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Predlog spremembe 83
Miriam Lexmann

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Podnebne spremembe in z okoljem 
povezani izzivi, globalizacija, digitalizacija 
in demografske spremembe bodo 
preobrazili evropska gospodarstva in 
družbe. Unija in njene države članice bi 
morale sodelovati, da bi učinkovito 
obravnavale te strukturne dejavnike in po 
potrebi prilagodile obstoječe sisteme ob 
priznavanju tesne soodvisnosti 
gospodarstev in trgov dela držav članic ter 
s tem povezanih politik. Za to so potrebni 
usklajeni, ambiciozni in učinkoviti ukrepi 
politike tako na ravni Unije kot na 
nacionalni ravni, in sicer v skladu s PDEU 
in določbami Unije o ekonomskem 
upravljanju. Tako ukrepanje bi moralo 
zajemati spodbujanje trajnostnih naložb, 
obnovljeno zavezanost strukturnim 
reformam, ki se izvajajo v ustreznem 
zaporedju in pospešujejo produktivnost, 
gospodarsko rast, socialno in teritorialno 
kohezijo, navzgor usmerjeno konvergenco 
in odpornost, ter uresničevanje fiskalne 
odgovornosti. Združevati bi moralo ukrepe 
na strani ponudbe in povpraševanja, pri 
tem pa upoštevati vplive na okolje in 
zaposlovanje ter socialne učinke.

(6) Evropska gospodarstva in družbe 
zaradi podnebnih sprememb in z okoljem 
povezanih izzivov, globalizacije, 
digitalizacije in demografskih sprememb 
doživljajo preobrazbo, kar je pokazala tudi 
pandemija covida-19. Unija in njene 
države članice bi morale sodelovati, da bi 
učinkovito obravnavale te strukturne 
dejavnike in po potrebi prilagodile 
obstoječe sisteme ob priznavanju tesne 
soodvisnosti gospodarstev in trgov dela 
držav članic ter s tem povezanih politik. Za 
to so potrebni usklajeni, ambiciozni in 
učinkoviti ukrepi politike tako na ravni 
Unije kot na nacionalni ravni, in sicer v 
skladu s PDEU in določbami Unije o 
ekonomskem upravljanju. Ukrepanje bi 
moralo zajemati spodbujanje trajnostnih 
naložb, obnovljeno zavezanost strukturnim 
reformam, ki se bodo izvajale v ustreznem 
zaporedju in bodo izboljšale produktivnost, 
gospodarsko rast, socialno in teritorialno 
kohezijo, navzgor usmerjeno konvergenco 
in odpornost, ter uresničevanje fiskalne 
odgovornosti. Za ublažitev posledic krize 
so potrebni tudi dolgoročni ukrepi, 
obenem pa je treba zagotoviti finančno 
pomoč podjetjem, neprofitnim in 
dobrodelnim organizacijam ter 
gospodinjstvom, zlasti tistim, ki jih bolj 
ogroža revščina. Vse to bi moralo 
združevati tako ukrepe na strani ponudbe 
kot povpraševanja, pri tem pa upoštevati 
vplive na okolje in zaposlovanje ter 
socialne učinke.

Or. sk
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Predlog spremembe 84
Guido Reil

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Podnebne spremembe in z okoljem 
povezani izzivi, globalizacija, digitalizacija 
in demografske spremembe bodo 
preobrazili evropska gospodarstva in 
družbe. Unija in njene države članice bi 
morale sodelovati, da bi učinkovito 
obravnavale te strukturne dejavnike in po 
potrebi prilagodile obstoječe sisteme ob 
priznavanju tesne soodvisnosti 
gospodarstev in trgov dela držav članic ter 
s tem povezanih politik. Za to so potrebni 
usklajeni, ambiciozni in učinkoviti ukrepi 
politike tako na ravni Unije kot na 
nacionalni ravni, in sicer v skladu s 
PDEU in določbami Unije o ekonomskem 
upravljanju. Tako ukrepanje bi moralo 
zajemati spodbujanje trajnostnih naložb, 
obnovljeno zavezanost strukturnim 
reformam, ki se izvajajo v ustreznem 
zaporedju in pospešujejo produktivnost, 
gospodarsko rast, socialno in teritorialno 
kohezijo, navzgor usmerjeno konvergenco 
in odpornost, ter uresničevanje fiskalne 
odgovornosti. Združevati bi moralo ukrepe 
na strani ponudbe in povpraševanja, pri 
tem pa upoštevati vplive na okolje in 
zaposlovanje ter socialne učinke.

(6) Trgi dela so zaradi digitalizacije in 
uvajanja novih informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij v fazi celovite 
preobrazbe. Smo priča revoluciji znanj in 
spretnosti, pri čemer so razlike med 
povpraševanjem po nadarjenih, 
usposobljenih delavcih in njihovo 
ponudbo vse večje. Pomembno je, da 
države članice razvijejo strategijo za 
razširitev in nadgradnjo ponudbe visoko 
usposobljenih delavcev. Države članice bi 
morale poleg tega izvajati tudi strukturne 
reforme za izboljšanje produktivnosti, 
gospodarske rasti, socialne in teritorialne 
kohezije, navzgor usmerjene konvergence 
in odpornosti. Združevati bi morale ukrepe 
na strani ponudbe in povpraševanja, pri 
tem pa upoštevati vplive na okolje in 
zaposlovanje ter socialne učinke.

Or. de

Predlog spremembe 85
Anne Sander

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Podnebne spremembe in z okoljem 
povezani izzivi, globalizacija, digitalizacija 
in demografske spremembe bodo 
preobrazili evropska gospodarstva in 
družbe. Unija in njene države članice bi 
morale sodelovati, da bi učinkovito 
obravnavale te strukturne dejavnike in po 
potrebi prilagodile obstoječe sisteme ob 
priznavanju tesne soodvisnosti 
gospodarstev in trgov dela držav članic ter 
s tem povezanih politik. Za to so potrebni 
usklajeni, ambiciozni in učinkoviti ukrepi 
politike tako na ravni Unije kot na 
nacionalni ravni, in sicer v skladu s PDEU 
in določbami Unije o ekonomskem 
upravljanju. Tako ukrepanje bi moralo 
zajemati spodbujanje trajnostnih naložb, 
obnovljeno zavezanost strukturnim 
reformam, ki se izvajajo v ustreznem 
zaporedju in pospešujejo produktivnost, 
gospodarsko rast, socialno in teritorialno 
kohezijo, navzgor usmerjeno konvergenco 
in odpornost, ter uresničevanje fiskalne 
odgovornosti. Združevati bi moralo ukrepe 
na strani ponudbe in povpraševanja, pri 
tem pa upoštevati vplive na okolje in 
zaposlovanje ter socialne učinke.

(6) Podnebne spremembe in z okoljem 
povezani izzivi, globalizacija, digitalizacija 
in demografske spremembe, pa tudi 
posledice krize zaradi pandemije covida-
19, bodo preobrazili evropska gospodarstva 
in družbe. Unija in njene države članice bi 
morale sodelovati, da bi učinkovito 
obravnavale te strukturne dejavnike in po 
potrebi prilagodile obstoječe sisteme ob 
priznavanju tesne soodvisnosti 
gospodarstev in trgov dela držav članic ter 
s tem povezanih politik. Za to so potrebni 
usklajeni, ambiciozni in učinkoviti ukrepi 
politike tako na ravni Unije kot na 
nacionalni ravni, in sicer v skladu s PDEU 
in določbami Unije o ekonomskem 
upravljanju. S temi strateškimi ukrepi bi 
bilo treba spodbujati trajnostne naložbe, 
znova potrditi zavezanost strukturnim 
reformam, ki se izvajajo v ustreznem 
zaporedju in pospešujejo produktivnost, 
gospodarsko rast, socialno in teritorialno 
kohezijo, navzgor usmerjeno konvergenco 
in odpornost, ter uresničevanje fiskalne 
odgovornosti, pa tudi podpirati trg dela in 
podjetja, ki so zaradi krize utrpele veliko 
izgubo. Združevati bi moralo ukrepe na 
strani ponudbe in povpraševanja, pri tem 
pa upoštevati vplive na okolje in 
zaposlovanje ter socialne učinke.

Or. fr

Predlog spremembe 86
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Podnebne spremembe in z okoljem 
povezani izzivi, globalizacija, digitalizacija 

(6) Podnebne spremembe in z okoljem 
povezani izzivi, globalizacija, digitalizacija 
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in demografske spremembe bodo 
preobrazili evropska gospodarstva in 
družbe. Unija in njene države članice bi 
morale sodelovati, da bi učinkovito 
obravnavale te strukturne dejavnike in po 
potrebi prilagodile obstoječe sisteme ob 
priznavanju tesne soodvisnosti 
gospodarstev in trgov dela držav članic ter 
s tem povezanih politik. Za to so potrebni 
usklajeni, ambiciozni in učinkoviti ukrepi 
politike tako na ravni Unije kot na 
nacionalni ravni, in sicer v skladu s PDEU 
in določbami Unije o ekonomskem 
upravljanju. Tako ukrepanje bi moralo 
zajemati spodbujanje trajnostnih naložb, 
obnovljeno zavezanost strukturnim 
reformam, ki se izvajajo v ustreznem 
zaporedju in pospešujejo produktivnost, 
gospodarsko rast, socialno in teritorialno 
kohezijo, navzgor usmerjeno konvergenco 
in odpornost, ter uresničevanje fiskalne 
odgovornosti. Združevati bi moralo ukrepe 
na strani ponudbe in povpraševanja, pri 
tem pa upoštevati vplive na okolje in 
zaposlovanje ter socialne učinke.

in demografske spremembe bodo 
preobrazili evropska gospodarstva in 
družbe. Unija in njene države članice bi 
morale sodelovati, da bi učinkovito 
obravnavale te strukturne dejavnike in po 
potrebi prilagodile obstoječe sisteme ob 
priznavanju tesne soodvisnosti 
gospodarstev in trgov dela držav članic ter 
s tem povezanih politik. Za to so potrebni 
usklajeni, ambiciozni in učinkoviti ukrepi 
politike tako na ravni Unije kot na 
nacionalni ravni, in sicer v skladu s PDEU 
in določbami Unije o ekonomskem 
upravljanju. Tako ukrepanje bi moralo 
zajemati spodbujanje trajnostnih naložb in 
obnovljeno zavezanost strukturnim 
reformam, ki se izvajajo v ustreznem 
zaporedju ter s tem pospešujejo 
produktivnost, gospodarsko rast, 
ustvarjanje trajnih delovnih mest, socialno 
in teritorialno kohezijo, navzgor usmerjeno 
socialno konvergenco, boj proti revščini in 
prekarnosti ter odpornost, pa tudi 
spodbujajo uresničevanje fiskalne 
odgovornosti. Združevati bi moralo ukrepe 
na strani ponudbe in povpraševanja, pri 
tem pa upoštevati vplive na okolje in 
zaposlovanje ter socialne učinke.

Or. fr

Predlog spremembe 87
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidže Alieva-
Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Samira Rafaela, Yana Toom

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Podnebne spremembe in z okoljem 
povezani izzivi, globalizacija, digitalizacija 
in demografske spremembe bodo 
preobrazili evropska gospodarstva in 
družbe. Unija in njene države članice bi 
morale sodelovati, da bi učinkovito 

(6) Podnebne spremembe in z okoljem 
povezani izzivi, globalizacija, digitalizacija 
in demografske spremembe korenito 
spreminjajo evropska gospodarstva in 
družbe. Unija in njene države članice bi 
morale sodelovati, da bi učinkovito 
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obravnavale te strukturne dejavnike in po 
potrebi prilagodile obstoječe sisteme ob 
priznavanju tesne soodvisnosti 
gospodarstev in trgov dela držav članic ter 
s tem povezanih politik. Za to so potrebni 
usklajeni, ambiciozni in učinkoviti ukrepi 
politike tako na ravni Unije kot na 
nacionalni ravni, in sicer v skladu s PDEU 
in določbami Unije o ekonomskem 
upravljanju. Tako ukrepanje bi moralo 
zajemati spodbujanje trajnostnih naložb, 
obnovljeno zavezanost strukturnim 
reformam, ki se izvajajo v ustreznem 
zaporedju in pospešujejo produktivnost, 
gospodarsko rast, socialno in teritorialno 
kohezijo, navzgor usmerjeno konvergenco 
in odpornost, ter uresničevanje fiskalne 
odgovornosti. Združevati bi moralo ukrepe 
na strani ponudbe in povpraševanja, pri 
tem pa upoštevati vplive na okolje in 
zaposlovanje ter socialne učinke.

obravnavale te strukturne dejavnike in po 
potrebi prilagodile obstoječe sisteme ob 
priznavanju tesne soodvisnosti 
gospodarstev in trgov dela držav članic ter 
s tem povezanih politik. Za to so potrebni 
usklajeni, ambiciozni in učinkoviti ukrepi 
politike tako na ravni Unije kot na 
nacionalni ravni, in sicer v skladu s PDEU 
in določbami Unije o ekonomskem 
upravljanju. Tako ukrepanje bi moralo 
zajemati spodbujanje trajnostnih naložb, 
obnovljeno zavezanost strukturnim 
reformam, ki se izvajajo v ustreznem 
zaporedju in pospešujejo produktivnost, 
gospodarsko rast, socialno in teritorialno 
kohezijo, navzgor usmerjeno socialno 
konvergenco, boj proti revščini in 
prekarnosti ter odpornost, pa tudi 
uresničevanje fiskalne odgovornosti. 
Združevati bi moralo ukrepe na strani 
ponudbe in povpraševanja, pri tem pa 
upoštevati vplive na okolje in zaposlovanje 
ter socialne učinke.

