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Predlog spremembe1
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Konvencije 
Združenih narodov o pravicah invalidov, 
ki je v Evropski uniji začela veljati 21. 
januarja 2011 v skladu s Sklepom Sveta 
2010/48/ES z dne 26. novembra 2009 o 
sklenitvi Konvencije Združenih narodov o 
pravicah invalidov s strani Evropske 
skupnosti1a,
__________________
1a UL L 23, 27.1.2010, str. 35.

Or. en

Predlog spremembe 2
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 3 PEU, – ob upoštevanju členov 2 in 3 PEU,

Or. en

Predlog spremembe 3
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju evropskega stebra – ob upoštevanju evropskega stebra 
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socialnih pravic, socialnih pravic, zlasti načel 5 in 6,

Or. ro

Predlog spremembe 4
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 
Sveta 2000/78/ES z dne 
27. novembra 2000 o splošnih okvirih 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju 
in delu2a, 
__________________
2a UL L 303, 2.12.2000, str. 16.

Or. en

Predlog spremembe 5
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 
Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o 
izvajanju načela enakega obravnavanja 
oseb ne glede na raso ali narodnost,

Or. en

Predlog spremembe 6
Özlem Demirel
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju političnih smernic 
Ursule von der Leyen,

Or. de

Predlog spremembe 7
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju prilagojenega 
delovnega programa Komisije za leto 
2020,

Or. de

Predlog spremembe 8
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju okvira EU za 
nacionalne strategije vključevanja 
Romov,

Or. en

Predlog spremembe 9
Eugen Tomac
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 15. junija 2020 o evropskem varstvu 
čezmejnih in sezonskih delavcev v času 
krize zaradi covida-194a;
__________________
4a Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0176. 

Or. ro

Predlog spremembe 10
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 14. januarja 2014 o učinkovitih 
inšpekcijah dela kot strategiji za 
izboljšanje pogojev dela v Evropi1a,
__________________
1a Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0012

Or. de

Predlog spremembe 11
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 26. maja 2016 o revščini: vidik 
spola3a,
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3a Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0235.

Or. ro

Predlog spremembe 12
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 11. novembra 2018 o položaju 
invalidk3a, 
__________________
3a Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0484.

Or. en

Predlog spremembe 13
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju indeksa enakosti 
spolov Evropskega inštituta za enakost 
spolov,

Or. en

Predlog spremembe 14
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 5. marca 2020 z naslovom Unija 
enakosti: strategija za enakost spolov za 
obdobje 2020–2025 (COM(2020)0152),

Or. en

Predlog spremembe 15
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 24. oktobra 2017 o politikah na 
področju minimalnega dohodka kot 
sredstvu za boj proti revščini 1a ,
__________________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0403

Or. de

Predlog spremembe 16
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 14 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z 
dne 17. aprila 2020 o usklajenem 
ukrepanju EU za spoprijemanje s 
pandemijo covida-19 in njenimi 
posledicami4a,
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__________________
4a Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0054.

Or. en

Predlog spremembe 17
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju poročil Evropske 
mreže za boj proti revščini ter ustreznih 
poročil Evropskega invalidskega foruma 
in mreže evropskih romskih organizacij 
(ERGO),

Or. en

Predlog spremembe 18
Radan Kanev

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju ciljev iz evropskega 
zelenega dogovora za pravičen in pošten 
prehod z zagotavljanjem dostopa do 
programov preusposabljanja in 
zaposlitvenih možnosti v gospodarskih 
sektorjih,

Or. en

Predlog spremembe 19
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 18 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sporočila Komisije 
z dne 14. januarja 2020 o močni socialni 
Evropi za pravičen prehod 
(COM(2020)0014),

Or. en

Predlog spremembe 20
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Irena Joveva, 
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-Aa. ker je ena od prednosti EU njen 
socialni model; ker tehnološke 
spremembe in svetovni trend naraščanja 
neenakosti zahtevajo, da se ta socialni 
model ponovno oceni in prilagodi 
sodobnemu, hitremu, zapletenemu in 
nepredvidljivemu globalnemu okolju;

Or. en

Predlog spremembe 21
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica 
Semedo, Yana Toom

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-A. ker v skladu z opredelitvijo 
Eurostata posameznikom grozi revščina 
zaposlenih, če delajo več kot polovico leta 
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in je njihov ekvivalentni letni razpoložljivi 
dohodek nižji od 60 % nacionalne 
mediane dohodka gospodinjstva (po 
socialnih transferjih); ker najnovejši 
podatki Eurostata kažejo, da je leta 2018 
revščina ogrožala 9,4 % evropskih 
delavcev1a;
__________________
1a 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/sdg_01_41/default/table?lang=en

Or. en

Predlog spremembe 22
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so razlike med državami 
članicami in znotraj njih velike in ker je 
razkorak med revnimi in bogatimi vse 
večji; ker je neto premoženje na 
gospodinjstvo v državah članicah 
Euroskupine pri najnižje uvrščenih 
upadlo za 20 %, pri 20 % najvišje 
uvrščenih pa se je razmeroma močno 
povečalo6, ter ker je imelo 20 % 
gospodinjstev na dnu lestvice povprečen 
neto dolg v višini 4500 EUR, medtem ko 
je imelo najbogatejših 10 % gospodinjstev 
neto premoženje v povprečni vrednosti 
1.189.700 EUR7;

A. ker mora Evropska unija zagotoviti 
solidarnost med svojimi državami 
članicami, ne glede na to, kakšne so bile 
razlike v dohodkih, preden so postale 
polnopravne članice; ker se bodo 
spodbujali ukrepi za zmanjševanje 
neenakosti in politike v podporo 
družinam, ki so osnovna oblika za 
zagotavljanje blaginje in blagostanja 
družbe;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36 (Raziskava o 
financah in potrošnji v gospodinjstvih: 
Rezultati iz kroga iz leta 2017, serija 
statističnih publikacij ECB št. 36, marec 
2020, str. 25). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36 (Raziskava o 
financah in potrošnji v gospodinjstvih: 
Rezultati iz kroga iz leta 2017, serija 
statističnih publikacij ECB št. 36, marec 
2020, str. 25). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
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ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Raziskava o financah in potrošnji v 
gospodinjstvih iz kroga iz leta 2017, 
statistične tabele), marec 2020, str. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Raziskava o financah in potrošnji v 
gospodinjstvih iz kroga iz leta 2017, 
statistične tabele), marec 2020, str. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. xm

Predlog spremembe 23
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so razlike med državami 
članicami in znotraj njih velike in ker je 
razkorak med revnimi in bogatimi vse 
večji; ker je neto premoženje na 
gospodinjstvo v državah članicah 
Euroskupine pri najnižje uvrščenih upadlo 
za 20 %, pri 20 % najvišje uvrščenih pa se 
je razmeroma močno povečalo6, ter ker je 
imelo 20 % gospodinjstev na dnu lestvice 
povprečen neto dolg v višini 4500 EUR, 
medtem ko je imelo najbogatejših 10 % 
gospodinjstev neto premoženje v povprečni 
vrednosti 1.189.700 EUR7;

A. ker med državami članicami in 
znotraj njih obstajajo razlike in ker je 
razkorak med najbogatejšimi in ostalimi 
vse večji; ker je neto premoženje na 
gospodinjstvo v državah članicah 
Euroskupine pri najnižje uvrščenih upadlo 
za 20 %, pri 20 % najvišje uvrščenih pa se 
je razmeroma močno povečalo6, ter ker je 
imelo 20 % gospodinjstev na dnu lestvice 
povprečen neto dolg v višini 4500 EUR, 
medtem ko je imelo najbogatejših 10 % 
gospodinjstev neto premoženje v povprečni 
vrednosti 1.189.700 EUR7; ker k 
povečanju neto premoženja največ 
prispevajo spremembe cen stanovanj; ker 
je bilo razmerje med mediano neto 
premoženja gospodinjstev v najvišjem 
kvintilu (80–100 %) in spodnjim kvintilom 
(0–20 %) porazdelitve neto premoženja v 
letu 2017 nižje kot leta 2014; ker se je pri 
20 % z najnižjimi dohodki njihov dohodek 
bolj povečal kot v treh srednjih kvintilih 
(20–80 %); ker so neenakosti v EU po 
socialnih transferjih veliko manjše8a;
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__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36 (Raziskava o 
financah in potrošnji v gospodinjstvih: 
Rezultati iz kroga iz leta 2017, serija 
statističnih publikacij ECB št. 36, marec 
2020, str. 25). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36 (Raziskava o 
financah in potrošnji v gospodinjstvih: 
Rezultati iz kroga iz leta 2017, serija 
statističnih publikacij ECB št. 36, marec 
2020, str. 25). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Raziskava o financah in potrošnji v 
gospodinjstvih iz kroga iz leta 2017, 
statistične tabele), marec 2020, str. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Raziskava o financah in potrošnji v 
gospodinjstvih iz kroga iz leta 2017, 
statistične tabele), marec 2020, str. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac
8a The Household Finance and 
Consumption Survey: Results from the 
2017 wave, ECB Statistics Paper Series 
No 36 (Raziskava o financah in potrošnji 
v gospodinjstvih: Rezultati iz kroga iz leta 
2017, serija statističnih publikacij ECB št. 
36, marec 2020, str. 30). 
Https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps
/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fb
eb0a33928ce4c5ef2c5e872