Or. fr

Predlog spremembe 88
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Podnebne spremembe in z okoljem 
povezani izzivi, globalizacija, digitalizacija 
in demografske spremembe bodo 
preobrazili evropska gospodarstva in 
družbe. Unija in njene države članice bi 
morale sodelovati, da bi učinkovito 
obravnavale te strukturne dejavnike in po 
potrebi prilagodile obstoječe sisteme ob 
priznavanju tesne soodvisnosti 
gospodarstev in trgov dela držav članic ter 
s tem povezanih politik. Za to so potrebni 
usklajeni, ambiciozni in učinkoviti ukrepi 
politike tako na ravni Unije kot na 

(6) Socialno-ekonomski izzivi, 
digitalizacija in demografske spremembe, 
vključno s problemi odseljevanja in 
razpršenosti prebivalstva, s katerimi se 
soočajo številne evropske podeželske 
regije, bodo preobrazili evropska 
gospodarstva in družbe. Unija in njene 
države članice bi morale sodelovati, da bi 
učinkovito obravnavale te strukturne 
dejavnike in po potrebi prilagodile 
obstoječe sisteme ob priznavanju tesne 
soodvisnosti gospodarstev in trgov dela 
držav članic ter s tem povezanih politik. Za 
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nacionalni ravni, in sicer v skladu s PDEU 
in določbami Unije o ekonomskem 
upravljanju. Tako ukrepanje bi moralo 
zajemati spodbujanje trajnostnih naložb, 
obnovljeno zavezanost strukturnim 
reformam, ki se izvajajo v ustreznem 
zaporedju in pospešujejo produktivnost, 
gospodarsko rast, socialno in teritorialno 
kohezijo, navzgor usmerjeno konvergenco 
in odpornost, ter uresničevanje fiskalne 
odgovornosti. Združevati bi moralo ukrepe 
na strani ponudbe in povpraševanja, pri 
tem pa upoštevati vplive na okolje in 
zaposlovanje ter socialne učinke.

to so potrebni usklajeni, ambiciozni in 
učinkoviti ukrepi politike tako na ravni 
Unije kot na nacionalni ravni, in sicer v 
skladu s PDEU in določbami Unije o 
ekonomskem upravljanju. Tako ukrepanje 
bi moralo zajemati spodbujanje trajnostnih 
naložb, obnovljeno zavezanost strukturnim 
reformam, ki se izvajajo v ustreznem 
zaporedju in pospešujejo produktivnost, 
gospodarsko rast, socialno in teritorialno 
kohezijo, navzgor usmerjeno konvergenco 
in odpornost, ter uresničevanje fiskalne 
odgovornosti. Združevati bi moralo ukrepe 
na strani ponudbe in povpraševanja, pri 
tem pa upoštevati vplive na okolje in 
zaposlovanje ter socialne učinke.

Or. es

Predlog spremembe 89
Peter Lundgren

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Evropski parlament, Svet in 
Komisija so podpisali medinstitucionalno 
razglasitev evropskega stebra socialnih 
pravic (14). Steber določa dvajset načel in 
pravic v podporo dobro delujočim in 
pravičnim trgom dela ter sistemom 
socialnega varstva, ki so razvrščeni v tri 
kategorije: enake možnosti in dostop do 
trga dela, pošteni delovni pogoji ter 
socialna zaščita in vključevanje. Ta 
načela in pravice usmerjajo našo 
strategijo in zagotavljajo, da je prehod na 
podnebno nevtralnost, okoljsko 
trajnostnost, digitalizacijo in demografske 
spremembe socialno pošten in pravičen. 
Steber je referenčni okvir za spremljanje 
uspešnosti držav članic na področju 
zaposlovanja in socialnih zadev, za 
pospeševanje reform na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni ter za 

črtano
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usklajevanje „socialne“ in „tržne“ 
razsežnosti v današnjem sodobnem 
gospodarstvu, vključno s spodbujanjem 
socialnega gospodarstva.
__________________
14 UL C 428, 13.12.2017, str. 10.

Or. en

Predlog spremembe 90
Guido Reil

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Evropski parlament, Svet in 
Komisija so podpisali medinstitucionalno 
razglasitev evropskega stebra socialnih 
pravic (14). Steber določa dvajset načel in 
pravic v podporo dobro delujočim in 
pravičnim trgom dela ter sistemom 
socialnega varstva, ki so razvrščeni v tri 
kategorije: enake možnosti in dostop do 
trga dela, pošteni delovni pogoji ter 
socialna zaščita in vključevanje. Ta načela 
in pravice usmerjajo našo strategijo in 
zagotavljajo, da je prehod na podnebno 
nevtralnost, okoljsko trajnostnost, 
digitalizacijo in demografske spremembe 
socialno pošten in pravičen. Steber je 
referenčni okvir za spremljanje uspešnosti 
držav članic na področju zaposlovanja in 
socialnih zadev, za pospeševanje reform 
na nacionalni, regionalni in lokalni ravni 
ter za usklajevanje „socialne“ in „tržne“ 
razsežnosti v današnjem sodobnem 
gospodarstvu, vključno s spodbujanjem 
socialnega gospodarstva.

(7) Evropski parlament, Svet in 
Komisija so podpisali medinstitucionalno 
razglasitev evropskega stebra socialnih 
pravic(14). Steber določa 20 načel in pravic 
v podporo dobro delujočim in pravičnim 
trgom dela ter sistemom socialnega 
varstva, ki so razvrščeni v tri kategorije: 
enake možnosti in dostop do trga dela, 
pošteni delovni pogoji ter socialna zaščita 
in vključevanje. Komisija mora spoštovati 
načelo subsidiarnosti. Evropski steber 
socialnih pravic ne sme vključevati 
harmonizacije in uskladitve socialnih 
politik držav članic na zadevnih področjih.

__________________ __________________
14 UL C 428, 13.12.2017, str. 10. 14 UL C 428, 13.12.2017, str. 10.

Or. de
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Predlog spremembe 91
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Evropski parlament, Svet in 
Komisija so podpisali medinstitucionalno 
razglasitev evropskega stebra socialnih 
pravic (14). Steber določa dvajset načel in 
pravic v podporo dobro delujočim in 
pravičnim trgom dela ter sistemom 
socialnega varstva, ki so razvrščeni v tri 
kategorije: enake možnosti in dostop do 
trga dela, pošteni delovni pogoji ter 
socialna zaščita in vključevanje. Ta načela 
in pravice usmerjajo našo strategijo in 
zagotavljajo, da je prehod na podnebno 
nevtralnost, okoljsko trajnostnost, 
digitalizacijo in demografske spremembe 
socialno pošten in pravičen. Steber je 
referenčni okvir za spremljanje uspešnosti 
držav članic na področju zaposlovanja in 
socialnih zadev, za pospeševanje reform na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
za usklajevanje „socialne“ in „tržne“ 
razsežnosti v današnjem sodobnem 
gospodarstvu, vključno s spodbujanjem 
socialnega gospodarstva.

(7) Evropski parlament, Svet in 
Komisija so podpisali medinstitucionalno 
razglasitev evropskega stebra socialnih 
pravic(14). Steber določa 20 načel in pravic 
v podporo dobro delujočim in pravičnim 
trgom dela ter sistemom socialnega 
varstva, ki so razvrščeni v tri kategorije: 
enake možnosti in dostop do trga dela, 
pošteni delovni pogoji ter socialna zaščita 
in vključevanje. Ta načela in pravice 
usmerjajo našo strategijo in zagotavljajo, 
da je prehod na podnebno nevtralnost, 
okoljsko trajnostnost, digitalizacijo in 
demografske spremembe socialno pošten 
in pravičen. Steber je referenčni okvir za 
spremljanje uspešnosti držav članic na 
področju zaposlovanja in socialnih zadev, 
za pospeševanje reform na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni ter za 
usklajevanje „socialne“ in „tržne“ 
razsežnosti v današnjem sodobnem 
gospodarstvu, vključno s spodbujanjem 
socialnega gospodarstva. Izvajanje načel 
stebra bo prispevalo k ublažitvi 
ekonomskih in socialnih posledic krize 
zaradi COVID-19. Poleg tega pa bo 
prispevalo k temu, da bomo iz krize izšli z 
odpornejšo in bolj vključujočo družbo in 
gospodarstvom.

__________________ __________________
14 UL C 428, 13.12.2017, str. 10. 14 UL C 428, 13.12.2017, str. 10.

Or. en
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Predlog spremembe 92
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Evropski parlament, Svet in 
Komisija so podpisali medinstitucionalno 
razglasitev evropskega stebra socialnih 
pravic (14). Steber določa dvajset načel in 
pravic v podporo dobro delujočim in 
pravičnim trgom dela ter sistemom 
socialnega varstva, ki so razvrščeni v tri 
kategorije: enake možnosti in dostop do 
trga dela, pošteni delovni pogoji ter 
socialna zaščita in vključevanje. Ta načela 
in pravice usmerjajo našo strategijo in 
zagotavljajo, da je prehod na podnebno 
nevtralnost, okoljsko trajnostnost, 
digitalizacijo in demografske spremembe 
socialno pošten in pravičen. Steber je 
referenčni okvir za spremljanje uspešnosti 
držav članic na področju zaposlovanja in 
socialnih zadev, za pospeševanje reform na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
za usklajevanje „socialne“ in „tržne“ 
razsežnosti v današnjem sodobnem 
gospodarstvu, vključno s spodbujanjem 
socialnega gospodarstva.

(7) Evropski parlament, Svet in 
Komisija so podpisali medinstitucionalno 
razglasitev evropskega stebra socialnih 
pravic (14). Steber določa dvajset načel in 
pravic v podporo dobro delujočim in 
pravičnim trgom dela ter sistemom 
socialnega varstva, ki so razvrščeni v tri 
kategorije: enake možnosti in dostop do 
trga dela, pošteni delovni pogoji ter 
socialna zaščita in vključevanje. Ta načela 
in pravice usmerjajo našo strategijo in 
zagotavljajo, da bo prehod na podnebno 
nevtralnost, okoljsko trajnostnost, 
digitalizacijo in demografske spremembe 
socialno pošten in pravičen. Steber je 
referenčni okvir (zlasti glede vpliva krize, 
ki jo je povzročila pandemija covida-19) 
za spremljanje uspešnosti držav članic na 
področju zaposlovanja in socialnih zadev, 
za pospeševanje reform na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni ter za 
usklajevanje „socialne“ in „tržne“ 
razsežnosti v današnjem sodobnem 
gospodarstvu, vključno s spodbujanjem 
socialnega gospodarstva.

__________________ __________________
14 UL C 428, 13.12.2017, str. 10. 14 UL C 428, 13.12.2017, str. 10.

Or. pl

Predlog spremembe 93
Tomáš Zdechovský

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Evropski parlament, Svet in 
Komisija so podpisali medinstitucionalno 
razglasitev evropskega stebra socialnih 
pravic (14). Steber določa dvajset načel in 
pravic v podporo dobro delujočim in 
pravičnim trgom dela ter sistemom 
socialnega varstva, ki so razvrščeni v tri 
kategorije: enake možnosti in dostop do 
trga dela, pošteni delovni pogoji ter 
socialna zaščita in vključevanje. Ta načela 
in pravice usmerjajo našo strategijo in 
zagotavljajo, da je prehod na podnebno 
nevtralnost, okoljsko trajnostnost, 
digitalizacijo in demografske spremembe 
socialno pošten in pravičen. Steber je 
referenčni okvir za spremljanje uspešnosti 
držav članic na področju zaposlovanja in 
socialnih zadev, za pospeševanje reform na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
za usklajevanje „socialne“ in „tržne“ 
razsežnosti v današnjem sodobnem 
gospodarstvu, vključno s spodbujanjem 
socialnega gospodarstva.

(7) Evropski parlament, Svet in 
Komisija so podpisali medinstitucionalno 
razglasitev evropskega stebra socialnih 
pravic(14). Steber določa 20 načel in pravic 
v podporo dobro delujočim in pravičnim 
trgom dela ter sistemom socialnega 
varstva, ki so razvrščeni v tri kategorije: 
enake možnosti in dostop do trga dela, 
pošteni delovni pogoji ter socialna zaščita 
in vključevanje. Ta načela in pravice 
usmerjajo našo strategijo in zagotavljajo, 
da je prehod na podnebno nevtralnost, 
okoljsko trajnostnost, digitalizacijo in 
demografske spremembe socialno pošten 
in pravičen. Steber je referenčni okvir za 
spremljanje uspešnosti držav članic na 
področju zaposlovanja in socialnih zadev, 
za pospeševanje reform na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni ter za 
usklajevanje „socialne“ in „tržne“ 
razsežnosti v današnjem sodobnem 
gospodarstvu, vključno s spodbujanjem 
socialnega gospodarstva in razvojem 
našega evropskega socialnega modela.

__________________ __________________
14 UL C 428, 13.12.2017, str. 10. 14 UL C 428, 13.12.2017, str. 10.

Or. en

Predlog spremembe 94
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Predlog sklepa
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Evropski parlament, Svet in 
Komisija so podpisali medinstitucionalno 
razglasitev evropskega stebra socialnih 
pravic (14). Steber določa dvajset načel in 

(7) Evropski parlament, Svet in 
Komisija so podpisali medinstitucionalno 
razglasitev evropskega stebra socialnih 
pravic (14). Steber določa dvajset načel in 
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pravic v podporo dobro delujočim in 
pravičnim trgom dela ter sistemom 
socialnega varstva, ki so razvrščeni v tri 
kategorije: enake možnosti in dostop do 
trga dela, pošteni delovni pogoji ter 
socialna zaščita in vključevanje. Ta načela 
in pravice usmerjajo našo strategijo in 
zagotavljajo, da je prehod na podnebno 
nevtralnost, okoljsko trajnostnost, 
digitalizacijo in demografske spremembe 
socialno pošten in pravičen. Steber je 
referenčni okvir za spremljanje uspešnosti 
držav članic na področju zaposlovanja in 
socialnih zadev, za pospeševanje reform na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
za usklajevanje „socialne“ in „tržne“ 
razsežnosti v današnjem sodobnem 
gospodarstvu, vključno s spodbujanjem 
socialnega gospodarstva.

pravic v podporo dobro delujočim in 
pravičnim trgom dela ter sistemom 
socialnega varstva, ki so razvrščeni v tri 
kategorije: enake možnosti in dostop do 
trga dela, pošteni delovni pogoji ter 
socialna zaščita in vključevanje. Ta načela 
in pravice usmerjajo našo strategijo, zato 
jih je treba uresničiti z zagotovitvijo, da bo 
prehod na podnebno nevtralnost, okoljsko 
trajnostnost, digitalizacijo in demografske 
spremembe socialno pošten in pravičen. 
Steber je referenčni okvir za spremljanje 
uspešnosti držav članic na področju 
zaposlovanja in socialnih zadev, za 
pospeševanje reform na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni ter za 
usklajevanje „socialne“ in „tržne“ 
razsežnosti v današnjem sodobnem 
gospodarstvu, vključno s spodbujanjem 
socialnega gospodarstva.

__________________ __________________
14 UL C 428, 13.12.2017, str. 10. 14 UL C 428, 13.12.2017, str. 10.

Or. fr

Predlog spremembe 95
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pri reformah trga dela, ki 
vključujejo tudi nacionalne mehanizme 
določanja plač, bi bilo treba upoštevati 
nacionalne prakse socialnega dialoga in 
omogočiti potreben manevrski prostor za 
široko obravnavo socialno-ekonomskih 
vprašanj, vključno z napredkom pri 
trajnostnosti, konkurenčnosti, inovacijah, 
ustvarjanju delovnih mest, politikah 
vseživljenjskega učenja in usposabljanja, 

(8) Ukrepe za odzivanje na krize in 
okrevanje gospodarstva, reforme trga dela, 
ki vključujejo tudi nacionalne mehanizme 
določanja plač, bi bilo treba oblikovati po 
ustreznem in plodnem socialnem dialogu, 
v okviru katerega je treba spoštovati in 
spodbujati nacionalne prakse odnosov med 
delodajalci in delojemalci ter zagotoviti 
potreben manevrski prostor za široko 
obravnavo socialno-ekonomskih vprašanj, 
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delovnih pogojih, izobraževanju in 
spretnostih, javnem zdravju in 
vključevanju ter realnih dohodkih.

vključno z napredkom pri trajnostnosti, 
konkurenčnosti, inovacijah, ustvarjanju 
delovnih mest, politikah vseživljenjskega 
učenja in usposabljanja, delovnih pogojih, 
izobraževanju in spretnostih, javnem 
zdravju in vključevanju ter realnih 
dohodkih. Države članice bi zato morale 
spoštovati in okrepiti vlogo socialnih 
partnerjev in kolektivnih pogajanj ter 
sprejeti ukrepe za povečanje pokritosti s 
kolektivnimi pogodbami.

Or. en

Predlog spremembe 96
Tomáš Zdechovský

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pri reformah trga dela, ki 
vključujejo tudi nacionalne mehanizme 
določanja plač, bi bilo treba upoštevati 
nacionalne prakse socialnega dialoga in 
omogočiti potreben manevrski prostor za 
široko obravnavo socialno-ekonomskih 
vprašanj, vključno z napredkom pri 
trajnostnosti, konkurenčnosti, inovacijah, 
ustvarjanju delovnih mest, politikah 
vseživljenjskega učenja in usposabljanja, 
delovnih pogojih, izobraževanju in 
spretnostih, javnem zdravju in 
vključevanju ter realnih dohodkih.

(8) Pri reformah trga dela, ki 
vključujejo tudi nacionalne mehanizme 
določanja plač, bi bilo treba upoštevati 
nacionalne prakse socialnega dialoga in 
omogočiti potreben manevrski prostor za 
široko obravnavo socialno-ekonomskih 
vprašanj, vključno z napredkom pri 
trajnostnosti, konkurenčnosti, inovacijah, 
ustvarjanju delovnih mest, politikah 
vseživljenjskega učenja in usposabljanja, 
delovnih pogojih, izobraževanju in 
spretnostih, javnem zdravju in 
vključevanju ter realnih dohodkih. Države 
članice bi morale nadaljevati s svojimi 
politikami in prizadevanji za odpravo vseh 
nepotrebnih upravnih ovir, ki otežujejo 
reforme trga dela, s čimer bi povečale 
odpornost in vzdržnost spreminjajočega se 
evropskega trga dela.

Or. en
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Predlog spremembe 97
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pri reformah trga dela, ki 
vključujejo tudi nacionalne mehanizme 
določanja plač, bi bilo treba upoštevati 
nacionalne prakse socialnega dialoga in 
omogočiti potreben manevrski prostor za 
široko obravnavo socialno-ekonomskih 
vprašanj, vključno z napredkom pri 
trajnostnosti, konkurenčnosti, inovacijah, 
ustvarjanju delovnih mest, politikah 
vseživljenjskega učenja in usposabljanja, 
delovnih pogojih, izobraževanju in 
spretnostih, javnem zdravju in 
vključevanju ter realnih dohodkih.

(8) Pri reformah trga dela, ki 
vključujejo tudi nacionalne mehanizme 
določanja plač, bi bilo treba upoštevati 
nacionalne prakse socialnega dialoga in 
omogočiti potreben manevrski prostor za 
široko obravnavo socialno-ekonomskih 
vprašanj, vključno z napredkom pri 
trajnostnosti, konkurenčnosti, rasti, 
inovacijah, ustvarjanju delovnih mest, 
politikah vseživljenjskega učenja in 
usposabljanja, delovnih pogojih, 
izobraževanju in spretnostih, javnem 
zdravju in vključevanju ter realnih 
dohodkih. V okviru teh reform je treba 
zagotoviti, da bo trg dela do določene 
mere prožen in da bodo imeli evropski 
delavci zajamčeno pravično plačilo, 
dostojno življenje in ustrezen univerzalni 
sistem socialne zaščite.

Or. fr

Predlog spremembe 98
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pri reformah trga dela, ki 
vključujejo tudi nacionalne mehanizme 
določanja plač, bi bilo treba upoštevati 
nacionalne prakse socialnega dialoga in 
omogočiti potreben manevrski prostor za 
široko obravnavo socialno-ekonomskih 
vprašanj, vključno z napredkom pri 

(8) Pri reformah trga dela, ki 
vključujejo tudi nacionalne mehanizme 
določanja plač, bi bilo treba upoštevati 
nacionalne prakse socialnega dialoga in 
omogočiti potreben manevrski prostor za 
široko obravnavo socialno-ekonomskih 
vprašanj, vključno z napredkom pri 



PE650.650v01-00 54/86 AM\1204312SL.docx

SL

trajnostnosti, konkurenčnosti, inovacijah, 
ustvarjanju delovnih mest, politikah 
vseživljenjskega učenja in usposabljanja, 
delovnih pogojih, izobraževanju in 
spretnostih, javnem zdravju in 
vključevanju ter realnih dohodkih.

trajnostnosti, konkurenčnosti, inovacijah, 
ustvarjanju delovnih mest, politikah 
vseživljenjskega učenja in usposabljanja, 
delovnih pogojih, izobraževanju in 
spretnostih, javnem zdravju in 
vključevanju ter realnih dohodkih. Države 
članice in Unija bi morale sprejeti ukrepe 
za spodbujanje velike gostote sindikatov in 
organizacij delodajalcev kot sredstva za 
krepitev socialnega dialoga.

Or. en

Predlog spremembe 99
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pri reformah trga dela, ki 
vključujejo tudi nacionalne mehanizme 
določanja plač, bi bilo treba upoštevati 
nacionalne prakse socialnega dialoga in 
omogočiti potreben manevrski prostor za 
široko obravnavo socialno-ekonomskih 
vprašanj, vključno z napredkom pri 
trajnostnosti, konkurenčnosti, inovacijah, 
ustvarjanju delovnih mest, politikah 
vseživljenjskega učenja in usposabljanja, 
delovnih pogojih, izobraževanju in 
spretnostih, javnem zdravju in 
vključevanju ter realnih dohodkih.

(8) Pri reformah trga dela, ki 
vključujejo tudi nacionalne mehanizme 
določanja plač, bi bilo treba upoštevati 
nacionalne prakse socialnega dialoga, pri 
čemer je treba prednost dati pogajanjem 
na ravni podjetij, da bi jim omogočili, 
predvsem MSP in samozaposlenim 
osebam, da pogajanja prilagodijo svoji 
realnosti, in zagotovili potreben manevrski 
prostor za široko obravnavo socialno-
ekonomskih vprašanj, vključno z 
napredkom pri trajnostnosti, 
konkurenčnosti, inovacijah, ustvarjanju 
delovnih mest, politikah vseživljenjskega 
učenja in usposabljanja, delovnih pogojih, 
izobraževanju in spretnostih, javnem 
zdravju in vključevanju ter realnih 
dohodkih.

Or. es

Predlog spremembe 100
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pri reformah trga dela, ki 
vključujejo tudi nacionalne mehanizme 
določanja plač, bi bilo treba upoštevati 
nacionalne prakse socialnega dialoga in 
omogočiti potreben manevrski prostor za 
široko obravnavo socialno-ekonomskih 
vprašanj, vključno z napredkom pri 
trajnostnosti, konkurenčnosti, inovacijah, 
ustvarjanju delovnih mest, politikah 
vseživljenjskega učenja in usposabljanja, 
delovnih pogojih, izobraževanju in 
spretnostih, javnem zdravju in 
vključevanju ter realnih dohodkih.

(8) Pri reformah trga dela, ki 
vključujejo tudi nacionalne mehanizme 
določanja plač, bi bilo treba upoštevati 
nacionalne prakse socialnega dialoga in 
omogočiti potreben manevrski prostor za 
široko obravnavo socialno-ekonomskih 
vprašanj, vključno z napredkom pri 
ukrepih za boj proti revščini, 
diskriminaciji in prekarnosti ter pri 
konkurenčnosti, inovacijah, ustvarjanju 
kakovostnih delovnih mest, politikah 
vseživljenjskega učenja in usposabljanja, 
delovnih pogojih, izobraževanju in 
spretnostih, javnem zdravju, zdravju in 
varstvu pri delu, vključevanju in realnih 
dohodkih.

Or. it

Predlog spremembe 101
Jeroen Lenaers

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pri reformah trga dela, ki 
vključujejo tudi nacionalne mehanizme 
določanja plač, bi bilo treba upoštevati 
nacionalne prakse socialnega dialoga in 
omogočiti potreben manevrski prostor za 
široko obravnavo socialno-ekonomskih 
vprašanj, vključno z napredkom pri 
trajnostnosti, konkurenčnosti, inovacijah, 
ustvarjanju delovnih mest, politikah 
vseživljenjskega učenja in usposabljanja, 
delovnih pogojih, izobraževanju in 
spretnostih, javnem zdravju in 
vključevanju ter realnih dohodkih.

(8) Spoštovati je treba načelo 
subsidiarnosti, kot je opredeljeno v 
Pogodbi o Evropski uniji. Pri reformah 
trga dela, ki vključujejo tudi nacionalne 
mehanizme določanja plač, bi bilo treba 
upoštevati nacionalne prakse socialnega 
dialoga in omogočiti potreben manevrski 
prostor za široko obravnavo socialno-
ekonomskih vprašanj, vključno z 
napredkom pri trajnostnosti, 
konkurenčnosti, inovacijah, ustvarjanju 
delovnih mest, politikah vseživljenjskega 
učenja in usposabljanja, delovnih pogojih, 
izobraževanju in spretnostih, javnem 
zdravju in vključevanju ter realnih 
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dohodkih.

Or. en

Predlog spremembe 102
Miriam Lexmann

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pri reformah trga dela, ki 
vključujejo tudi nacionalne mehanizme 
določanja plač, bi bilo treba upoštevati 
nacionalne prakse socialnega dialoga in 
omogočiti potreben manevrski prostor za 
široko obravnavo socialno-ekonomskih 
vprašanj, vključno z napredkom pri 
trajnostnosti, konkurenčnosti, inovacijah, 
ustvarjanju delovnih mest, politikah 
vseživljenjskega učenja in usposabljanja, 
delovnih pogojih, izobraževanju in 
spretnostih, javnem zdravju in 
vključevanju ter realnih dohodkih.

(8) Pri reformah trga dela, ki 
vključujejo nacionalne mehanizme 
določanja plač, bi bilo treba upoštevati 
nacionalne prakse socialnega dialoga in 
omogočiti potrebni manevrski prostor za 
široko obravnavo socialno-ekonomskih 
vprašanj, vključno z napredkom pri 
trajnostnosti, konkurenčnosti, inovacijah, 
ustvarjanju delovnih mest, vključevanju 
invalidov in drugih prikrajšanih skupin, 
politikah vseživljenjskega učenja in 
usposabljanja, delovnih pogojih, 
izobraževanju in spretnostih, javnem 
zdravju in vključevanju ter realnih 
dohodkih.

Or. sk

Predlog spremembe 103
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da je preobrazba pravična in 
socialno poštena, ob tem pa okrepiti 
prizadevanja za vključujočo in odporno 
družbo, v kateri so ljudje zaščiteni in 

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da bodo odzivanje na krize in 
prihodnje preobrazbe pravični in socialno 
pošteni, ob tem pa okrepiti prizadevanja za 
bolj vključujočo in odporno družbo, v 
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sposobni predvideti in obvladati 
spremembe ter kjer lahko aktivno 
sodelujejo v družbi in gospodarstvu. 
Odpraviti bi bilo treba vse oblike 
diskriminacije. Vsem bi bilo treba 
zagotoviti dostop in priložnosti ter 
zmanjšati revščino in socialno izključenost 
(tudi med otroki), zlasti z zagotavljanjem 
učinkovitega delovanja trgov dela in 
sistemov socialne zaščite ter z odpravo 
ovir za udeležbo v izobraževanju, 
usposabljanju in na trgu dela, tudi z 
naložbami v predšolsko vzgojo in varstvo. 
V kontekstu staranja družbe je še zlasti 
pomemben pravočasen in enak dostop do 
cenovno dostopnih zdravstvenih storitev, 
vključno s preventivnimi ukrepi in 
spodbujanjem zdravja. Še bolj bi si morali 
prizadevati, da invalidne osebe prispevajo 
h gospodarski rasti in socialnemu razvoju. 
Na delovnih mestih v Uniji se pojavljajo 
novi ekonomski in poslovni modeli, 
spreminjajo pa se tudi delovna razmerja. 
Države članice bi morale zagotoviti, da se z 
delovnimi razmerji, ki izvirajo iz novih 
oblik dela, evropski socialni model ohrani 
in še okrepi.

kateri so ljudje zaščiteni in sposobni 
predvideti in obvladati spremembe ter kjer 
lahko aktivno sodelujejo v družbi in 
gospodarstvu. Odpraviti bi bilo treba vse 
oblike diskriminacije. Vsakdo bi moral 
imeti možnost, da polno sodeluje v družbi, 
vsi bi morali imeti enake možnosti, 
revščino in socialno izključenost (tudi med 
otroki) pa bi bilo treba odpraviti, zlasti z 
zagotavljanjem ustreznih socialnih naložb 
in vzpostavitvijo evropskega jamstva za 
otroke, učinkovitim delovanjem trgov dela 
in sistemov socialne zaščite, med drugim z 
vzpostavitvijo stalnega evropskega sistema 
pozavarovanja za brezposelnost (kot je 
predvideno v delovnem programu 
Komisije), in sicer brez nepotrebnega 
odlašanja in tako da se odpravijo vse ovire 
za izobraževanje, usposabljanje in 
udeležbo na trgu dela, tudi z naložbami v 
predšolsko vzgojo in varstvo ter 
vseživljenjsko učenje. V kontekstu 
starajočih se družb je še zlasti pomemben 
pravočasen in enak dostop do storitev 
javnega zdravstvenega in socialnega 
varstva, vključno s preventivnimi ukrepi in 
spodbujanjem zdravja. Še bolj bi si morali 
prizadevati, da invalidi prispevajo h 
gospodarski rasti in socialnemu razvoju. 
Na delovnih mestih v Uniji se pojavljajo 
novi ekonomski in poslovni modeli, 
spreminjajo pa se tudi delovna razmerja. 
Kot se je pokazalo tudi s krizo zaradi 
COVID-19, so številni nizkokvalificirani 
delavci nepogrešljivi za osnovno delovanje 
gospodarstva. Vse prevečkrat pa so slabo 
plačani in zaposleni pod prekarnimi 
pogoji. Države članice bi morale dodatno 
okrepiti evropski socialni model, tako da 
bi zagotovile, da imajo vsi delavci enake 
pravice, dostojne delovne pogoje, vključno 
z zdravjem in varnostjo pri delu, ter 
prejemajo dostojne plače. Poleg tega bi 
morale prepovedati pogodbe brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti in navidezno samozaposlovanje 
ter zagotoviti, da delavci zaradi delovnih 
razmerij, ki izhajajo iz novih oblik dela, ne 
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bodo v prekarnem zaposlitvenem položaju.