Or. en

Predlog spremembe 24
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Irena Joveva, 
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so razlike med državami 
članicami in znotraj njih velike in ker je 
razkorak med revnimi in bogatimi vse 

A. ker obstajajo velike razlike med 
državami članicami in znotraj njih; ker je 
razkorak med revnimi in bogatimi vse 
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večji; ker je neto premoženje na 
gospodinjstvo v državah članicah 
Euroskupine pri najnižje uvrščenih upadlo 
za 20 %, pri 20 % najvišje uvrščenih pa se 
je razmeroma močno povečalo6, ter ker je 
imelo 20 % gospodinjstev na dnu lestvice 
povprečen neto dolg v višini 4500 EUR, 
medtem ko je imelo najbogatejših 10 % 
gospodinjstev neto premoženje v povprečni 
vrednosti 1.189.700 EUR7;

večji; ker je neto premoženje na 
gospodinjstvo v državah članicah 
Euroskupine pri najnižje uvrščenih upadlo 
za 20 %, pri 20 % najvišje uvrščenih pa se 
je razmeroma močno povečalo6, ter ker je 
imelo 20 % gospodinjstev na dnu lestvice 
povprečen neto dolg v višini 4500 EUR, 
medtem ko je imelo najbogatejših 10 % 
gospodinjstev neto premoženje v povprečni 
vrednosti 1.189.700 EUR7;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36 (Raziskava o 
financah in potrošnji v gospodinjstvih: 
Rezultati iz kroga iz leta 2017, serija 
statističnih publikacij ECB št. 36, marec 
2020, str. 25). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36 (Raziskava o 
financah in potrošnji v gospodinjstvih: 
Rezultati iz kroga iz leta 2017, serija 
statističnih publikacij ECB št. 36, marec 
2020, str. 25). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Raziskava o financah in potrošnji v 
gospodinjstvih iz kroga iz leta 2017, 
statistične tabele), marec 2020, str. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Raziskava o financah in potrošnji v 
gospodinjstvih iz kroga iz leta 2017, 
statistične tabele), marec 2020, str. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. en

Predlog spremembe 25
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so razlike med državami 
članicami in znotraj njih velike in ker je 
razkorak med revnimi in bogatimi vse 
večji; ker je neto premoženje na 

A. ker so razlike med državami 
članicami in znotraj njih velike in se tudi 
revščina, socialna izključenost in 
neenakosti poglabljajo zaradi različnih 
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gospodinjstvo v državah članicah 
Euroskupine pri najnižje uvrščenih upadlo 
za 20 %, pri 20 % najvišje uvrščenih pa se 
je razmeroma močno povečalo6, ter ker je 
imelo 20 % gospodinjstev na dnu lestvice 
povprečen neto dolg v višini 4500 EUR, 
medtem ko je imelo najbogatejših 10 % 
gospodinjstev neto premoženje v povprečni 
vrednosti 1.189.700 EUR7;

dejavnikov, vključno s pandemijo 
koronavirusa; ker je neto premoženje na 
gospodinjstvo v državah članicah 
Euroskupine pri najnižje uvrščenih upadlo 
za 20 %, pri 20 % najvišje uvrščenih pa se 
je razmeroma močno povečalo6, ter ker je 
imelo 20 % gospodinjstev na dnu lestvice 
povprečen neto dolg v višini 4500 EUR, 
medtem ko je imelo najbogatejših 10 % 
gospodinjstev neto premoženje v povprečni 
vrednosti 1.189.700 EUR7;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36 (Raziskava o 
financah in potrošnji v gospodinjstvih: 
Rezultati iz kroga iz leta 2017, serija 
statističnih publikacij ECB št. 36, marec 
2020, str. 25). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36 (Raziskava o 
financah in potrošnji v gospodinjstvih: 
Rezultati iz kroga iz leta 2017, serija 
statističnih publikacij ECB št. 36, marec 
2020, str. 25). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Raziskava o financah in potrošnji v 
gospodinjstvih iz kroga iz leta 2017, 
statistične tabele), marec 2020, str. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Raziskava o financah in potrošnji v 
gospodinjstvih iz kroga iz leta 2017, 
statistične tabele), marec 2020, str. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. en

Predlog spremembe 26
Dominique Bilde, France Jamet

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so razlike med državami 
članicami in znotraj njih velike in ker je 
razkorak med revnimi in bogatimi vse 

A. ker so razlike med državami 
članicami in znotraj njih velike, ker so 
neravnovesja vse bolj izrazita, in sicer 
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večji; ker je neto premoženje na 
gospodinjstvo v državah članicah 
Euroskupine pri najnižje uvrščenih upadlo 
za 20 %, pri 20 % najvišje uvrščenih pa se 
je razmeroma močno povečalo6, ter ker je 
imelo 20 % gospodinjstev na dnu lestvice 
povprečen neto dolg v višini 4500 EUR, 
medtem ko je imelo najbogatejših 10 % 
gospodinjstev neto premoženje v povprečni 
vrednosti 1.189.700 EUR7;

nekatera območja doživljajo hudo 
gospodarsko upadanje, ki jih je nemogoče 
urediti celo s politikami zbliževanja, in ker 
je razkorak med revnimi in bogatimi vse 
večji; ker je neto premoženje na 
gospodinjstvo v državah članicah 
Euroskupine pri najnižje uvrščenih upadlo 
za 20 %, pri 20 % najvišje uvrščenih pa se 
je razmeroma močno povečalo6, ter ker je 
imelo 20 % gospodinjstev na dnu lestvice 
povprečen neto dolg v višini 4500 EUR, 
medtem ko je imelo najbogatejših 10 % 
gospodinjstev neto premoženje v povprečni 
vrednosti 1.189.700 EUR7;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36 (Raziskava o 
financah in potrošnji v gospodinjstvih: 
Rezultati iz kroga iz leta 2017, serija 
statističnih publikacij ECB št. 36, marec 
2020, str. 25). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36 (Raziskava o 
financah in potrošnji v gospodinjstvih: 
Rezultati iz kroga iz leta 2017, serija 
statističnih publikacij ECB št. 36, marec 
2020, str. 25). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Raziskava o financah in potrošnji v 
gospodinjstvih iz kroga iz leta 2017, 
statistične tabele), marec 2020, str. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Raziskava o financah in potrošnji v 
gospodinjstvih iz kroga iz leta 2017, 
statistične tabele), marec 2020, str. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. xm

Predlog spremembe 27
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava A
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Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so razlike med državami 
članicami in znotraj njih velike in ker je 
razkorak med revnimi in bogatimi vse 
večji; ker je neto premoženje na 
gospodinjstvo v državah članicah 
Euroskupine pri najnižje uvrščenih upadlo 
za 20 %, pri 20 % najvišje uvrščenih pa se 
je razmeroma močno povečalo6, ter ker je 
imelo 20 % gospodinjstev na dnu lestvice 
povprečen neto dolg v višini 4500 EUR, 
medtem ko je imelo najbogatejših 10 % 
gospodinjstev neto premoženje v povprečni 
vrednosti 1.189.700 EUR7;

A. ker so razlike med državami 
članicami in znotraj njih velike in ker je 
razkorak pri neto premoženju med revnimi 
in bogatimi vse večji; ker je neto 
premoženje na gospodinjstvo v državah 
članicah Euroskupine pri najnižje 
uvrščenih v letu 2017 upadlo za 20 %, pri 
20 % najvišje uvrščenih pa se je 
razmeroma močno povečalo6, ter ker je 
imelo 20 % gospodinjstev na dnu lestvice 
povprečen neto dolg v višini 4500 EUR, 
medtem ko je imelo najbogatejših 10 % 
gospodinjstev neto premoženje v povprečni 
vrednosti 1.189.700 EUR7;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36 (Raziskava o 
financah in potrošnji v gospodinjstvih: 
Rezultati iz kroga iz leta 2017, serija 
statističnih publikacij ECB št. 36, marec 
2020, str. 25). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36 (Raziskava o 
financah in potrošnji v gospodinjstvih: 
Rezultati iz kroga iz leta 2017, serija 
statističnih publikacij ECB št. 36, marec 
2020, str. 25). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Raziskava o financah in potrošnji v 
gospodinjstvih iz kroga iz leta 2017, 
statistične tabele), marec 2020, str. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables 
(Raziskava o financah in potrošnji v 
gospodinjstvih iz kroga iz leta 2017, 
statistične tabele), marec 2020, str. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. en