Or. en

Predlog spremembe 104
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da je preobrazba pravična in 
socialno poštena, ob tem pa okrepiti 
prizadevanja za vključujočo in odporno 
družbo, v kateri so ljudje zaščiteni in 
sposobni predvideti in obvladati 
spremembe ter kjer lahko aktivno 
sodelujejo v družbi in gospodarstvu. 
Odpraviti bi bilo treba vse oblike 
diskriminacije. Vsem bi bilo treba 
zagotoviti dostop in priložnosti ter 
zmanjšati revščino in socialno izključenost 
(tudi med otroki), zlasti z zagotavljanjem 
učinkovitega delovanja trgov dela in 
sistemov socialne zaščite ter z odpravo ovir 
za udeležbo v izobraževanju, usposabljanju 
in na trgu dela, tudi z naložbami v 
predšolsko vzgojo in varstvo. V kontekstu 
staranja družbe je še zlasti pomemben 
pravočasen in enak dostop do cenovno 
dostopnih zdravstvenih storitev, vključno s 
preventivnimi ukrepi in spodbujanjem 
zdravja. Še bolj bi si morali prizadevati, da 
invalidne osebe prispevajo h gospodarski 
rasti in socialnemu razvoju. Na delovnih 
mestih v Uniji se pojavljajo novi 
ekonomski in poslovni modeli, spreminjajo 
pa se tudi delovna razmerja. Države članice 
bi morale zagotoviti, da se z delovnimi 
razmerji, ki izvirajo iz novih oblik dela, 
evropski socialni model ohrani in še 
okrepi.

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da je preobrazba pravična in 
socialno poštena, ob tem pa okrepiti 
prizadevanja za vključujočo in odporno 
družbo, v kateri so ljudje zaščiteni in 
sposobni predvideti in obvladati 
spremembe ter kjer lahko aktivno 
sodelujejo v družbi in gospodarstvu. 
Odpraviti bi bilo treba vse oblike 
diskriminacije. Vsem bi bilo treba 
zagotoviti dostop in priložnosti ter 
zmanjšati revščino in socialno izključenost 
(tudi med otroki), zlasti z zagotavljanjem 
učinkovitega delovanja trgov dela in 
sistemov socialne zaščite ter z odpravo ovir 
za udeležbo v izobraževanju, usposabljanju 
in na trgu dela, tudi z naložbami v 
predšolsko vzgojo in varstvo. V kontekstu 
staranja družbe je še zlasti pomemben 
pravočasen in enak dostop do cenovno 
dostopnih zdravstvenih storitev, vključno s 
preventivnimi ukrepi in spodbujanjem 
zdravja. Še bolj bi si morali prizadevati, da 
invalidne osebe prispevajo h gospodarski 
rasti in socialnemu razvoju. Na delovnih 
mestih v Uniji se pojavljajo novi 
ekonomski in poslovni modeli, spreminjajo 
pa se tudi delovna razmerja. Države članice 
bi morale zagotoviti, da se z delovnimi 
razmerji, ki izvirajo iz novih oblik dela, 
evropski socialni model ohrani in še 
okrepi. Te nove oblike dela, zlasti 
platformno delo, zagotavljajo številne 
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zaposlitvene priložnosti in možnosti 
dostopa do trga dela, predstavljajo pa tudi 
izziv za zagotavljanje pravičnih delovnih 
pogojev in dostopa do socialne zaščite.

Or. fr

Predlog spremembe 105
Jeroen Lenaers

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da je preobrazba pravična in 
socialno poštena, ob tem pa okrepiti 
prizadevanja za vključujočo in odporno 
družbo, v kateri so ljudje zaščiteni in 
sposobni predvideti in obvladati 
spremembe ter kjer lahko aktivno 
sodelujejo v družbi in gospodarstvu. 
Odpraviti bi bilo treba vse oblike 
diskriminacije. Vsem bi bilo treba 
zagotoviti dostop in priložnosti ter 
zmanjšati revščino in socialno izključenost 
(tudi med otroki), zlasti z zagotavljanjem 
učinkovitega delovanja trgov dela in 
sistemov socialne zaščite ter z odpravo ovir 
za udeležbo v izobraževanju, usposabljanju 
in na trgu dela, tudi z naložbami v 
predšolsko vzgojo in varstvo. V kontekstu 
staranja družbe je še zlasti pomemben 
pravočasen in enak dostop do cenovno 
dostopnih zdravstvenih storitev, vključno s 
preventivnimi ukrepi in spodbujanjem 
zdravja. Še bolj bi si morali prizadevati, da 
invalidne osebe prispevajo h gospodarski 
rasti in socialnemu razvoju. Na delovnih 
mestih v Uniji se pojavljajo novi 
ekonomski in poslovni modeli, spreminjajo 
pa se tudi delovna razmerja. Države članice 
bi morale zagotoviti, da se z delovnimi 
razmerji, ki izvirajo iz novih oblik dela, 
evropski socialni model ohrani in še 

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da je preobrazba pravična in 
socialno poštena, ob tem pa okrepiti 
prizadevanja za vključujočo in odporno 
družbo, v kateri so ljudje zaščiteni in 
sposobni predvideti in obvladati 
spremembe ter kjer lahko aktivno 
sodelujejo v družbi in gospodarstvu. 
Odpraviti bi bilo treba vse oblike 
diskriminacije. Vsem bi bilo treba 
zagotoviti dostop in priložnosti ter 
zmanjšati revščino in socialno izključenost 
(tudi med otroki), zlasti z zagotavljanjem 
učinkovitega delovanja trgov dela in 
sistemov socialne zaščite ter z odpravo ovir 
za udeležbo v izobraževanju, usposabljanju 
in na trgu dela, tudi z naložbami v 
predšolsko vzgojo in varstvo. Države 
članice bi morale poskrbeti za to, da je 
čezmejna mobilnost učencev in delavcev 
ustrezno podprta ter da bodo (upravne) 
ovire odpravljene, da se bo mogoče lažje 
zaposliti v drugi državi članici. V 
kontekstu starajoče se družbe je še zlasti 
pomemben pravočasen in enak dostop do 
cenovno dostopnih zdravstvenih storitev, 
vključno s preventivnimi ukrepi in 
spodbujanjem zdravja. Še bolj bi si morali 
prizadevati, da invalidi prispevajo h 
gospodarski rasti in socialnemu razvoju. 
Na delovnih mestih v Uniji se pojavljajo 
novi ekonomski in poslovni modeli, 
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okrepi. spreminjajo pa se tudi delovna razmerja. 
Države članice bi morale zagotoviti, da se 
z delovnimi razmerji, ki izvirajo iz novih 
oblik dela, evropski socialni model ohrani 
in še okrepi.

Or. en

Predlog spremembe 106
Tomáš Zdechovský

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da je preobrazba pravična in 
socialno poštena, ob tem pa okrepiti 
prizadevanja za vključujočo in odporno 
družbo, v kateri so ljudje zaščiteni in 
sposobni predvideti in obvladati 
spremembe ter kjer lahko aktivno 
sodelujejo v družbi in gospodarstvu. 
Odpraviti bi bilo treba vse oblike 
diskriminacije. Vsem bi bilo treba 
zagotoviti dostop in priložnosti ter 
zmanjšati revščino in socialno izključenost 
(tudi med otroki), zlasti z zagotavljanjem 
učinkovitega delovanja trgov dela in 
sistemov socialne zaščite ter z odpravo ovir 
za udeležbo v izobraževanju, usposabljanju 
in na trgu dela, tudi z naložbami v 
predšolsko vzgojo in varstvo. V kontekstu 
staranja družbe je še zlasti pomemben 
pravočasen in enak dostop do cenovno 
dostopnih zdravstvenih storitev, vključno s 
preventivnimi ukrepi in spodbujanjem 
zdravja. Še bolj bi si morali prizadevati, da 
invalidne osebe prispevajo h gospodarski 
rasti in socialnemu razvoju. Na delovnih 
mestih v Uniji se pojavljajo novi 
ekonomski in poslovni modeli, spreminjajo 
pa se tudi delovna razmerja. Države članice 
bi morale zagotoviti, da se z delovnimi 
razmerji, ki izvirajo iz novih oblik dela, 
evropski socialni model ohrani in še 

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da je preobrazba pravična, 
uravnotežena in socialno poštena, ob tem 
pa okrepiti prizadevanja za vključujočo in 
odporno družbo, v kateri so ljudje zaščiteni 
in sposobni predvideti in obvladati 
spremembe ter kjer lahko aktivno 
sodelujejo v družbi in gospodarstvu. 
Odpraviti bi bilo treba vse oblike 
diskriminacije in upoštevati potrebo po 
usklajevanju zasebnega in poklicnega 
življenja, za kar bi si bilo treba prizadevati 
tudi s politikami Unije in držav članic. 
Vsem bi bilo treba zagotoviti dostop in 
priložnosti ter zmanjšati revščino in 
socialno izključenost (tudi med otroki), 
zlasti z zagotavljanjem učinkovitega 
delovanja trgov dela in sistemov socialne 
zaščite ter z odpravo ovir za udeležbo v 
izobraževanju, usposabljanju in na trgu 
dela, tudi z naložbami v predšolsko vzgojo 
in varstvo. V kontekstu starajoče se družbe 
je še zlasti pomemben pravočasen in enak 
dostop do cenovno dostopnih zdravstvenih 
storitev, vključno s preventivnimi ukrepi in 
spodbujanjem zdravja. Še bolj bi si morali 
prizadevati, da invalidi prispevajo h 
gospodarski rasti in socialnemu razvoju. 
Na delovnih mestih v Uniji se pojavljajo 
novi ekonomski in poslovni modeli, 
spreminjajo pa se tudi delovna razmerja. 
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okrepi. Države članice bi morale zagotoviti, da se 
z delovnimi razmerji, ki izvirajo iz novih 
oblik dela, evropski socialni model ohrani 
in še okrepi.

Or. en

Predlog spremembe 107
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da je preobrazba pravična in 
socialno poštena, ob tem pa okrepiti 
prizadevanja za vključujočo in odporno 
družbo, v kateri so ljudje zaščiteni in 
sposobni predvideti in obvladati 
spremembe ter kjer lahko aktivno 
sodelujejo v družbi in gospodarstvu. 
Odpraviti bi bilo treba vse oblike 
diskriminacije. Vsem bi bilo treba 
zagotoviti dostop in priložnosti ter 
zmanjšati revščino in socialno izključenost 
(tudi med otroki), zlasti z zagotavljanjem 
učinkovitega delovanja trgov dela in 
sistemov socialne zaščite ter z odpravo ovir 
za udeležbo v izobraževanju, usposabljanju 
in na trgu dela, tudi z naložbami v 
predšolsko vzgojo in varstvo. V kontekstu 
staranja družbe je še zlasti pomemben 
pravočasen in enak dostop do cenovno 
dostopnih zdravstvenih storitev, vključno s 
preventivnimi ukrepi in spodbujanjem 
zdravja. Še bolj bi si morali prizadevati, da 
invalidne osebe prispevajo h gospodarski 
rasti in socialnemu razvoju. Na delovnih 
mestih v Uniji se pojavljajo novi 
ekonomski in poslovni modeli, spreminjajo 
pa se tudi delovna razmerja. Države članice 
bi morale zagotoviti, da se z delovnimi 
razmerji, ki izvirajo iz novih oblik dela, 
evropski socialni model ohrani in še 

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da je preobrazba pravična in 
socialno poštena, ob tem pa okrepiti 
prizadevanja za vključujočo in odporno 
družbo, v kateri so ljudje zaščiteni in 
sposobni predvideti in obvladati 
spremembe ter kjer lahko aktivno 
sodelujejo v družbi in gospodarstvu. 
Odpraviti bi bilo treba vse oblike 
diskriminacije. Vsem bi bilo treba 
zagotoviti dostop in priložnosti ter 
odpraviti revščino in socialno izključenost 
(tudi med otroki in invalidi), zlasti z 
zagotavljanjem učinkovitega in 
vključujočega delovanja trgov dela in 
sistemov socialne zaščite, ki bi vključevali 
odločnejše zaščitne ukrepe, ter z odpravo 
ovir za udeležbo v izobraževanju, 
usposabljanju in na trgu dela, tudi z 
naložbami v predšolsko vzgojo in varstvo. 
V kontekstu staranja družbe je še zlasti 
pomemben pravočasen in enak dostop do 
cenovno dostopnih zdravstvenih storitev, 
vključno s preventivnimi ukrepi in 
spodbujanjem zdravja. Še bolj bi si morali 
prizadevati, da bi invalidne osebe v celoti 
uresničile svoj potencial za prispevanje h 
gospodarski rasti in socialnemu razvoju. 
Na delovnih mestih v Uniji se pojavljajo 
novi ekonomski in poslovni modeli, 
spreminjajo pa se tudi delovna razmerja. 
Države članice bi morale na novo določiti 
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okrepi. pravice, varstvo in pogoje v zvezi z 
zaposlitvijo ter preprečiti vse oblike 
diskriminacije, prekarnosti in 
izkoriščanja, s tem pa zagotoviti, da bodo 
delovna razmerja, ki izvirajo iz novih 
oblik dela, stabilna, in da se bo z njimi 
evropski socialni model še okrepil.