Predlog spremembe 28
Sara Skyttedal

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

Aa. ker se je število ljudi, ki jim grozi 
revščina, v EU-27 med letoma 2008 in 
2018 zmanjšalo za 8,575 milijona;

Or. en

Predlog spremembe 29
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ab. ker je treba revščino obravnavati 
predvsem v absolutnem in ne relativnem 
smislu;

Or. en

Predlog spremembe 30
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker nizke plače in vse večja plačna 
vrzel neenakost še poglabljajo, ker se 
zaradi večje produktivnosti brez 
ustreznega dviga plač povečujejo tudi 
gospodarska neravnovesja v državah 
članicah in med njimi;

B. ker bi bilo treba v primeru obstoja 
razlik v plačah enakost glede na 
produktivnost zagotavljati v povezavi z 
bojem proti socialni izključenosti, s 
spodbujanjem visoke stopnje izobrazbe, 
usposabljanjem in varovanjem zdravja kot 
dejavnikov, ki so pogoj za potrebno 
gospodarsko ravnovesje med državami 
članicami;

Or. es
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Predlog spremembe 31
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker nizke plače in vse večja plačna 
vrzel neenakost še poglabljajo, ker se 
zaradi večje produktivnosti brez ustreznega 
dviga plač povečujejo tudi gospodarska 
neravnovesja v državah članicah in med 
njimi;

B. ker se razlike med tistimi z 
najvišjimi plačami in ostalimi povečujejo; 
ker je določena diferenciacija plač 
pomembna spodbuda za osebno 
gospodarstvo in gospodarstvo kot celoto; 
ker se zaradi večje produktivnosti brez 
ustreznega dviga plač v nekaterih državah 
članicah povečujejo tudi gospodarska 
neravnovesja v državah članicah in med 
njimi; ker je zmanjševanje produktivnosti 
v EU resnično zaskrbljujoče, zlasti za 
brezposelne;

Or. en

Predlog spremembe 32
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Irena Joveva, 
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker nizke plače in vse večja plačna 
vrzel neenakost še poglabljajo, ker se 
zaradi večje produktivnosti brez ustreznega 
dviga plač povečujejo tudi gospodarska 
neravnovesja v državah članicah in med 
njimi;

B. ker so dejavniki, ki prispevajo k 
povečanju neenakosti, zelo zapleteni in 
medsebojno povezani, na primeri 
neenakost plač, tehnološke spremembe, 
politične in regulativne reforme; ker se 
zaradi večje produktivnosti brez ustreznega 
dviga plač lahko povečajo tudi 
gospodarska neravnovesja v državah 
članicah in med njimi;

Or. en
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Predlog spremembe 33
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker nizke plače in vse večja plačna 
vrzel neenakost še poglabljajo, ker se 
zaradi večje produktivnosti brez ustreznega 
dviga plač povečujejo tudi gospodarska 
neravnovesja v državah članicah in med 
njimi;

B. ker nizke plače in vse večja plačna 
vrzel neenakost pri neto premoženju še 
poglabljajo, ker se zaradi večje 
produktivnosti brez ustreznega dviga plač 
povečujejo tudi gospodarska neravnovesja 
v državah članicah in med njimi;

Or. en

Predlog spremembe 34
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker so v EU ogromne razlike v 
zvezi z minimalnimi plačami ter precejšnje 
razlike v pokritosti in ustrezni višini za 
zagotavljanje dostojnega življenja;

Or. en

Predlog spremembe 35
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker med delavci narašča tveganje 
dohodkovne izključenosti, poleg 
nizkokvalificiranih oseb pa močno 
prizadene tudi visokošolske in 
univerzitetne diplomante, ki vstopajo na 
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trg dela; ker se bo razlika med najvišjimi 
in najnižjimi plačami samo še povečevala;

Or. pl

Predlog spremembe 36
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker porazdelitev dohodkov, 
merjena po kupni moči (standard kupne 
moči), kaže na velike razlike v državah 
članicah in med njimi. Mediana 
ekvivalentnega razpoložljivega dohodka v 
EU-27 je leta 2018 znašala 16 938 SKM, 
pri čemer je v Romuniji znašala manj kot 
polovico vrednosti EU-27 (6241 SKM), v 
Luksemburgu pa skoraj dvakrat toliko 
(31 995 SKM). Pri tem obstaja jasna 
geografska razdelitev: v severnih in 
zahodnih državah članicah ter v Avstriji 
in Italiji je bila raven nad mediano 
ekvivalentnega dohodka EU-27, v vseh 
državah članicah, ki so se EU pridružile 
po letu 2004 (razen na Cipru in Malti), ter 
v treh južnih državah (Grčija, Španija in 
Portugalska) pa je bila pod njo1a;
__________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Quality_of_life
_indicators_-
_material_living_conditions&oldid=48267
3#Income

Or. de

Predlog spremembe 37
Eugen Tomac
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Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker se minimalna plača po državah 
članicah močno razlikuje, saj znaša od 
321 EUR pa vse do 2142 EUR6a; ker se 
med državami članicami znatno razlikuje 
tudi delež ljudi, ki delajo za minimalno 
plačo; ker pa bi, če bi upoštevali razlike v 
cenah, razlike v kupni moči ostale 
precejšnje, četudi bi zmanjšali razkorak 
med minimalno plačo v posameznih 
državah;
__________________
6a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Minimum_wag
e_statistics/sl
6b https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Minimum_wag
e_statistics/sl#Minimalne_pla.C4.8De.2C_
izra.C5.BEene_v_standardih_kupne_mo.
C4.8Di

Or. ro

Predlog spremembe 38
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker ima vsak šesti delavec v EU 
nizko plačo, ki je nižja od dveh tretjin 
nacionalne mediane dohodka, ta delež pa 
stalno narašča; ker nizke plače v številnih 
državah članicah ne sledijo drugim 
plačam, kar povečuje dohodkovno 
neenakost in revščino zaposlenih ter 
zmanjšuje zmožnost zaposlenih z nizkimi 
dohodki, da bi se spopadli z ekonomskimi 
težavami;
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Or. en

Predlog spremembe 39
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker delavci, ki jih je prizadela 
revščina zaposlenih, pogosto delajo na 
delovnih mestih z visokim tveganjem, 
nesprejemljivimi delovnimi pogoji ter 
tveganji za zdravje in varnost pri delu; ker 
lahko slabe delovne razmere povzročijo 
trajne poškodbe in bolezni, ki vplivajo na 
prihodnjo zmožnost za delo in zaslužek1a;
__________________
1a Eurofound (2017), In-work poverty in 
Europe (Revščina zaposlenih v Evropi), 
Urad za publikacije Evropske unije, 
Luxembourg.

Or. en

Predlog spremembe 40
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker se je zaradi recesije na trgu 
dela med prejšnjo krizo dramatično 
povečalo število delavcev, ki 
neprostovoljno delajo s skrajšanim 
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delovnim časom in so pogosto zaposleni v 
poklicih in sektorjih na področju 
osnovnih storitev ali storitev na nižji ravni 
z zelo visokim tveganjem revščine 
zaposlenih;

Or. en

Predlog spremembe 41
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker ženske v državah EU-27 v 
povprečju zaslužijo 15 % manj kot moški8;

C. ker mora vsaka primerjava med 
plačami žensk in moških v EU-27 
upoštevati merila enakosti, ki temeljijo na 
objektivni meritologiji ter upoštevajo 
družbeno realnost in posamezne sektorje 
gospodarstva vsake države članice;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/he
adlines/society/20200227STO73519/razlik
e-v-placah-med-spoloma-dejstva-in-
stevilke-infografika

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/he
adlines/society/20200227STO73519/razlik
e-v-placah-med-spoloma-dejstva-in-
stevilke-infografika

Or. es

Predlog spremembe 42
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker ženske v državah EU-27 v 
povprečju zaslužijo 15 % manj kot moški8;

C. ker ženske v državah EU-27 v 
povprečju zaslužijo 15 % manj kot moški8, 
ob upoštevanju različnih vzrokov pa je ta 
razlika 9,38 %9a; ker je razlika med 
plačami moških in žensk na splošno 
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veliko manjša pri tistih, ki prvič vstopajo 
na trg dela;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/he
adlines/society/20200227STO73519/razlik
e-v-placah-med-spoloma-dejstva-in-
stevilke-infografika

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/he
adlines/society/20200227STO73519/razlik
e-v-placah-med-spoloma-dejstva-in-
stevilke-infografika
9a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ai
d_development_cooperation_fundamental
_rights/report-gender-pay-gap-eu-
countries_october2018_en_0.pdf

Or. en

Predlog spremembe 43
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker ženske v državah EU-27 v 
povprečju zaslužijo 15 % manj kot moški8;

C. ker ženske v državah EU-27 v 
povprečju zaslužijo 15 % manj kot moški8; 
ker razlike med plačami moških in žensk 
pomenijo tudi 37-odstotno razliko med 
spoloma pri pokojninah, kar bo prisotno 
še desetletja, ter neenako raven 
ekonomske neodvisnosti med ženskami in 
moškimi;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/he
adlines/society/20200227STO73519/razlik
e-v-placah-med-spoloma-dejstva-in-
stevilke-infografika

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/he
adlines/society/20200227STO73519/razlik
e-v-placah-med-spoloma-dejstva-in-
stevilke-infografika

Or. en
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Predlog spremembe 44
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Dennis 
Radtke, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Maria Walsh

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker ženske v državah EU-27 v 
povprečju zaslužijo 15 % manj kot moški8;

C. ker ženske v državah EU-27 v 
povprečju zaslužijo 15 % manj kot moški8; 

ker je povprečna razlika med plačami 
moških in žensk 11,5 % in so ženske bolj 
prizadete zaradi prožnih oblik dela ter 
netipičnih in prožnih pogodb (delo s 
skrajšanim delovnim časom, začasno 
delo);

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/he
adlines/society/20200227STO73519/razlik
e-v-placah-med-spoloma-dejstva-in-
stevilke-infografika

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/he
adlines/society/20200227STO73519/razlik
e-v-placah-med-spoloma-dejstva-in-
stevilke-infografika

Or. en

Predlog spremembe 45
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker ženske v državah EU-27 v 
povprečju zaslužijo 15 % manj kot moški8;

C. ker ženske v državah EU-27 v 
povprečju zaslužijo 15 % manj kot moški8; 
ker je bilo leta 2017 tveganje revščine in 
socialne izključenosti med ženskami 23-
odstotno, kar je več kot pri moških, kjer je 
tveganje 21,6-odstotno8a; 

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/he
adlines/society/20200227STO73519/razlik
e-v-placah-med-spoloma-dejstva-in-

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/he
adlines/society/20200227STO73519/razlik
e-v-placah-med-spoloma-dejstva-in-
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stevilke-infografika stevilke-infografika
8a 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20181017-
1?inheritRedirect=true

Or. ro

Predlog spremembe 46
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker ženske v državah EU-27 v 
povprečju zaslužijo 15 % manj kot moški8;

C. ker ženske v državah EU-27 v 
povprečju zaslužijo 15 % manj kot moški8; 
ker je revščina med ženskami večplastna 
težava, na katero neposredno vplivajo 
nepošteno vrednotenje dela, ki ga 
običajno opravljajo ženske, posledice 
prekinitve poklicne poti za napredovanje 
in pokojnino ter neenaka porazdelitev 
neplačanih obveznosti oskrbe in 
gospodinjskega dela;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/he
adlines/society/20200227STO73519/razlik
e-v-placah-med-spoloma-dejstva-in-
stevilke-infografika

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/he
adlines/society/20200227STO73519/razlik
e-v-placah-med-spoloma-dejstva-in-
stevilke-infografika

Or. en

Predlog spremembe 47
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker ženske v državah EU-27 v 
povprečju zaslužijo 15 % manj kot moški8;

C. ker ženske v državah EU-27 v 
povprečju zaslužijo 15 % manj kot moški8; 
ker so samske ženske v primerjavi z 
samskimi moškimi običajno bolj 
izpostavljene tveganju revščine 
zaposlenih1b;

__________________ __________________
1b Pena-Casas, R. and Ghailani, D. 
(2011), ‘Towards individualizing gender 
in-work poverty risks’, in Fraser, N., 
Gutierrez, R. and Pena-Casas, R. (ur.), 
Working poverty in Europe: A 
comparative approach (Revščina 
zaposlenih v Evropi: primerjalni pristop) , 
Palgrave Macmillan, London, str. 202-
231.

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/he
adlines/society/20200227STO73519/razlik
e-v-placah-med-spoloma-dejstva-in-
stevilke-infografika

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/he
adlines/society/20200227STO73519/razlik
e-v-placah-med-spoloma-dejstva-in-
stevilke-infografika

Or. en

Predlog spremembe 48
Anne Sander

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker ženske v državah EU-27 v 
povprečju zaslužijo 15 % manj kot moški8;

C. ker ženske v državah EU-27 v 
povprečju zaslužijo 15 % manj kot moški8 
in so najbolj izpostavljene poklicni 
negotovosti;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/he
adlines/society/20200227STO73519/razlik

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/he
adlines/society/20200227STO73519/razlik



AM\1212039SL.docx 29/99 PE655.978v01-00

SL

e-v-placah-med-spoloma-dejstva-in-
stevilke-infografika

e-v-placah-med-spoloma-dejstva-in-
stevilke-infografika

Or. fr

Predlog spremembe 49
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker načelo 6 evropskega stebra 
socialnih pravic določa, da je treba 
preprečiti revščino zaposlenih in 
zagotoviti ustrezne minimalne plače, ki 
omogočajo izpolnjevanje potreb delavcev 
in njihovih družin glede na nacionalne 
gospodarske in socialne razmere, ter 
hkrati zagotoviti dostop do zaposlitve in 
spodbude za iskanje dela; ker evropski 
steber socialnih pravic določa, da 
sklicevanja na delavce zadevajo vse 
zaposlene osebe, ne glede na njihov 
zaposlitveni status, način ali trajanje 
zaposlitve.

Or. en

Predlog spremembe 50
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker se število ljudi, ki jim grozi 
revščina ali socialna izključenost, še 
naprej vztrajno zmanjšuje pod raven pred 
krizo, k temu pa je zlasti pripomoglo 
izboljšanje razmer na trgu dela ter 
zmanjšanje hudega materialnega 
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pomanjkanja in deleža ljudi, ki živijo v 
gospodinjstvih z zelo nizko delovno 
intenzivnostjo;

Or. en

Predlog spremembe 51
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker ima obstoj „prekariata“ mnoge 
gospodarske in socialne posledice, na 
primer upad rodnosti, izseljevanje, 
širjenje ekonomskega modela, da so mladi 
prisiljeni živeti pri starših, ali stres zaradi 
negotovega preživetja, zaradi katerega se 
znatno poveča nevarnost številnih bolezni, 
kaznivih dejanj in socialne problematike;

Or. pl

Predlog spremembe 52
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je stopnja zaposlenosti žensk 
precej višja v storitvenem sektorju kot v 
industriji, saj so zaposlene pretežno v 
zdravstvenem in socialnem sektorju, 
prodaji na drobno, proizvodnji, 
izobraževanju in poslovnih dejavnostih, 
vse več pa jih opravlja delo s skrajšanim 
delovnim časom in priložnostno delo;
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Or. en

Predlog spremembe 53
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker so ljudje, ki so revni ali jih 
revščina ogroža, med gospodarsko 
recesijo na trgu dela v slabšem položaju;

Or. ro

Predlog spremembe 54
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker v številnih državah članicah 
neenakost najbolj spodbuja pomanjkanje 
cenovno dostopnih stanovanj;

Or. en

Predlog spremembe 55
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker lahko širjenje „prekariata“ 
zaradi predvidenih posameznikovih 
kratkoročnejših poklicnih obetov, 
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zmanjšane zvestobe delodajalcu in nižjih 
plač povezujemo z zmanjšano delovno 
učinkovitostjo, kar lahko privede do 
proračunskega primanjkljaja, saj se 
zmanjšajo pokojninski in javnozdravstveni 
prispevki, obenem pa se zaradi 
obsežnejšega izvajanja socialne politike 
povečajo proračunski izdatki;

Or. pl

Predlog spremembe 56
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker so obveznosti oskrbe v EU še 
vedno neenakomerno porazdeljene, 
največje breme pa nosijo ženske kot 
glavne oskrbovalke v družinah; ker 
omejen dostop do otroškega varstva in 
ustanov za oskrbo starejših povzroči 
odsotnost s trga dela in posledično nižje 
plače in razlike v pokojninah; ker so samo 
štirje od desetih otrok vključeni v 
formalne oblike dnevnega varstva1c;
__________________
1C 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2
995521/8681785/3-20022018-AP-
EN.pdf/59fcfaa7-0c72-48a6-8603-
899b5b730773