Or. it

Predlog spremembe 108
Miriam Lexmann

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da je preobrazba pravična in 
socialno poštena, ob tem pa okrepiti 
prizadevanja za vključujočo in odporno 
družbo, v kateri so ljudje zaščiteni in 
sposobni predvideti in obvladati 
spremembe ter kjer lahko aktivno 
sodelujejo v družbi in gospodarstvu. 
Odpraviti bi bilo treba vse oblike 
diskriminacije. Vsem bi bilo treba 
zagotoviti dostop in priložnosti ter 
zmanjšati revščino in socialno izključenost 
(tudi med otroki), zlasti z zagotavljanjem 
učinkovitega delovanja trgov dela in 
sistemov socialne zaščite ter z odpravo ovir 
za udeležbo v izobraževanju, usposabljanju 
in na trgu dela, tudi z naložbami v 
predšolsko vzgojo in varstvo. V kontekstu 
staranja družbe je še zlasti pomemben 
pravočasen in enak dostop do cenovno 
dostopnih zdravstvenih storitev, vključno s 
preventivnimi ukrepi in spodbujanjem 
zdravja. Še bolj bi si morali prizadevati, da 
invalidne osebe prispevajo h gospodarski 
rasti in socialnemu razvoju. Na delovnih 
mestih v Uniji se pojavljajo novi 
ekonomski in poslovni modeli, spreminjajo 
pa se tudi delovna razmerja. Države članice 
bi morale zagotoviti, da se z delovnimi 

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da bo preobrazba pravična in 
socialno poštena, ob tem pa okrepiti 
prizadevanja za vključujočo in odporno 
družbo, v kateri bodo ljudje zaščiteni in 
sposobni predvideti in obvladati 
spremembe ter kjer bodo lahko aktivno 
sodelovali v družbi in gospodarstvu. 
Odpraviti bi bilo treba vse oblike 
diskriminacije. Vsem bi bilo treba 
zagotoviti dostop in priložnosti ter 
zmanjšati revščino in socialno izključenost 
(tudi med otroki, invalidi in drugimi 
močno prikrajšanimi skupinami, tudi 
tistimi, ki se srečujejo z večplastnimi 
oblikami diskriminacije), zlasti z 
zagotavljanjem učinkovitega delovanja 
trgov dela in sistemov socialne zaščite ter z 
odpravo ovir za udeležbo v izobraževanju, 
usposabljanju in na trgu dela, tudi z 
naložbami v predšolsko vzgojo in varstvo. 
V kontekstu staranja družbe je še zlasti 
pomemben pravočasen in enak dostop do 
cenovno dostopnih zdravstvenih storitev, 
vključno s preventivnimi ukrepi in 
spodbujanjem zdravja. Še bolj bi si morali 
prizadevati, da bodo h gospodarski rasti in 
socialnemu razvoju prispevali tudi 
invalidi. Na delovnih mestih v Uniji se 
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razmerji, ki izvirajo iz novih oblik dela, 
evropski socialni model ohrani in še 
okrepi.

pojavljajo novi ekonomski in poslovni 
modeli, spreminjajo pa se tudi delovna 
razmerja. Države članice bi morale 
zagotoviti, da se bo z delovnimi razmerji, 
ki izvirajo iz novih oblik dela, evropski 
socialni model ohranil in še okrepil.

Or. sk

Predlog spremembe 109
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da je preobrazba pravična in 
socialno poštena, ob tem pa okrepiti 
prizadevanja za vključujočo in odporno 
družbo, v kateri so ljudje zaščiteni in 
sposobni predvideti in obvladati 
spremembe ter kjer lahko aktivno 
sodelujejo v družbi in gospodarstvu. 
Odpraviti bi bilo treba vse oblike 
diskriminacije. Vsem bi bilo treba 
zagotoviti dostop in priložnosti ter 
zmanjšati revščino in socialno izključenost 
(tudi med otroki), zlasti z zagotavljanjem 
učinkovitega delovanja trgov dela in 
sistemov socialne zaščite ter z odpravo ovir 
za udeležbo v izobraževanju, usposabljanju 
in na trgu dela, tudi z naložbami v 
predšolsko vzgojo in varstvo. V kontekstu 
staranja družbe je še zlasti pomemben 
pravočasen in enak dostop do cenovno 
dostopnih zdravstvenih storitev, vključno s 
preventivnimi ukrepi in spodbujanjem 
zdravja. Še bolj bi si morali prizadevati, da 
invalidne osebe prispevajo h gospodarski 
rasti in socialnemu razvoju. Na delovnih 
mestih v Uniji se pojavljajo novi 
ekonomski in poslovni modeli, spreminjajo 
pa se tudi delovna razmerja. Države članice 
bi morale zagotoviti, da se z delovnimi 
razmerji, ki izvirajo iz novih oblik dela, 

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da bo preobrazba pravična in 
socialno poštena, ob tem pa okrepiti 
prizadevanja za vključujočo in odporno 
družbo, v kateri bodo ljudje zaščiteni in 
sposobni predvideti in obvladati 
spremembe ter kjer bodo lahko aktivno 
sodelovali v družbi in gospodarstvu. 
Odpraviti bi bilo treba vse oblike 
diskriminacije. Vsem bi bilo treba 
zagotoviti dostop in priložnosti ter 
zmanjšati revščino in socialno izključenost 
(tudi med otroki, invalidi in prikrajšanimi 
skupinami), zlasti z zagotavljanjem 
učinkovitega delovanja trgov dela in 
sistemov socialne zaščite ter z odpravo ovir 
za udeležbo v izobraževanju, usposabljanju 
in na trgu dela, tudi z naložbami v 
predšolsko vzgojo in varstvo. V kontekstu 
staranja družbe je še zlasti pomemben 
pravočasen in enak dostop do cenovno 
dostopnih zdravstvenih storitev, vključno s 
preventivnimi ukrepi in spodbujanjem 
zdravja. Še bolj bi si morali prizadevati, da 
bodo h gospodarski rasti in socialnemu 
razvoju prispevali tudi invalidi. Na 
delovnih mestih v Uniji se pojavljajo novi 
ekonomski in poslovni modeli, spreminjajo 
pa se tudi delovna razmerja. Države članice 
bi morale zagotoviti, da se bo z delovnimi 
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evropski socialni model ohrani in še 
okrepi.

razmerji, ki izvirajo iz novih oblik dela, 
evropski socialni model ohranil in še 
okrepil.

Or. pl

Predlog spremembe 110
Guido Reil

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da je preobrazba pravična in 
socialno poštena, ob tem pa okrepiti 
prizadevanja za vključujočo in odporno 
družbo, v kateri so ljudje zaščiteni in 
sposobni predvideti in obvladati 
spremembe ter kjer lahko aktivno 
sodelujejo v družbi in gospodarstvu. 
Odpraviti bi bilo treba vse oblike 
diskriminacije. Vsem bi bilo treba 
zagotoviti dostop in priložnosti ter 
zmanjšati revščino in socialno izključenost 
(tudi med otroki), zlasti z zagotavljanjem 
učinkovitega delovanja trgov dela in 
sistemov socialne zaščite ter z odpravo ovir 
za udeležbo v izobraževanju, usposabljanju 
in na trgu dela, tudi z naložbami v 
predšolsko vzgojo in varstvo. V kontekstu 
staranja družbe je še zlasti pomemben 
pravočasen in enak dostop do cenovno 
dostopnih zdravstvenih storitev, vključno s 
preventivnimi ukrepi in spodbujanjem 
zdravja. Še bolj bi si morali prizadevati, da 
invalidne osebe prispevajo h gospodarski 
rasti in socialnemu razvoju. Na delovnih 
mestih v Uniji se pojavljajo novi 
ekonomski in poslovni modeli, spreminjajo 
pa se tudi delovna razmerja. Države članice 
bi morale zagotoviti, da se z delovnimi 
razmerji, ki izvirajo iz novih oblik dela, 
evropski socialni model ohrani in še 
okrepi.

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da je preobrazba pravična in 
socialno poštena, ob tem pa okrepiti 
prizadevanja za vključujočo in odporno 
družbo, v kateri so ljudje zaščiteni in 
sposobni predvideti in obvladati 
spremembe ter kjer lahko aktivno 
sodelujejo v družbi in gospodarstvu. 
Odpraviti bi bilo treba vse oblike 
diskriminacije. Vsem bi bilo treba 
zagotoviti dostop in priložnosti, revščino in 
socialno izključenost (tudi med otroki) pa 
bi bilo treba zmanjšati, in sicer zlasti z 
zagotavljanjem učinkovitega delovanja 
trgov dela in sistemov socialne zaščite ter z 
odpravo ovir za udeležbo v 
izobraževanju/usposabljanju in na trgu 
dela, tudi z naložbami v predšolsko vzgojo 
in varstvo. V kontekstu starajoče se družbe 
je še zlasti pomemben pravočasen in enak 
dostop do cenovno dostopnih zdravstvenih 
storitev, vključno s preventivnimi ukrepi in 
spodbujanjem zdravja. Še bolj bi si morali 
prizadevati, da invalidne osebe prispevajo 
h gospodarski rasti in socialnemu razvoju. 
Na delovnih mestih v Uniji se pojavljajo 
novi ekonomski in poslovni modeli, 
spreminjajo pa se tudi delovna razmerja. 
Države članice bi morale zagotoviti, da so 
zaposlitveni in delovni pogoji pri novih 
oblikah dela ustrezno zakonsko urejeni.
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Or. de

Predlog spremembe 111
Antonius Manders

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da je preobrazba pravična in 
socialno poštena, ob tem pa okrepiti 
prizadevanja za vključujočo in odporno 
družbo, v kateri so ljudje zaščiteni in 
sposobni predvideti in obvladati 
spremembe ter kjer lahko aktivno 
sodelujejo v družbi in gospodarstvu. 
Odpraviti bi bilo treba vse oblike 
diskriminacije. Vsem bi bilo treba 
zagotoviti dostop in priložnosti ter 
zmanjšati revščino in socialno izključenost 
(tudi med otroki), zlasti z zagotavljanjem 
učinkovitega delovanja trgov dela in 
sistemov socialne zaščite ter z odpravo ovir 
za udeležbo v izobraževanju, usposabljanju 
in na trgu dela, tudi z naložbami v 
predšolsko vzgojo in varstvo. V kontekstu 
staranja družbe je še zlasti pomemben 
pravočasen in enak dostop do cenovno 
dostopnih zdravstvenih storitev, vključno s 
preventivnimi ukrepi in spodbujanjem 
zdravja. Še bolj bi si morali prizadevati, da 
invalidne osebe prispevajo h gospodarski 
rasti in socialnemu razvoju. Na delovnih 
mestih v Uniji se pojavljajo novi 
ekonomski in poslovni modeli, spreminjajo 
pa se tudi delovna razmerja. Države članice 
bi morale zagotoviti, da se z delovnimi 
razmerji, ki izvirajo iz novih oblik dela, 
evropski socialni model ohrani in še 
okrepi.

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da bo preobrazba pravična in 
socialno poštena, ob tem pa okrepiti 
prizadevanja za vključujočo in odporno 
družbo, v kateri bodo ljudje zaščiteni in 
sposobni predvideti in obvladati 
spremembe ter kjer bodo lahko aktivno 
sodelovali v družbi in gospodarstvu. 
Odpraviti bi bilo treba vse oblike 
diskriminacije. Vsem bi bilo treba 
zagotoviti dostop in priložnosti ter 
zmanjšati revščino in socialno izključenost 
(tudi med otroki in starejšimi), zlasti z 
zagotavljanjem učinkovitega delovanja 
trgov dela in sistemov socialne zaščite ter z 
odpravo ovir za udeležbo v izobraževanju, 
usposabljanju in na trgu dela, tudi z 
naložbami v predšolsko vzgojo in varstvo. 
V kontekstu staranja družbe je še zlasti 
pomemben pravočasen in enak dostop do 
cenovno dostopnih zdravstvenih storitev, 
vključno s preventivnimi ukrepi in 
spodbujanjem zdravja. Še bolj bi si morali 
prizadevati, da bodo h gospodarski rasti in 
socialnemu razvoju prispevali tudi 
invalidi. Na delovnih mestih v Uniji se 
pojavljajo novi ekonomski in poslovni 
modeli, spreminjajo pa se tudi delovna 
razmerja. Države članice bi morale 
zagotoviti, da se bo z delovnimi razmerji, 
ki izvirajo iz novih oblik dela, evropski 
socialni model ohranil in še okrepil.

Or. nl
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Predlog spremembe 112
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da je preobrazba pravična in 
socialno poštena, ob tem pa okrepiti 
prizadevanja za vključujočo in odporno 
družbo, v kateri so ljudje zaščiteni in 
sposobni predvideti in obvladati 
spremembe ter kjer lahko aktivno 
sodelujejo v družbi in gospodarstvu. 
Odpraviti bi bilo treba vse oblike 
diskriminacije. Vsem bi bilo treba 
zagotoviti dostop in priložnosti ter 
zmanjšati revščino in socialno izključenost 
(tudi med otroki), zlasti z zagotavljanjem 
učinkovitega delovanja trgov dela in 
sistemov socialne zaščite ter z odpravo ovir 
za udeležbo v izobraževanju, usposabljanju 
in na trgu dela, tudi z naložbami v 
predšolsko vzgojo in varstvo. V kontekstu 
staranja družbe je še zlasti pomemben 
pravočasen in enak dostop do cenovno 
dostopnih zdravstvenih storitev, vključno s 
preventivnimi ukrepi in spodbujanjem 
zdravja. Še bolj bi si morali prizadevati, da 
invalidne osebe prispevajo h gospodarski 
rasti in socialnemu razvoju. Na delovnih 
mestih v Uniji se pojavljajo novi 
ekonomski in poslovni modeli, spreminjajo 
pa se tudi delovna razmerja. Države članice 
bi morale zagotoviti, da se z delovnimi 
razmerji, ki izvirajo iz novih oblik dela, 
evropski socialni model ohrani in še 
okrepi.

(9) Države članice in Unija bi morale 
zagotoviti, da je preobrazba pravična in 
socialno poštena, ob tem pa okrepiti 
prizadevanja za vključujočo in odporno 
družbo, v kateri so ljudje zaščiteni in 
sposobni predvideti in obvladati 
spremembe ter kjer lahko aktivno 
sodelujejo v družbi in gospodarstvu. 
Odpraviti bi bilo treba vse oblike 
diskriminacije. Vsem bi bilo treba 
zagotoviti dostop in priložnosti ter 
zmanjšati revščino in socialno izključenost 
(tudi med otroki), zlasti z zagotavljanjem 
učinkovitega delovanja trgov dela in 
sistemov socialne zaščite ter z odpravo ovir 
za udeležbo v izobraževanju, usposabljanju 
in na trgu dela, tudi z naložbami v 
predšolsko vzgojo in varstvo. V kontekstu 
starajoče se družbe je še zlasti pomemben 
pravočasen in enak dostop do cenovno 
dostopnih zdravstvenih storitev, vključno s 
preventivnimi ukrepi in spodbujanjem 
zdravja. Še bolj bi bilo treba izkoristiti 
potencial invalidov, da prispevajo h 
gospodarski rasti in socialnemu razvoju. 
Na delovnih mestih v Uniji se pojavljajo 
novi ekonomski in poslovni modeli, 
spreminjajo pa se tudi delovna razmerja. 
Države članice bi morale zagotoviti, da se 
z delovnimi razmerji, ki izvirajo iz novih 
oblik dela, evropski socialni model ohrani 
in še okrepi.