Or. en

Predlog spremembe 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker so varčevalni ukrepi povečali 
revščino zaposlenih, močno povečali 
negotove oblike dela, ogrozili polno 
uživanje pravic delavcev in oklestili 
financiranje socialnih in zdravstvenih 
sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 58
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava C c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cc. ker mladi težko najdejo dobro in 
zanesljivo zaposlitev s pogodbo za 
nedoločen čas in so pogosto dalj časa 
brezposelni; ker številne države članice 
delodajalcem omogočajo, da mladim dajo 
nižjo plačo in jih tako diskriminirajo na 
podlagi starosti; ker mladi pogosto 
opravljajo neplačano pripravništvo brez 
možnosti zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 59
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Uvodna izjava C c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Cc. ker so sistemi socialne zaščite v 
številnih državah članicah EU nezadostno 
financirani in imajo resne težave s 
pokritostjo, prejemki in transferji pa so 
prenizki, kar pomeni, da imajo zelo 
majhen vpliv na zmanjševanje revščine in 
neenakosti;

Or. en

Predlog spremembe 60
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava C d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cd. ker se invalidi pogosto nočejo 
zaposliti, ker tvegajo, da bodo za določeno 
obdobje izgubili socialne prejemke; ker 
invalidi pogosto potrebujejo prožno delo s 
skrajšanim delovnim časom;

Or. en

Predlog spremembe 61
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava C e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ce. ker je stopnja zaposlenosti 
invalidov leta 2017 znašala 50,6 %, 
skupna stopnja pa 74,8 %1d; ker so 
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invalidi v precej manjšem deležu vključeni 
na trg dela, zato jih precej bolj ogroža 
revščina zaposlenih;
__________________
1dhttps://www.europarl.europa.eu/news/sl/
headlines/society/20200604STO80506/par
lament-poziva-k-novi-ambiciozni-
evropski-strategiji-o-invalidnosti

Or. en

Predlog spremembe 62
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Dennis 
Radtke, Radan Kanev, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Tomáš Zdechovský, Maria 
Walsh

Predlog resolucije
Uvodna izjava C f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cf. ker raziskave8a kažejo, da znesek, 
ki ga z minimalno plačo prejme 
gospodinjstvo, običajno zadošča, da pred 
revščino zaščiti enega odraslega, pogosto 
pa ne zadostuje za podporo več kot ene 
osebe;
__________________
8a Eurofound (2020), Minimum wages in 
2020: Annual review. (Minimalne plače v 
letu 2020: letni pregled) 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/report/2020/minimum-wages-in-
2020-annual-review 

Or. en

Predlog spremembe 63
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Predlog resolucije
Uvodna izjava D
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Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker EU niti približno ni dosegla 
svojega cilja, da do leta 2020 število oseb, 
ki jim grozi tveganje revščine, zmanjša za 
20 milijonov9;

D. ker statistični podatki EU o 
revščini kažejo velike razlike med 
državami članicami pri uresničevanju 
cilja za zmanjšanje revščine in socialne 
izključenosti do leta 2020, pri čemer se 
nekatere države cilju približujejo, druge 
pa se od njega oddaljujejo; ker v 
primerjavi z izhodiščem leta 2008 revščina 
ali socialna izključenost ne ogrožata več 
8,2 milijona ljudi, kar predstavlja soliden 
napredek, vendar pa je še daleč od cilja 
EU, da do leta 2020 število oseb, ki jim 
grozi tveganje revščine, zmanjša za 20 
milijonov9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé in Gaia Teresa Sartori 
Pallotta: Spodbujanje dostopa do storitev 
za podporo ljudem pri izhodu iz revščine, 
Bruselj, november 2019, str. 7 in str. 13 in 
nasl. ter COM(2010)2020, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé in Gaia Teresa Sartori 
Pallotta: Spodbujanje dostopa do storitev 
za podporo ljudem pri izhodu iz revščine, 
Bruselj, november 2019, str. 7 in str. 13 in 
nasl. ter COM(2010)2020, 3.3.2010.

Or. en

Predlog spremembe 64
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker EU niti približno ni dosegla 
svojega cilja, da do leta 2020 število oseb, 
ki jim grozi tveganje revščine, zmanjša za 
20 milijonov9;

D. ker EU ni dosegla svojega cilja, da 
do leta 2020 število oseb, ki jim grozi 
tveganje revščine, zmanjša za 20 
milijonov;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé in Gaia Teresa Sartori 
Pallotta: Spodbujanje dostopa do storitev 
za podporo ljudem pri izhodu iz revščine, 
Bruselj, november 2019, str. 7 in str. 13 in 
nasl. ter COM(2010)2020, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé in Gaia Teresa Sartori 
Pallotta: Spodbujanje dostopa do storitev 
za podporo ljudem pri izhodu iz revščine, 
Bruselj, november 2019, str. 7 in str. 13 in 
nasl. ter COM(2010)2020, 3.3.2010.
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Or. es

Predlog spremembe 65
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker EU niti približno ni dosegla 
svojega cilja, da do leta 2020 število oseb, 
ki jim grozi tveganje revščine, zmanjša za 
20 milijonov9;

D. ker EU ni dosegla svojega cilja, da 
do leta 2020 število oseb, ki jim grozi 
tveganje revščine, zmanjša za 20 
milijonov9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé in Gaia Teresa Sartori 
Pallotta: Spodbujanje dostopa do storitev 
za podporo ljudem pri izhodu iz revščine, 
Bruselj, november 2019, str. 7 in str. 13 in 
nasl. ter COM(2010)2020, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé in Gaia Teresa Sartori 
Pallotta: Spodbujanje dostopa do storitev 
za podporo ljudem pri izhodu iz revščine, 
Bruselj, november 2019, str. 7 in str. 13 in 
nasl. ter COM(2010)2020, 3.3.2010.

Or. en

Predlog spremembe 66
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker EU niti približno ni dosegla 
svojega cilja, da do leta 2020 število oseb, 
ki jim grozi tveganje revščine, zmanjša za 
20 milijonov9;

D. ker EU ni dosegla svojega cilja, da 
do leta 2020 število oseb, ki jim grozi 
tveganje revščine, zmanjša za 20 
milijonov9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé in Gaia Teresa Sartori 
Pallotta: Spodbujanje dostopa do storitev 
za podporo ljudem pri izhodu iz revščine, 
Bruselj, november 2019, str. 7 in str. 13 in 
nasl. ter COM(2010)2020, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé in Gaia Teresa Sartori 
Pallotta: Spodbujanje dostopa do storitev 
za podporo ljudem pri izhodu iz revščine, 
Bruselj, november 2019, str. 7 in str. 13 in 
nasl. ter COM(2010)2020, 3.3.2010.

Or. en
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Predlog spremembe 67
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker EU niti približno ni dosegla 
svojega cilja, da do leta 2020 število oseb, 
ki jim grozi tveganje revščine, zmanjša za 
20 milijonov9;

D. ker EU niti približno ni dosegla 
svojega cilja, da do leta 20209 zmanjša 
absolutno število oseb, ki jim grozi 
tveganje revščine, v primerjavi z letom 
2008;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé in Gaia Teresa Sartori 
Pallotta: Spodbujanje dostopa do storitev 
za podporo ljudem pri izhodu iz revščine, 
Bruselj, november 2019, str. 7 in str. 13 in 
nasl. ter COM(2010)2020, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé in Gaia Teresa Sartori 
Pallotta: Spodbujanje dostopa do storitev 
za podporo ljudem pri izhodu iz revščine, 
Bruselj, november 2019, str. 7 in str. 13 in 
nasl. ter COM(2010)2020, 3.3.2010.

Or. en

Predlog spremembe 68
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker EU niti približno ni dosegla 
svojega cilja, da do leta 2020 število oseb, 
ki jim grozi tveganje revščine, zmanjša za 
20 milijonov9;

D. ker EU niti približno ni dosegla 
svojega cilja, zastavljenega v strategiji 
Evropa 2020, da do leta 2020 število oseb, 
ki jim grozi tveganje revščine, zmanjša za 
20 milijonov9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé in Gaia Teresa Sartori 
Pallotta: Spodbujanje dostopa do storitev 
za podporo ljudem pri izhodu iz revščine, 
Bruselj, november 2019, str. 7 in str. 13 in 
nasl. ter COM(2010)2020, 3.3.2010.

9 Francesca Pepé in Gaia Teresa Sartori 
Pallotta: Spodbujanje dostopa do storitev 
za podporo ljudem pri izhodu iz revščine, 
Bruselj, november 2019, str. 7 in str. 13 in 
nasl. ter COM(2010)2020, 3.3.2010.
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Or. en

Predlog spremembe 69
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker se 95 milijonov oseb, kar je 
21,7 % prebivalcev, sooča z revščino ali 
socialno izključenostjo, ter je potemtakem 
v tretjem najmočnejšem gospodarskem 
območju sveta (EU-27) ogrožena socialna 
eksistenca vsake pete osebe10;

E. ker se 95 milijonov oseb, kar je 
21,7 % prebivalcev, sooča z revščino ali 
socialno izključenostjo ali jih ogroža, ter je 
potemtakem v tretjem najmočnejšem 
gospodarskem območju sveta (EU-27) 
ogrožena socialna eksistenca vsake pete 
osebe10;

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. de

Predlog spremembe 70
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker se 95 milijonov oseb, kar je 
21,7 % prebivalcev, sooča z revščino ali 
socialno izključenostjo, ter je potemtakem 
v tretjem najmočnejšem gospodarskem 
območju sveta (EU-27) ogrožena socialna 
eksistenca vsake pete osebe10;

E. ker se 95 milijonov oseb, kar je 
21,7 % prebivalcev, sooča z revščino ali 
socialno izključenostjo, ter sta potemtakem 
v tretjem najmočnejšem gospodarskem 
območju sveta (EU-27) ogroženi socialna 
eksistenca in blaginja vsake pete osebe10;

__________________ __________________
10 10 
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. en

Predlog spremembe 71
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker se 95 milijonov oseb, kar je 
21,7 % prebivalcev, sooča z revščino ali 
socialno izključenostjo, ter je potemtakem 
v tretjem najmočnejšem gospodarskem 
območju sveta (EU-27) ogrožena socialna 
eksistenca vsake pete osebe10;

E. ker se 95 milijonov oseb, kar je 
21,7 % prebivalcev, sooča z revščino ali 
socialno izključenostjo, ter je potemtakem 
v tretjem najmočnejšem gospodarskem 
območju sveta (EU-27) ogrožena dostojna 
socialna eksistenca vsake pete osebe10;

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. en

Predlog spremembe 72
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker se 95 milijonov oseb, kar je 
21,7 % prebivalcev, sooča z revščino ali 
socialno izključenostjo, ter je potemtakem 
v tretjem najmočnejšem gospodarskem 
območju sveta (EU-27) ogrožena socialna 
eksistenca vsake pete osebe10;

E. ker se 95 milijonov oseb, kar je 
21,7 % prebivalcev, sooča z revščino ali 
socialno izključenostjo, ter je potemtakem 
v tretjem najmočnejšem gospodarskem 
območju sveta (EU-27) ogrožena socialna 
eksistenca vsake pete osebe10; ker se po 
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socialnih transferjih 85,3 milijona ljudi 
(16,9 %) sooča z revščino ali socialno 
izključenostjo;

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. en

Predlog spremembe 73
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker sta leta 2017 revščina ali 
socialna izključenost ogrožali 36 % 
prebivalcev EU, starih najmanj 16 let z 
resnimi omejitvami pri dejavnostih, v 
primerjavi s 26,3 % oseb z nekaj 
omejitvami pri dejavnostih in 19,9 % oseb 
brez omejitev pri dejavnostih; ker je bila v 
vseh državah članicah kljub velikim 
razlikam med državami stopnja 
ogroženosti zaradi revščine in socialne 
izključenosti med osebami z omejitvami 
pri dejavnostih višja v primerjavi s 
splošnim prebivalstvom ; ker je 
vključevanje invalidov na trg dela zaradi 
finančne krize izredno težavno1;
1 Europe 2020 indicators - poverty and 
social exclusion, Statistics Explained 
(Kazalniki strategije Evropa 2020 – 
revščina in socialna izključenost, 
pojasnila o statistiki) 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexp
lained/), 11. 6 .2020, str. 6

Or. en



PE655.978v01-00 42/99 AM\1212039SL.docx

SL

Predlog spremembe 74
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker imajo delavci, ki se soočajo z 
revščino zaposlenih, precej več socialnih 
problemov kot splošno prebivalstvo; ker se 
revščina zaposlenih povezuje z nižjo 
ravnjo subjektivnega in duševnega 
dobrega počutja, težavami z nastanitvijo 
ter slabšimi odnosi z ljudmi in občutkom 
socialne izključenosti1f;
__________________
1a Eurofound (2017), In-work poverty in 
Europe (Revščina zaposlenih v Evropi), 
Urad za publikacije Evropske unije, 
Luxembourg.

Or. en

Predlog spremembe 75
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker na splošno delavce s krajšim 
delovnim časom, zlasti tiste, ki so v to 
prisiljeni, revščina bolj ogroža, kadar se 
združuje z različnimi dejavniki tveganja, 
kot so nizka plača, negotovo delovno 
mesto, položaj edinega prejemnika 
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dohodka in vzdrževani gospodinjski 
člani1g;
__________________
1a Eurofound (2017), In-work poverty in 
Europe (Revščina zaposlenih v Evropi), 
Urad za publikacije Evropske unije, 
Luxembourg.

Or. en

Predlog spremembe 76
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je leta 2018 v resni materialni 
prikrajšanosti živelo11 6,1 % prebivalcev 
EU-28;

F. ker se je leta 2018 z resno 
materialno prikrajšanostjo soočalo ali v 
njej živelo11 6,1 % prebivalcev EU-28;

__________________ __________________
11 Resna materialna prikrajšanost: 
nezmožnost, privoščiti si štiri ali več od 
naslednjih 11 elementov: plačilo hipoteke 
ali najemnine, računi za storitve, plačila 
potrošniškega ali drugega kredita, 
enotedenske letne počitnice, obrok z 
mesom/ribo/beljakovinami vsak drugi dan, 
nepričakovani finančni stroški, telefon 
(vključno z mobilnim telefonom), barvni 
televizor, pralni stroj, avtomobil, 
ogrevanje; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Resna materialna prikrajšanost: 
nezmožnost, privoščiti si štiri ali več od 
naslednjih 11 elementov: plačilo hipoteke 
ali najemnine, računi za storitve, plačila 
potrošniškega ali drugega kredita, 
enotedenske letne počitnice, obrok z 
mesom/ribo/beljakovinami vsak drugi dan, 
nepričakovani finančni stroški, telefon 
(vključno z mobilnim telefonom), barvni 
televizor, pralni stroj, avtomobil, 
ogrevanje; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Predlog spremembe 77
Dominique Bilde, France Jamet
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je leta 2018 v resni materialni 
prikrajšanosti živelo 6,1 % prebivalcev 
EU-2811;

F. ker je leta 2018 v resni materialni 
prikrajšanosti živelo 6,1 % prebivalcev 
EU-2811, zaradi vse večje prisotnosti 
milijonov nezakonitih priseljencev na 
evropskem ozemlju pa se ta problem le še 
zaostruje; ker je nedavna študija 
raziskovalnega centra Pew Research 
pokazala, da na evropskem ozemlju med 
3,9 in 4,8 milijona tujcev živi nezakonito; 

__________________ __________________
11 Resna materialna prikrajšanost: 
nezmožnost, privoščiti si štiri ali več od 
naslednjih 11 elementov: plačilo hipoteke 
ali najemnine, računi za storitve, plačila 
potrošniškega ali drugega kredita, 
enotedenske letne počitnice, obrok z 
mesom/ribo/beljakovinami vsak drugi dan, 
nepričakovani finančni stroški, telefon 
(vključno z mobilnim telefonom), barvni 
televizor, pralni stroj, avtomobil, 
ogrevanje; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Resna materialna prikrajšanost: 
nezmožnost, privoščiti si štiri ali več od 
naslednjih 11 elementov: plačilo hipoteke 
ali najemnine, računi za storitve, plačila 
potrošniškega ali drugega kredita, 
enotedenske letne počitnice, obrok z 
mesom/ribo/beljakovinami vsak drugi dan, 
nepričakovani finančni stroški, telefon 
(vključno z mobilnim telefonom), barvni 
televizor, pralni stroj, avtomobil, 
ogrevanje; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. fr

Predlog spremembe 78
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je leta 2018 v resni materialni F. ker je leta 2018 v resni materialni 
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prikrajšanosti živelo11 6,1 % prebivalcev 
EU-28;

prikrajšanosti živelo11 6,1 % prebivalcev 
EU-28; ker je energijska revščina 
razširjen problem v vsej Evropi, saj si med 
50 in 125 milijoni ljudi ne more privoščiti 
ustreznega ogrevanja prostorov11a; ker 
11 % evropskih gospodinjstev nima 
dostopa do interneta11b;