Or. en

Predlog spremembe 113
Peter Lundgren
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Predlog sklepa
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Integrirane smernice bi morale biti 
podlaga za priporočila za posamezne 
države, ki jih Svet lahko naslovi na države 
članice. Države članice bi morale v celoti 
izkoristiti Evropski socialni sklad plus in 
druge sklade Unije, vključno s Skladom za 
pravični prehod in skladom InvestEU, da 
bi spodbudile zaposlovanje, socialne 
naložbe, socialno vključevanje, 
dostopnost, možnosti za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delovne sile, 
vseživljenjsko učenje ter visokokakovostno 
izobraževanje in usposabljanje za vse, 
vključno z digitalno pismenostjo in 
spretnostmi. Čeprav so integrirane 
smernice naslovljene na države članice in 
Unijo, bi se morale izvajati v partnerstvu z 
vsemi nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi organi ter tesnem sodelovanju s 
parlamenti, socialnimi partnerji in 
predstavniki civilne družbe.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 114
Miriam Lexmann

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Integrirane smernice bi morale biti 
podlaga za priporočila za posamezne 
države, ki jih Svet lahko naslovi na države 
članice. Države članice bi morale v celoti 
izkoristiti Evropski socialni sklad plus in 
druge sklade Unije, vključno s Skladom za 
pravični prehod in skladom InvestEU, da bi 
spodbudile zaposlovanje, socialne naložbe, 
socialno vključevanje, dostopnost, 
možnosti za izpopolnjevanje in 

(10) Integrirane smernice bi morale biti 
podlaga za priporočila za posamezne 
države, ki jih bo Svet lahko naslovil na 
države članice. Države članice bi morale v 
celoti izkoristiti Evropski socialni sklad 
plus in druge sklade Unije, vključno s 
Skladom za pravični prehod in skladom 
InvestEU, da bi spodbudile zaposlovanje, 
socialne naložbe, socialno vključevanje, 
dostopnost, možnosti za izpopolnjevanje in 
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prekvalifikacijo delovne sile, 
vseživljenjsko učenje ter visokokakovostno 
izobraževanje in usposabljanje za vse, 
vključno z digitalno pismenostjo in 
spretnostmi. Čeprav so integrirane 
smernice naslovljene na države članice in 
Unijo, bi se morale izvajati v partnerstvu z 
vsemi nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi organi ter tesnem sodelovanju s 
parlamenti, socialnimi partnerji in 
predstavniki civilne družbe.

prekvalifikacijo delovne sile, 
vseživljenjsko učenje ter visokokakovostno 
izobraževanje in usposabljanje za vse, 
vključno z digitalno pismenostjo in 
spretnostmi. Glede na posledice pandemije 
covida-19 bi morala imeti poraba teh 
sredstev pomembno vlogo pri krepitvi 
storitev, četudi jih zagotavljajo neprofitne 
ali dobrodelne organizacije. Čeprav so 
integrirane smernice naslovljene na države 
članice in Unijo, bi se morale izvajati v 
partnerstvu z vsemi nacionalnimi, 
regionalnimi in lokalnimi organi ter tesnem 
sodelovanju s parlamenti, socialnimi 
partnerji in predstavniki civilne družbe.

Or. sk

Predlog spremembe 115
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Integrirane smernice bi morale biti 
podlaga za priporočila za posamezne 
države, ki jih Svet lahko naslovi na države 
članice. Države članice bi morale v celoti 
izkoristiti Evropski socialni sklad plus in 
druge sklade Unije, vključno s Skladom za 
pravični prehod in skladom InvestEU, da bi 
spodbudile zaposlovanje, socialne naložbe, 
socialno vključevanje, dostopnost, 
možnosti za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delovne sile, 
vseživljenjsko učenje ter visokokakovostno 
izobraževanje in usposabljanje za vse, 
vključno z digitalno pismenostjo in 
spretnostmi. Čeprav so integrirane 
smernice naslovljene na države članice in 
Unijo, bi se morale izvajati v partnerstvu z 
vsemi nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi organi ter tesnem sodelovanju s 
parlamenti, socialnimi partnerji in 

(10) Integrirane smernice bi morale biti 
podlaga za priporočila za posamezne 
države, ki jih Svet lahko naslovi na države 
članice. Države članice bi morale v celoti 
izkoristiti vse razpoložljive sklade, 
predvsem Evropski socialni sklad plus in 
druge sklade Unije, vključno s Skladom za 
pravični prehod in skladom InvestEU, da bi 
spodbudile zaposlovanje in socialne 
naložbe ter jih prilagodile svojim 
zdravstvenim in socialno-ekonomskim 
potrebam, da bi zaščitile podjetja in 
njihove delavce. Države članice si 
prizadevajo za spodbujanje socialnega 
vključevanja ali dostopnosti, enakih 
možnosti, prekvalifikacijo in 
izpopolnjevanje delovne sile, 
vseživljenjsko učenje ter visokokakovostno 
izobraževanje in usposabljanje za vse, 
vključno z digitalno pismenostjo in 
spretnostmi. Čeprav so integrirane 
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predstavniki civilne družbe. smernice naslovljene na države članice in 
Unijo, bi se morale izvajati v partnerstvu z 
vsemi nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi organi ter tesnem sodelovanju s 
parlamenti, socialnimi partnerji in 
predstavniki civilne družbe.

Or. es

Predlog spremembe 116
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Integrirane smernice bi morale biti 
podlaga za priporočila za posamezne 
države, ki jih Svet lahko naslovi na države 
članice. Države članice bi morale v celoti 
izkoristiti Evropski socialni sklad plus in 
druge sklade Unije, vključno s Skladom za 
pravični prehod in skladom InvestEU, da bi 
spodbudile zaposlovanje, socialne naložbe, 
socialno vključevanje, dostopnost, 
možnosti za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delovne sile, 
vseživljenjsko učenje ter visokokakovostno 
izobraževanje in usposabljanje za vse, 
vključno z digitalno pismenostjo in 
spretnostmi. Čeprav so integrirane 
smernice naslovljene na države članice in 
Unijo, bi se morale izvajati v partnerstvu z 
vsemi nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi organi ter tesnem sodelovanju s 
parlamenti, socialnimi partnerji in 
predstavniki civilne družbe.

(10) Integrirane smernice bi morale biti 
podlaga za priporočila za posamezne 
države, ki jih Svet lahko naslovi na države 
članice. Države članice bi morale v celoti 
izkoristiti Evropski socialni sklad plus in 
druge sklade Unije, vključno s Skladom za 
pravični prehod in skladom InvestEU, da bi 
spodbudile stabilno in kakovostno 
zaposlovanje, ki bi vse delavce ščitilo pred 
revščino, socialne naložbe, socialno 
vključevanje, dostopnost, možnosti za 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo delovne 
sile, vseživljenjsko učenje ter 
visokokakovostno izobraževanje in 
usposabljanje za vse, vključno z digitalno 
pismenostjo in spretnostmi. Čeprav so 
integrirane smernice naslovljene na države 
članice in Unijo, bi se morale izvajati v 
partnerstvu z vsemi nacionalnimi, 
regionalnimi in lokalnimi organi ter tesnem 
sodelovanju s parlamenti, socialnimi 
partnerji in predstavniki civilne družbe.

Or. it

Predlog spremembe 117
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidže Alieva-
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Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Samira Rafaela, Yana Toom

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Integrirane smernice bi morale biti 
podlaga za priporočila za posamezne 
države, ki jih Svet lahko naslovi na države 
članice. Države članice bi morale v celoti 
izkoristiti Evropski socialni sklad plus in 
druge sklade Unije, vključno s Skladom za 
pravični prehod in skladom InvestEU, da bi 
spodbudile zaposlovanje, socialne naložbe, 
socialno vključevanje, dostopnost, 
možnosti za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delovne sile, 
vseživljenjsko učenje ter visokokakovostno 
izobraževanje in usposabljanje za vse, 
vključno z digitalno pismenostjo in 
spretnostmi. Čeprav so integrirane 
smernice naslovljene na države članice in 
Unijo, bi se morale izvajati v partnerstvu z 
vsemi nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi organi ter tesnem sodelovanju s 
parlamenti, socialnimi partnerji in 
predstavniki civilne družbe.

(10) Integrirane smernice bi morale biti 
podlaga za priporočila za posamezne 
države, ki jih Svet lahko naslovi na države 
članice. Države članice bi morale v celoti 
izkoristiti Evropski socialni sklad plus in 
druge sklade Unije, vključno s Skladom za 
pravični prehod in skladom InvestEU, da bi 
spodbudile zaposlovanje, socialne naložbe, 
socialno vključevanje, dostopnost, podprle 
prehod na zeleno in digitalno 
gospodarstvo ter spodbujale možnosti za 
izpopolnjevanje in prekvalifikacijo delovne 
sile, vseživljenjsko učenje ter 
visokokakovostno izobraževanje in 
usposabljanje za vse, vključno z digitalno 
pismenostjo in spretnostmi. Čeprav so 
integrirane smernice naslovljene na države 
članice in Unijo, bi se morale izvajati v 
partnerstvu z vsemi nacionalnimi, 
regionalnimi in lokalnimi organi ter tesnem 
sodelovanju s parlamenti, socialnimi 
partnerji in predstavniki civilne družbe.

Or. fr

Predlog spremembe 118
Anne Sander

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Integrirane smernice bi morale biti 
podlaga za priporočila za posamezne 
države, ki jih Svet lahko naslovi na države 
članice. Države članice bi morale v celoti 
izkoristiti Evropski socialni sklad plus in 
druge sklade Unije, vključno s Skladom za 
pravični prehod in skladom InvestEU, da bi 

(10) Integrirane smernice bi morale biti 
podlaga za priporočila za posamezne 
države, ki jih Svet lahko naslovi na države 
članice. Države članice bi morale v celoti 
izkoristiti Evropski socialni sklad plus, 
evropske strukturne in investicijske sklade 
ter druge sklade Unije, vključno s Skladom 
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spodbudile zaposlovanje, socialne naložbe, 
socialno vključevanje, dostopnost, 
možnosti za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delovne sile, 
vseživljenjsko učenje ter visokokakovostno 
izobraževanje in usposabljanje za vse, 
vključno z digitalno pismenostjo in 
spretnostmi. Čeprav so integrirane 
smernice naslovljene na države članice in 
Unijo, bi se morale izvajati v partnerstvu z 
vsemi nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi organi ter tesnem sodelovanju s 
parlamenti, socialnimi partnerji in 
predstavniki civilne družbe.

za pravični prehod in skladom InvestEU, 
da bi spodbudile zaposlovanje, socialne 
naložbe, socialno vključevanje, dostopnost, 
možnosti za izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo delovne sile, 
vseživljenjsko učenje ter visokokakovostno 
izobraževanje in usposabljanje za vse, 
vključno z digitalno pismenostjo in 
spretnostmi. Čeprav so integrirane 
smernice naslovljene na države članice in 
Unijo, bi se morale izvajati v partnerstvu z 
vsemi nacionalnimi, regionalnimi in 
lokalnimi organi ter tesnem sodelovanju s 
parlamenti, socialnimi partnerji in 
predstavniki civilne družbe.

Or. fr

Predlog spremembe 119
Anne Sander

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Evropski trgi dela in zaposlovanja 
so se zaradi gospodarske in socialne krize 
kot posledice pandemije covida-19 znašli v 
težavah. Kriza je močno prizadela vse 
delavce, evropsko gospodarstvo ter 
dejavnosti in finančni položaj podjetij. 
Oslabila je vse gospodarske subjekte, tako 
velika podjetja kot mala in srednja ter zelo 
majhna podjetja, pa tudi samostojne 
podjetnike. Podjetja, ki se soočajo z 
velikimi finančnimi težavami, so v vseh 
sektorjih izpostavljena visokemu tveganju 
propada – v kmetijstvu, turizmu, prometu 
itd. To negativno vpliva na vse dobavne 
verige, zaradi česar je ogroženih več 
milijonov delovnih mest povsod v Uniji. 
Število brezposelnih v Evropi izjemno 
povečalo, zaradi tega so se seveda 
premnogi delavci znašli v negotovem 
položaju in odpornost nacionalnih 
sistemov zavarovanja za primer 
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brezposelnosti je sedaj ključna. Kriza je še 
posebej ogrozila načelo prostega pretoka 
in mobilnosti 1,3 milijona čezmejnih 
delavcev v Evropi. Ukrepi za ponovno 
vzpostavitev nadzora na notranjih mejah 
EU ovirajo mobilnost čezmejnih delavcev, 
med katere spadajo številni delavci v 
zdravstvu in negi ter sezonski kmetijski 
delavci. Ti ukrepi imajo zanje kot tudi za 
ustrezno delovanje javnih in zasebnih 
ustanov negativne posledice ter so 
ohromili del gospodarske aktivnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 120
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius

Predlog sklepa
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Da bi bila demokratičnost 
odločanja še večja, bi bilo treba zagotoviti, 
da bo vloga Evropskega parlamenta pri 
določanju integriranih smernic 
enakovredna Svetovi.

Or. en

Predlog spremembe 121
Peter Lundgren

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice upoštevajo smernice iz 
Priloge pri svojih politikah zaposlovanja in 
reformnih programih, o katerih poročajo v 

Države članice lahko upoštevajo smernice 
iz Priloge pri svojih politikah zaposlovanja 
in reformnih programih, o katerih poročajo 
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skladu s členom 148(3) PDEU. v skladu s členom 148(3) PDEU.

Or. en

Predlog spremembe 122
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Smernice za zaposlovanje se v celoti 
revidirajo najpozneje eno leto po 
njihovem sprejetju, da bodo bolje 
upoštevane posledice izbruha COVID-19, 
da se podpre hitro gospodarsko in 
družbeno okrevanje, pa tudi za boljše 
odzivanje na prihodnje krize.