__________________ __________________
11 Resna materialna prikrajšanost: 
nezmožnost, privoščiti si štiri ali več od 
naslednjih 11 elementov: plačilo hipoteke 
ali najemnine, računi za storitve, plačila 
potrošniškega ali drugega kredita, 
enotedenske letne počitnice, obrok z 
mesom/ribo/beljakovinami vsak drugi dan, 
nepričakovani finančni stroški, telefon 
(vključno z mobilnim telefonom), barvni 
televizor, pralni stroj, avtomobil, 
ogrevanje; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Resna materialna prikrajšanost: 
nezmožnost, privoščiti si štiri ali več od 
naslednjih 11 elementov: plačilo hipoteke 
ali najemnine, računi za storitve, plačila 
potrošniškega ali drugega kredita, 
enotedenske letne počitnice, obrok z 
mesom/ribo/beljakovinami vsak drugi dan, 
nepričakovani finančni stroški, telefon 
(vključno z mobilnim telefonom), barvni 
televizor, pralni stroj, avtomobil, 
ogrevanje; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)
11a 
https://ec.europa.eu/energy/content/introd
uction-5_en
11b https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Digital_econo
my_and_society_statistics_-
_households_and_individuals/sl

Or. en

Predlog spremembe 79
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je leta 2018 v resni materialni 
prikrajšanosti živelo11 6,1 % prebivalcev 

F. ker je leta 2018 v resni materialni 
prikrajšanosti živelo11 6,1 % prebivalcev 
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EU-28; EU-28; ker se bo ta delež zaradi 
pandemije covida-19 najverjetneje še 
povečal;

__________________ __________________
11 Resna materialna prikrajšanost: 
nezmožnost, privoščiti si štiri ali več od 
naslednjih 11 elementov: plačilo hipoteke 
ali najemnine, računi za storitve, plačila 
potrošniškega ali drugega kredita, 
enotedenske letne počitnice, obrok z 
mesom/ribo/beljakovinami vsak drugi dan, 
nepričakovani finančni stroški, telefon 
(vključno z mobilnim telefonom), barvni 
televizor, pralni stroj, avtomobil, 
ogrevanje; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Resna materialna prikrajšanost: 
nezmožnost, privoščiti si štiri ali več od 
naslednjih 11 elementov: plačilo hipoteke 
ali najemnine, računi za storitve, plačila 
potrošniškega ali drugega kredita, 
enotedenske letne počitnice, obrok z 
mesom/ribo/beljakovinami vsak drugi dan, 
nepričakovani finančni stroški, telefon 
(vključno z mobilnim telefonom), barvni 
televizor, pralni stroj, avtomobil, 
ogrevanje; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Predlog spremembe 80
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je leta 2018 v resni materialni 
prikrajšanosti živelo11 6,1 % prebivalcev 
EU-28;

F. ker je leta 2018 v resni materialni 
prikrajšanosti živelo11 6,1 % prebivalcev 
EU-28; in ker skrajna revščina obstaja v 
mnogih regijah in skupnostih;

__________________ __________________
11 Resna materialna prikrajšanost: 
nezmožnost, privoščiti si štiri ali več od 
naslednjih 11 elementov: plačilo hipoteke 
ali najemnine, računi za storitve, plačila 
potrošniškega ali drugega kredita, 
enotedenske letne počitnice, obrok z 
mesom/ribo/beljakovinami vsak drugi dan, 
nepričakovani finančni stroški, telefon 
(vključno z mobilnim telefonom), barvni 

11 Resna materialna prikrajšanost: 
nezmožnost, privoščiti si štiri ali več od 
naslednjih 11 elementov: plačilo hipoteke 
ali najemnine, računi za storitve, plačila 
potrošniškega ali drugega kredita, 
enotedenske letne počitnice, obrok z 
mesom/ribo/beljakovinami vsak drugi dan, 
nepričakovani finančni stroški, telefon 
(vključno z mobilnim telefonom), barvni 
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televizor, pralni stroj, avtomobil, 
ogrevanje; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

televizor, pralni stroj, avtomobil, 
ogrevanje; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Predlog spremembe 81
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je leta 2018 v resni materialni 
prikrajšanosti živelo11 6,1 % prebivalcev 
EU-28;

F. ker je leta 2018 v resni materialni 
prikrajšanosti živelo11 6,1 % prebivalcev 
EU-28; ker je ta problem najbolj pereč;

__________________ __________________
11 Resna materialna prikrajšanost: 
nezmožnost, privoščiti si štiri ali več od 
naslednjih 11 elementov: plačilo hipoteke 
ali najemnine, računi za storitve, plačila 
potrošniškega ali drugega kredita, 
enotedenske letne počitnice, obrok z 
mesom/ribo/beljakovinami vsak drugi dan, 
nepričakovani finančni stroški, telefon 
(vključno z mobilnim telefonom), barvni 
televizor, pralni stroj, avtomobil, 
ogrevanje; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Resna materialna prikrajšanost: 
nezmožnost, privoščiti si štiri ali več od 
naslednjih 11 elementov: plačilo hipoteke 
ali najemnine, računi za storitve, plačila 
potrošniškega ali drugega kredita, 
enotedenske letne počitnice, obrok z 
mesom/ribo/beljakovinami vsak drugi dan, 
nepričakovani finančni stroški, telefon 
(vključno z mobilnim telefonom), barvni 
televizor, pralni stroj, avtomobil, 
ogrevanje; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Predlog spremembe 82
Margarita de la Pisa Carrión
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker materialna revščina ni edina 
vrsta revščine, s katero se sooča evropsko 
prebivalstvo;

Or. es

Predlog spremembe 83
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je raven plač pomemben 
dejavnik, ki pojasnjuje tveganje revščine; 
ker so pomembni tudi drugi dejavniki – 
posebnosti gospodinjstva, institucionalni 
okvir in druge politike, kot sta 
stanovanjska politika in otroško varstvo;

Or. en

Predlog spremembe 84
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker narašča revščina družin, saj je 
vsak četrti otrok, mlajši od 18 let, 
izpostavljen tveganju revščine ali socialne 
izključenosti; ker to prizadene zlasti starše 
samohranilce (34,2 %) in velike družine12,

G. ker se revščina družin 
zmanjšuje10a: vendar je še vedno vsak 
četrti otrok, mlajši od 18 let, izpostavljen 
tveganju revščine ali socialne izključenosti; 
ker to prizadene zlasti starše samohranilce 
(34,2 %) in velike družine12, a se je ta 
delež od leta 2010 zmanjšal za 3,1 
odstotne točke11a;
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__________________ __________________
10a 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/sh
ow.do?dataset=ilc_li03〈=en
11a 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/sh
ow.do?dataset=ilc_li03〈=en

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Predlog spremembe 85
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker narašča revščina družin, saj je 
vsak četrti otrok, mlajši od 18 let, 
izpostavljen tveganju revščine ali socialne 
izključenosti; ker to prizadene zlasti starše 
samohranilce (34,2 %) in velike družine12,

G. ker se revščina družin le počasi 
zmanjšuje, saj je vsak četrti otrok, mlajši 
od 18 let, izpostavljen tveganju revščine ali 
socialne izključenosti; ker to prizadene 
zlasti starše samohranilce (34,2 %) in 
velike družine12,

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Predlog spremembe 86
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava G
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Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker narašča revščina družin, saj je 
vsak četrti otrok, mlajši od 18 let, 
izpostavljen tveganju revščine ali socialne 
izključenosti; ker to prizadene zlasti starše 
samohranilce (34,2 %) in velike družine12,

G. ker narašča revščina družin, saj je 
vsak četrti otrok, mlajši od 18 let, 
izpostavljen tveganju revščine ali socialne 
izključenosti; ker to prizadene zlasti 
samske osebe, ki skrbijo za otroke (34,2 
%), in velike družine12,

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. es

Predlog spremembe 87
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker narašča revščina družin, saj je 
vsak četrti otrok, mlajši od 18 let, 
izpostavljen tveganju revščine ali socialne 
izključenosti; ker to prizadene zlasti starše 
samohranilce (34,2 %) in velike družine12,

G. ker narašča revščina družin, saj je 
vsak četrti otrok, mlajši od 18 let, 
izpostavljen tveganju revščine ali socialne 
izključenosti in s tem ujet v 
medgeneracijski krog prikrajšanosti; ker 
to prizadene zlasti starše samohranilce 
(34,2 %) in velike družine12,

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en
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Predlog spremembe 88
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker narašča revščina družin, saj je 
vsak četrti otrok, mlajši od 18 let, 
izpostavljen tveganju revščine ali socialne 
izključenosti; ker to prizadene zlasti starše 
samohranilce (34,2 %) in velike družine12,