Or. en

Predlog spremembe 123
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Predlog sklepa
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Države članice pozivajo Komisijo, naj čim 
prej predstavi nov predlog sklepa o 
smernicah za politike zaposlovanja, ki bo 
upošteval krizo covida-19 ter njene 
posledice na področju socialne politike in 
politike zaposlovanja.

Or. fr
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Predlog spremembe 124
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale dejavno 
spodbujati trajnostno socialno tržno 
gospodarstvo ter olajševati in podpirati 
naložbe v ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest. V ta namen bi morale zmanjšati 
ovire, s katerimi se podjetja soočajo pri 
zaposlovanju, spodbujati odgovorno 
podjetništvo in resnično samozaposlovanje 
ter zlasti podpirati ustanavljanje in rast 
mikro-, malih in srednjih podjetij, tudi z 
dostopom do financiranja. Države članice 
bi morale dejavno spodbujati razvoj 
socialnega gospodarstva, pospeševati 
socialne inovacije in socialna podjetja ter 
podpirati take inovativne oblike dela, s tem 
pa ustvarjati kakovostne zaposlitvene 
možnosti in socialne koristi na lokalni 
ravni.

V kontekstu pandemije covida-19 morajo 
Komisija in države članice delovati 
usklajeno, da bi omogočile dostop do 
posojil, predvsem za MSP in 
samozaposlene. V ta namen se 
preoblikujejo prednostne naloge 
strukturnih skladov in večletnega 
finančnega okvira, da bi preprečili stalno 
zaprtje podjetij, ki so sposobna preživetja, 
in se osredotočili na prihodnjo oživitev 
gospodarstva. Prav tako bi morale 
podpreti delavce vseh prizadetih podjetij. 
Države članice bi morale dejavno 
spodbujati trajnostno socialno tržno 
gospodarstvo, ki bi omogočilo 
neprekinjeno poslovanje in ohranitev 
obstoječih in oblikovanje novih delovnih 
mest, ter omogočati in podpirati naložbe v 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest. V 
ta namen bi morale zmanjšati ovire, s 
katerimi se podjetja soočajo pri 
zaposlovanju, spodbujati odgovorno 
podjetništvo in resnično samozaposlovanje 
ter zlasti podpirati stalnost, ustanavljanje 
in rast mikro-, malih in srednjih podjetij, 
tudi z dostopom do financiranja. Države 
članice bi morale dejavno spodbujati razvoj 
socialnega gospodarstva, pospeševati 
socialne inovacije in podjetja socialnega 
gospodarstva ter podpirati take inovativne 
oblike dela, s tem pa ustvarjati kakovostne 
zaposlitvene možnosti in socialne koristi na 
lokalni ravni.

Or. es
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Predlog spremembe 125
Anne Sander

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale dejavno 
spodbujati trajnostno socialno tržno 
gospodarstvo ter olajševati in podpirati 
naložbe v ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest. V ta namen bi morale zmanjšati 
ovire, s katerimi se podjetja soočajo pri 
zaposlovanju, spodbujati odgovorno 
podjetništvo in resnično samozaposlovanje 
ter zlasti podpirati ustanavljanje in rast 
mikro-, malih in srednjih podjetij, tudi z 
dostopom do financiranja. Države članice 
bi morale dejavno spodbujati razvoj 
socialnega gospodarstva, pospeševati 
socialne inovacije in socialna podjetja ter 
podpirati take inovativne oblike dela, s tem 
pa ustvarjati kakovostne zaposlitvene 
možnosti in socialne koristi na lokalni 
ravni.

Države članice bi morale dejavno 
spodbujati trajnostno socialno tržno 
gospodarstvo ter olajševati in podpirati 
naložbe v ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest. V ta namen bi morale zmanjšati 
ovire, s katerimi se podjetja soočajo pri 
zaposlovanju, spodbujati odgovorno 
podjetništvo, vključno žensk in mladih, in 
resnično samozaposlovanje ter zlasti 
podpirati ustanavljanje in rast mikro-, 
malih in srednjih podjetij, tudi z dostopom 
do financiranja. Mala in srednja podjetja, 
ki so za evropsko gospodarstvo izrednega 
pomena, je treba podpreti pri njihovem 
prehodu na bolj digitalno in okolju 
prijaznejše gospodarstvo. Države članice 
morajo pri oblikovanju javnih politik 
upoštevati njihove socialno-ekonomske 
učinke na mala in srednja podjetja. 
Države članice bi morale dejavno 
spodbujati razvoj socialnega gospodarstva, 
pospeševati socialne inovacije in socialna 
podjetja ter podpirati take inovativne 
oblike dela, s tem pa ustvarjati kakovostne 
zaposlitvene možnosti, zlasti v strateških 
sektorjih z izjemnim potencialom za rast, 
in socialne koristi na lokalni ravni.

Or. fr

Predlog spremembe 126
Miriam Lexmann

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale dejavno Države članice bi morale dejavno 
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spodbujati trajnostno socialno tržno 
gospodarstvo ter olajševati in podpirati 
naložbe v ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest. V ta namen bi morale zmanjšati 
ovire, s katerimi se podjetja soočajo pri 
zaposlovanju, spodbujati odgovorno 
podjetništvo in resnično samozaposlovanje 
ter zlasti podpirati ustanavljanje in rast 
mikro-, malih in srednjih podjetij, tudi z 
dostopom do financiranja. Države članice 
bi morale dejavno spodbujati razvoj 
socialnega gospodarstva, pospeševati 
socialne inovacije in socialna podjetja ter 
podpirati take inovativne oblike dela, s tem 
pa ustvarjati kakovostne zaposlitvene 
možnosti in socialne koristi na lokalni 
ravni.

spodbujati trajnostno socialno tržno 
gospodarstvo ter olajševati in podpirati 
naložbe v ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest. V ta namen bi morale zmanjšati 
ovire, s katerimi se podjetja soočajo pri 
zaposlovanju, spodbujati odgovorno 
podjetništvo in resnično samozaposlovanje 
ter zlasti podpirati ustanavljanje in rast 
mikro-, malih in srednjih podjetij, tudi z 
dostopom do financiranja. Države članice 
bi morale dejavno spodbujati razvoj 
socialnega gospodarstva, pospeševati 
socialne inovacije in socialna podjetja ter 
podpirati te inovativne oblike dela, s tem 
pa ustvarjati kakovostne zaposlitvene 
možnosti in socialne koristi na lokalni 
ravni. Glede na pandemije covida-19 bi 
morale države članice podpreti 
preusmerjanje evropskih podjetij k večji 
samozadostnosti pri zaščitni opremi in 
medicinskih pripomočkih ter tako 
izboljšati odpornost Evropske unije proti 
javnozdravstvenim krizam.

Or. sk

Predlog spremembe 127
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale dejavno 
spodbujati trajnostno socialno tržno 
gospodarstvo ter olajševati in podpirati 
naložbe v ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest. V ta namen bi morale zmanjšati 
ovire, s katerimi se podjetja soočajo pri 
zaposlovanju, spodbujati odgovorno 
podjetništvo in resnično samozaposlovanje 
ter zlasti podpirati ustanavljanje in rast 
mikro-, malih in srednjih podjetij, tudi z 
dostopom do financiranja. Države članice 
bi morale dejavno spodbujati razvoj 
socialnega gospodarstva, pospeševati 

Države članice bi morale dejavno 
spodbujati trajnostno socialno tržno 
gospodarstvo ter olajševati in podpirati 
naložbe v ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest. V ta namen bi morale zagotoviti 
najvišje socialne, delovne in okoljske 
standarde, v podjetjih podpirati zaposlitve 
za nedoločen čas, zmanjšati ovire, s 
katerimi se podjetja soočajo pri 
zaposlovanju, spodbujati odgovorno 
podjetništvo in resnično samozaposlovanje 
ter zlasti podpirati ustanavljanje in rast 
mikro-, malih in srednjih podjetij, tudi z 
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socialne inovacije in socialna podjetja ter 
podpirati take inovativne oblike dela, s 
tem pa ustvarjati kakovostne zaposlitvene 
možnosti in socialne koristi na lokalni 
ravni.

dostopom do financiranja. Države članice 
bi morale dejavno spodbujati razvoj 
krožnega in socialnega gospodarstva, 
pospeševati okoljske, digitalne in socialne 
inovacije ter socialna in okolju prijazna 
podjetja, in sicer s podpiranjem 
inovativnih oblik dela na teh področjih, da 
bi s hitrim in socialno pravičnim 
prehodom najpozneje do leta 2050 dosegli 
podnebno nevtralnost, in z ustvarjanjem 
kakovostnih zaposlitvenih možnosti ter 
socialnih in okoljskih koristi na lokalni 
ravni.

Or. it

Predlog spremembe 128
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale dejavno 
spodbujati trajnostno socialno tržno 
gospodarstvo ter olajševati in podpirati 
naložbe v ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest. V ta namen bi morale zmanjšati 
ovire, s katerimi se podjetja soočajo pri 
zaposlovanju, spodbujati odgovorno 
podjetništvo in resnično samozaposlovanje 
ter zlasti podpirati ustanavljanje in rast 
mikro-, malih in srednjih podjetij, tudi z 
dostopom do financiranja. Države članice 
bi morale dejavno spodbujati razvoj 
socialnega gospodarstva, pospeševati 
socialne inovacije in socialna podjetja ter 
podpirati take inovativne oblike dela, s tem 
pa ustvarjati kakovostne zaposlitvene 
možnosti in socialne koristi na lokalni 
ravni.

Države članice bi morale dejavno 
spodbujati trajnostno socialno tržno 
gospodarstvo ter olajševati in podpirati 
naložbe, da bi se sedanja stopnja 
zaposlenosti v času pandemije COVID-19 
ohranila, saj se zdi, da je povečanje 
brezposelnosti eden najbolj perečih 
problemov v vseh državah članicah EU. 
Pomemben izziv ostaja ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest. V ta namen bi 
morale zmanjšati ovire, s katerimi se 
podjetja soočajo pri zaposlovanju, 
spodbujati podjetništvo in 
samozaposlovanje ter zlasti podpirati 
ustanavljanje in rast mikro-, malih in 
srednjih podjetij, tudi z dostopom do 
financiranja. Države članice bi morale 
dejavno spodbujati razvoj socialnega 
gospodarstva, pospeševati socialne 
inovacije in socialna podjetja ter podpirati 
take inovativne oblike dela, s tem pa 
ustvarjati kakovostne zaposlitvene 
možnosti in socialne koristi na lokalni 
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ravni.

Or. en

Predlog spremembe 129
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale dejavno 
spodbujati trajnostno socialno tržno 
gospodarstvo ter olajševati in podpirati 
naložbe v ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest. V ta namen bi morale zmanjšati 
ovire, s katerimi se podjetja soočajo pri 
zaposlovanju, spodbujati odgovorno 
podjetništvo in resnično samozaposlovanje 
ter zlasti podpirati ustanavljanje in rast 
mikro-, malih in srednjih podjetij, tudi z 
dostopom do financiranja. Države članice 
bi morale dejavno spodbujati razvoj 
socialnega gospodarstva, pospeševati 
socialne inovacije in socialna podjetja ter 
podpirati take inovativne oblike dela, s tem 
pa ustvarjati kakovostne zaposlitvene 
možnosti in socialne koristi na lokalni 
ravni.

Države članice bi morale dejavno 
spodbujati trajnostno socialno tržno 
gospodarstvo in vlagati v podporne 
ukrepe, da bi ohranile delovna mesta in 
zaščitile vse vrste delavcev, zlasti tiste s 
prekarno in nestandardno obliko 
zaposlitve, čezmejne delavce in 
samozaposlene, v ustvarjanje trajnostnih 
in kakovostnih delovnih mest na vseh 
ravneh usposobljenosti in v vseh 
gospodarskih sektorjih. V ta namen bi 
morale spodbujati polno zaposlenost, 
odgovorno podjetništvo in resnično 
samozaposlovanje ter zlasti podpirati 
ustanavljanje in rast mikro-, malih in 
srednjih podjetij, tudi z dostopom do 
financiranja. Države članice bi morale 
dejavno spodbujati razvoj socialnega 
gospodarstva, pospeševati socialne 
inovacije in socialna podjetja ter podpirati 
take inovativne oblike dela, s tem pa 
ustvarjati kakovostne zaposlitvene 
možnosti in socialne koristi na lokalni 
ravni.

Or. en

Predlog spremembe 130
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale dejavno 
spodbujati trajnostno socialno tržno 
gospodarstvo ter olajševati in podpirati 
naložbe v ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest. V ta namen bi morale zmanjšati 
ovire, s katerimi se podjetja soočajo pri 
zaposlovanju, spodbujati odgovorno 
podjetništvo in resnično samozaposlovanje 
ter zlasti podpirati ustanavljanje in rast 
mikro-, malih in srednjih podjetij, tudi z 
dostopom do financiranja. Države članice 
bi morale dejavno spodbujati razvoj 
socialnega gospodarstva, pospeševati 
socialne inovacije in socialna podjetja ter 
podpirati take inovativne oblike dela, s tem 
pa ustvarjati kakovostne zaposlitvene 
možnosti in socialne koristi na lokalni 
ravni.

Države članice bi morale dejavno 
spodbujati trajnostno socialno tržno 
gospodarstvo ter olajševati in podpirati 
naložbe v ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest. V ta namen bi morale zmanjšati 
ovire, s katerimi se podjetja soočajo pri 
ohranjanju delavcev ali njihovem 
zaposlovanju, spodbujati odgovorno 
podjetništvo in resnično samozaposlovanje 
ter zlasti podpirati ustanavljanje in rast 
mikro-, malih in srednjih podjetij, tudi z 
dostopom do financiranja. Države članice 
bi morale dejavno spodbujati razvoj 
socialnega gospodarstva, pospeševati 
socialne inovacije in socialna podjetja ter 
povečati njihovo vzdržnost, pa tudi 
podpirati inovativne oblike dela, ki 
ustvarjajo kakovostne zaposlitvene 
možnosti in socialne koristi na lokalni 
ravni.

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju pandemije COVID-19 in njenih posledic tako za gospodarstvo kot tudi za trg 
dela sta tako zaposlovanje kot tudi ohranjanje sedanje delovne sile izziva, s katerima se je 
treba spoprijeti. Meniva, da ni samo razvoj socialnega gospodarstva in spodbujanje socialnih 
podjetij, temveč tudi krepitev njihove trajnosti ključnega pomena za zagotovitev njihove 
dolgoročne sposobnosti preživetja ter učinkovitega in vzdržnega delovanja. Ne le inovativne 
oblike dela, temveč tudi razvoj socialnega gospodarstva in spodbujanje socialnih inovacij 
prinašajo socialne koristi.

Predlog spremembe 131
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale dejavno Pandemija covida-19 je pokazala, da bi 
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spodbujati trajnostno socialno tržno 
gospodarstvo ter olajševati in podpirati 
naložbe v ustvarjanje kakovostnih delovnih 
mest. V ta namen bi morale zmanjšati 
ovire, s katerimi se podjetja soočajo pri 
zaposlovanju, spodbujati odgovorno 
podjetništvo in resnično samozaposlovanje 
ter zlasti podpirati ustanavljanje in rast 
mikro-, malih in srednjih podjetij, tudi z 
dostopom do financiranja. Države članice 
bi morale dejavno spodbujati razvoj 
socialnega gospodarstva, pospeševati 
socialne inovacije in socialna podjetja ter 
podpirati take inovativne oblike dela, s tem 
pa ustvarjati kakovostne zaposlitvene 
možnosti in socialne koristi na lokalni 
ravni.

morale države članice dejavno spodbujati 
trajnostno socialno tržno gospodarstvo ter 
olajševati in podpirati naložbe v ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest. V ta namen bi 
morale zmanjšati ovire, s katerimi se 
podjetja soočajo pri zaposlovanju, 
spodbujati odgovorno podjetništvo in 
resnično samozaposlovanje ter zlasti 
podpirati ustanavljanje in rast mikro-, 
malih in srednjih podjetij, tudi z dostopom 
do financiranja. Države članice bi morale 
dejavno spodbujati razvoj socialnega 
gospodarstva, pospeševati socialne 
inovacije in socialna podjetja ter podpirati 
te inovativne oblike dela, s tem pa 
ustvarjati kakovostne zaposlitvene 
možnosti in socialne koristi na lokalni 
ravni.

Or. pl

Predlog spremembe 132
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Aktualna kriza zaradi pandemije ima 
številne družbene posledice in posledice 
na področju politike zaposlovanja. Države 
članice bi morale v odzivu na to krizo brez 
primere zaščititi in razviti evropski trg 
dela ter si prizadevati za večjo evropsko 
solidarnost, da bi zaščitili najbolj ranljive 
in da pri tem nihče ne bo zapostavljen. 
Države članice bi si morale prizadevati za 
evropsko usklajevanje, da bi zaščitile 
evropske delavce in podjetja, zlasti s 
pomočjo velikega evropskega načrta za 
oživitev gospodarstva, ki bi državam 
članicam omogočil neposredno podporo 
najbolj prizadetih sektorjev.
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Države članice bi morale nadaljevati in 
okrepiti vzpostavitev sistemov za nudenje 
pomoči podjetjem, ki so se znašla v 
težavah in jim primanjkuje likvidnosti, 
zlasti mala in srednja podjetja, ter delno 
brezposelnim delavcem, da bi jim 
zagotovili delovna mesta, plače in tudi 
delovne pogoje. Podpreti bi bilo treba vse 
delavce, zlasti tiste, ki so v najbolj 
negotovem položaju in so bili med krizo 
„na prvi bojni črti“. Države članice bi 
morale spodbuditi zdravstvene organe, da 
sprejmejo ukrepe, s katerimi bi se odzvali 
na težavno psihološko stanje mnogih 
delavcev ter zmanjšali vsesplošen strah in 
negativne posledice socialne izolacije.
Države članice bi morale delavcem 
zagotoviti najboljše zdravstvene pogoje in 
pogoje varnosti pri delu. Olajšati bi 
morale uporabo dela na daljavo ter hkrati 
delavcem zagotoviti ustrezne delovne 
pogoje.
Države članice bi morale poskrbeti za 
vključenost socialnih partnerjev v zasnovo 
in izvajanje tovrstnih ukrepov. Čezmejnim 
delavcem, ki jih je zaprtje meja močno 
prizadelo, je treba zagotoviti njihove 
pravice in delovna mesta.
Države članice bi morale uporabiti vsa 
sredstva, ki so jim na voljo, denimo 
Evropski socialni sklad in Sklad za 
evropsko pomoč ogroženim, ter se na ta 
način obsežno odzvati na krizo. Zagotoviti 
je treba varnost pri delu, podporo najbolj 
ogroženim in oživitev gospodarske 
dejavnosti. Države članice bi morale tudi 
okrepiti svoje trajne naložbe v številnih 
sektorjih, kot so zdravstvo, izobraževanje 
in sektorji prihodnosti, denimo digitalni 
sektor in zeleno gospodarstvo.
Države članice bi se morale zavezati, da 
bo načrt za oživitev gospodarstva 
doprinesel k doseganju ciljev glede 
trajnostnega razvoja ter da bo skladen s 
cilji zelenega dogovora in prispeval k 
izvajanju evropskega stebra socialnih 
pravic.
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Predlog spremembe 133
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice bi morale dejavno 
spodbujati polno zaposlenost na podlagi 
kakovostnih delovnih mest v trajnostnem 
gospodarstvu, pri čemer bi morale v celoti 
izkoristiti podporo, ki je na voljo v okviru 
ESS+, in po potrebi drugih instrumentov 
Unije, kot sta sklad InvestEU in Sklad za 
pravični prehod. Pri teh ukrepih bi bilo 
treba upoštevati kontekst krize zaradi 
COVID-19.

Or. en

Predlog spremembe 134
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Davčno obremenitev bi bilo treba z dela 
preusmeriti na druge vire, ki bolj 
podpirajo zaposlovanje in vključujočo rast 
ter so hkrati usklajeni s podnebnimi in 
okoljskimi cilji, in sicer ob upoštevanju 
prerazdelitvenega učinka davčnega 
sistema, obenem pa zavarovati prihodke 
za ustrezno socialno zaščito in odhodke, ki 
pospešujejo rast.

Treba je zmanjšati davčno obremenitev 
dela ter odpraviti nekatere davčne 
obveznosti in omogočiti oblikovanje novih 
delovnih mest.

Or. es
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Predlog spremembe 135
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Davčno obremenitev bi bilo treba z dela 
preusmeriti na druge vire, ki bolj podpirajo 
zaposlovanje in vključujočo rast ter so 
hkrati usklajeni s podnebnimi in 
okoljskimi cilji, in sicer ob upoštevanju 
prerazdelitvenega učinka davčnega 
sistema, obenem pa zavarovati prihodke za 
ustrezno socialno zaščito in odhodke, ki 
pospešujejo rast.

Davčno obremenitev bi bilo treba z dela 
preusmeriti na druge vire, da bodo bolj 
podpirali zaposlovanje in vključujočo 
trajnostno rast, pri čemer mora biti 
zagotovljena popolna skladnost s cilji 
trajnostnega razvoja ter podnebnimi in 
okoljskimi cilji evropskega zelenega 
dogovora, in sicer ob upoštevanju 
prerazdelitvenega učinka davčnega 
sistema, obenem pa zavarovati prihodke za 
ustrezno socialno zaščito in odhodke, ki 
pospešujejo rast.

Or. en

Predlog spremembe 136
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Davčno obremenitev bi bilo treba z dela 
preusmeriti na druge vire, ki bolj podpirajo 
zaposlovanje in vključujočo rast ter so 
hkrati usklajeni s podnebnimi in okoljskimi 
cilji, in sicer ob upoštevanju 
prerazdelitvenega učinka davčnega 
sistema, obenem pa zavarovati prihodke za 
ustrezno socialno zaščito in odhodke, ki 
pospešujejo rast.

Davčno obremenitev bi bilo treba z dela 
preusmeriti na druge vire, ki bolj podpirajo 
zaposlovanje in vključujočo rast ter so 
hkrati sistematsko usklajeni s cilji glede 
trajnostnega razvoja ter podnebnimi in 
okoljskimi cilji, kot so opredeljeni v 
zelenem dogovoru, in sicer ob upoštevanju 
prerazdelitvenega učinka davčnega 
sistema, obenem pa zavarovati prihodke za 
ustrezno socialno zaščito za vse in 
odhodke, ki pospešujejo rast.

Or. fr
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Predlog spremembe 137
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Davčno obremenitev bi bilo treba z dela 
preusmeriti na druge vire, ki bolj 
podpirajo zaposlovanje in vključujočo rast 
ter so hkrati usklajeni s podnebnimi in 
okoljskimi cilji, in sicer ob upoštevanju 
prerazdelitvenega učinka davčnega 
sistema, obenem pa zavarovati prihodke za 
ustrezno socialno zaščito in odhodke, ki 
pospešujejo rast.

Države članice bi se morale zavezati, da 
bodo zmanjšale davčno obremenitev dela 
tako, da ga preusmerijo na druge vire, ki 
ne bodo negativno vplivali na 
zaposlovanje ter trajnostni in vključujoč 
razvoj, ob tem pa bi morale spoštovati 
podnebne in okoljske cilje, in sicer s 
povečanjem prerazdelitvenega učinka 
davčnega sistema v korist najrevnejših in 
najranljivejših, obenem pa bi morale 
zavarovati prihodke za ustrezno socialno 
zaščito in odhodke, ki pospešujejo rast.

Or. it

Predlog spremembe 138
Antonius Manders

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Davčno obremenitev bi bilo treba z dela 
preusmeriti na druge vire, ki bolj podpirajo 
zaposlovanje in vključujočo rast ter so 
hkrati usklajeni s podnebnimi in okoljskimi 
cilji, in sicer ob upoštevanju 
prerazdelitvenega učinka davčnega 
sistema, obenem pa zavarovati prihodke za 
ustrezno socialno zaščito in odhodke, ki 
pospešujejo rast.

Davčno obremenitev bi bilo treba z dela 
preusmeriti na druge vire, ki bolj podpirajo 
zaposlovanje in vključujočo rast ter so 
hkrati usklajeni s podnebnimi in okoljskimi 
cilji, in sicer ob upoštevanju 
prerazdelitvenega učinka davčnega 
sistema, obenem pa zavarovati prihodke za 
ustrezno socialno zaščito in odhodke, ki 
pospešujejo rast. V državah članicah mora 
biti zagotovljeno indeksiranje 
pokojninskih dohodkov.

Or. nl
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Predlog spremembe 139
José Manuel Fernandes

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Davčno obremenitev bi bilo treba z dela 
preusmeriti na druge vire, ki bolj podpirajo 
zaposlovanje in vključujočo rast ter so 
hkrati usklajeni s podnebnimi in okoljskimi 
cilji, in sicer ob upoštevanju 
prerazdelitvenega učinka davčnega 
sistema, obenem pa zavarovati prihodke za 
ustrezno socialno zaščito in odhodke, ki 
pospešujejo rast.

Davčno obremenitev bi bilo treba z dela 
preusmeriti na druge vire, ki bolj podpirajo 
mikro-, mala in srednja podjetja, 
zaposlovanje in vključujočo rast ter so 
hkrati usklajeni s podnebnimi in okoljskimi 
cilji, in sicer ob upoštevanju 
prerazdelitvenega učinka davčnega 
sistema, obenem pa zavarovati prihodke za 
ustrezno socialno zaščito in odhodke, ki 
pospešujejo rast.

Or. pt

Predlog spremembe 140
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Davčno obremenitev bi bilo treba z dela 
preusmeriti na druge vire, ki bolj podpirajo 
zaposlovanje in vključujočo rast ter so 
hkrati usklajeni s podnebnimi in 
okoljskimi cilji, in sicer ob upoštevanju 
prerazdelitvenega učinka davčnega 
sistema, obenem pa zavarovati prihodke za 
ustrezno socialno zaščito in odhodke, ki 
pospešujejo rast.

Davčno obremenitev bi bilo treba z dela 
preusmeriti na druge vire, ki bolj podpirajo 
zaposlovanje in vključujočo rast, in sicer 
ob upoštevanju prerazdelitvenega učinka 
davčnega sistema, obenem pa zavarovati 
prihodke za ustrezno socialno zaščito in 
odhodke, ki pospešujejo rast.

Or. en

Predlog spremembe 141
Antonius Manders
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Predlog sklepa
Priloga I – smernica 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice z vzpostavljenimi 
nacionalnimi mehanizmi zakonskega 
določanja minimalnih plač bi morale 
zagotoviti učinkovito vključenost socialnih 
partnerjev na pregleden in predvidljiv 
način ter tako omogočiti ustrezno 
prilagajanje plač spremembam 
produktivnosti in zagotavljati poštene plače 
za dostojen življenjski standard, pri čemer 
bi morale posebno pozornost nameniti 
skupinam z nižjimi in srednjimi dohodki, 
da bi dosegli navzgor usmerjeno 
konvergenco. Ti mehanizmi bi morali 
upoštevati gospodarsko uspešnost po 
regijah in sektorjih. Države članice bi 
morale spodbujati socialni dialog in 
kolektivna pogajanja za določanje plač. 
Države članice in socialni partnerji bi 
morali ob spoštovanju nacionalnih praks 
zagotoviti, da so vsi delavci in delavke 
upravičeni do ustreznih in poštenih plač na 
podlagi kolektivnih pogodb ali ustreznih 
zakonsko določenih minimalnih plač, pri 
tem pa upoštevati njihov učinek na 
konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest 
in revščino zaposlenih.

Države članice z vzpostavljenimi 
nacionalnimi mehanizmi zakonskega 
določanja minimalnih plač bi morale 
zagotoviti učinkovito vključenost socialnih 
partnerjev na pregleden in predvidljiv 
način ter tako omogočiti ustrezno 
prilagajanje plač spremembam 
produktivnosti in zagotavljati poštene plače 
za dostojen življenjski standard, pri čemer 
bi morale posebno pozornost nameniti 
skupinam z nižjimi in srednjimi dohodki, 
da bi dosegli navzgor usmerjeno 
konvergenco. Ti mehanizmi bi morali 
upoštevati gospodarsko uspešnost po 
regijah in sektorjih. Države članice bi 
morale spodbujati socialni dialog in 
kolektivna pogajanja za določanje plač. 
Države članice in socialni partnerji bi 
morali ob spoštovanju nacionalnih praks 
zagotoviti, da so vsi delavci in delavke 
upravičeni do ustreznih in poštenih plač na 
podlagi kolektivnih pogodb ali ustreznih 
zakonsko določenih minimalnih plač, pri 
tem pa upoštevati njihov učinek na 
konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest 
in revščino zaposlenih. Odpraviti je treba 
diskriminatorne prakse, kakršne je na 
primer minimalna plača za mlade, in 
zagotoviti enake priložnosti na trgu dela 
za starejše.

Or. nl