G. ker narašča revščina družin, saj je 
vsak četrti otrok, mlajši od 18 let, 
izpostavljen tveganju revščine ali socialne 
izključenosti; ker to prizadene zlasti starše 
samohranilce (34,2 %) in velike družine12, 
ker revščina še posebej ogroža družine z 
invalidnim otrokom ali drugimi 
invalidnimi sorodniki;

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Predlog spremembe 89
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je družina vir revščine otrok, 
socialne izključenosti in skrajne revščine;

Or. es

Predlog spremembe 90
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Predlog resolucije
Uvodna izjava H
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Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker se najemnine nenehoma 
zvišujejo in morajo osebe, ki so na pragu 
revščine ali pod njim, 38 % svojega 
razpoložljivega dohodka nameniti za 
stanovanje, v nekaterih državah članicah 
pa ta delež dosega celo skoraj 50 do 
90 %13;

H. ker se v večini držav članic 
najemnine nenehoma zvišujejo, breme 
stanovanjskih stroškov pa se v porazdelitvi 
dohodka močno razlikuje13; ker se v EU 
gospodinjstva najemnikov z nizkim 
dohodkov soočajo z mediano 
stanovanjskih stroškov med 20 in 45 % 
razpoložljivega dohodka; ker je leta 2018 
9,6 % prebivalstva EU-27 živelo v 
gospodinjstvih, ki so za stanovanje 
porabila 40 % ali več ekvivalentnega 
razpoložljivega dohodka2a;

__________________ __________________
2a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Housing_statist
ics/sl

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

Or. en

Predlog spremembe 91
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker se najemnine nenehoma 
zvišujejo in morajo osebe, ki so na pragu 
revščine ali pod njim, 38 % svojega 
razpoložljivega dohodka nameniti za 
stanovanje, v nekaterih državah članicah pa 
ta delež dosega celo skoraj 50 do 90 %13;

H. ker se najemnine nenehoma 
zvišujejo in morajo osebe, ki so na pragu 
revščine ali pod njim, približno 38 % 
svojega razpoložljivega dohodka nameniti 
za stanovanje, v nekaterih državah članicah 
pa se ta delež približuje celo skoraj 50 do 
90 %13;

__________________ __________________
13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de
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Or. es

Predlog spremembe 92
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker se najemnine nenehoma 
zvišujejo in morajo osebe, ki so na pragu 
revščine ali pod njim, 38 % svojega 
razpoložljivega dohodka nameniti za 
stanovanje, v nekaterih državah članicah pa 
ta delež dosega celo skoraj 50 do 90 %13;

H. ker se najemnine na splošno 
nominalno nenehoma zvišujejo in morajo 
osebe, ki so na pragu revščine ali pod njim, 
38 % svojega razpoložljivega dohodka 
nameniti za stanovanje, v nekaterih 
državah članicah pa ta delež dosega celo 
skoraj 50 do 90 %13;

__________________ __________________
13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

Or. en

Predlog spremembe 93
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker se najemnine nenehoma 
zvišujejo in morajo osebe, ki so na pragu 
revščine ali pod njim, 38 % svojega 
razpoložljivega dohodka nameniti za 
stanovanje, v nekaterih državah članicah pa 
ta delež dosega celo skoraj 50 do 90 %13;

H. ker se najemnine nenehoma 
zvišujejo in morajo osebe, ki so na pragu 
revščine ali pod njim, 38 % svojega 
razpoložljivega dohodka nameniti za 
stanovanje, v nekaterih državah članicah 
kot na Danskem (68,7 %), Nemčiji 
(49,5 %) ali Grčiji (90,7 %) pa ta delež 
dosega celo skoraj 50 do 90 13;

__________________ __________________
13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
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iew/tessi163/default/table?lang=de iew/tessi163/default/table?lang=de

Or. de

Predlog spremembe 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker povsod, razen na Finskem, 
narašča tudi število brezdomcev, ki jih je 
trenutno približno 700.000 oseb14;

I. ker po vsej Evropi narašča tudi 
število brezdomcev, ki jih je trenutno 
približno 700.000 oseb14;

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/ag
enda/briefing/2020-01-13/11/housing-
urgent-action-needed-to-address-
homelessness-in-europe

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/ag
enda/briefing/2020-01-13/11/housing-
urgent-action-needed-to-address-
homelessness-in-europe

Or. pl

Predlog spremembe 95
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker povsod, razen na Finskem, 
narašča tudi število brezdomcev, ki jih je 
trenutno približno 700.000 oseb14;

I. ker v EU, razen na Finskem, 
narašča tudi število brezdomcev, ki jih je 
bilo leta 2019 približno 700.000 oseb14;

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/ag
enda/briefing/2020-01-13/11/housing-
urgent-action-needed-to-address-
homelessness-in-europe

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/ag
enda/briefing/2020-01-13/11/housing-
urgent-action-needed-to-address-
homelessness-in-europe

Or. es



AM\1212039SL.docx 55/99 PE655.978v01-00

SL

Predlog spremembe 96
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker povsod, razen na Finskem, 
narašča tudi število brezdomcev, ki jih je 
trenutno približno 700.000 oseb14;

I. ker povsod, razen na Finskem, 
narašča tudi število brezdomcev, ki jih je 
bilo leta 2019 po ocenah približno 700.000 
14;

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/ag
enda/briefing/2020-01-13/11/housing-
urgent-action-needed-to-address-
homelessness-in-europe

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/ag
enda/briefing/2020-01-13/11/housing-
urgent-action-needed-to-address-
homelessness-in-europe

Or. en

Predlog spremembe 97
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker povsod, razen na Finskem, 
narašča tudi število brezdomcev, ki jih je 
trenutno približno 700.000 oseb14;

I. ker povsod, razen na Finskem, 
narašča tudi število brezdomcev, ki jih je v 
EU vsako noč približno 700.000, kar je za 
70 % več kot pred desetletjem14;

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/ag
enda/briefing/2020-01-13/11/housing-
urgent-action-needed-to-address-
homelessness-in-europe

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/ag
enda/briefing/2020-01-13/11/housing-
urgent-action-needed-to-address-
homelessness-in-europe

Or. en
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Predlog spremembe 98
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker je v EU na pragu revščine in 
socialne izključenosti 28,7 % invalidov; 
ker je v EU na pragu revščine in socialne 
izključenosti 29,5% invalidk v primerjavi s 
27,5 % invalidov5a; ker je verjetnost, da se 
invalidi soočajo z revščino zaposlenih, 
večja kot pri neinvalidnih osebah 
(povprečno 11 % v primerjavi z 9,1 % v 
EU)5b;
__________________
5a 
https://mcusercontent.com/865a5bbea108
6c57a41cc876d/files/ad60807b-a923-
4a7e-ac84-
559c4a5212a8/EDF_HR_Report_final_ta
gged_interactive_v2_accessible.pdf
5b https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/pdfscache/34425.pdf

Or. en

Predlog spremembe 99
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Uvodna izjava I a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ia. ker je bil delež mladih v Evropski 
uniji, starih od 18. do 24. let, ki jih je 
kljub zaposlenosti ogrožala revščina, leta 
2017 ocenjen na 11 %, v Romuniji pa je 
dosegel celo 28,2 %13a;
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__________________
13a 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20190122-
1?inheritRedirect=true

Or. ro

Predlog spremembe 100
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava I b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ib. ker 80 % Romov in njihovih otrok 
živi z dohodkom pod ustreznim 
nacionalnim pragom tveganja za 
revščino6a ne glede na to, ali so zaposleni 
ali ne; ker se zaposlitev še ni dokazano 
zanesljiva pot iz revščine;
__________________
6a 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-
roma-selected-findings_sl.pdf

Or. en

Predlog spremembe 101
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker se revščina starejših konstantno 
povečuje, tudi v kombinaciji s temeljnimi 
pokojninskimi reformami: stopnja 
tveganja revščine je pri osebah, starejših od 
65 let, v povprečju znašala 16,1 % (EU-

J. ker se revščina starejših konstantno 
povečuje: stopnja tveganja revščine je pri 
osebah, starejših od 65 let, v povprečju 
znašala 16,1 % (EU-28);
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28); ker bo to število zaradi prekarnih in 
netipičnih razmer na trgu dela še 
naraščalo15;
__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

Or. en

Predlog spremembe 102
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker se revščina starejših konstantno 
povečuje, tudi v kombinaciji s temeljnimi 
pokojninskimi reformami: stopnja 
tveganja revščine je pri osebah, starejših od 
65 let, v povprečju znašala 16,1 % (EU-
28); ker bo to število zaradi prekarnih in 
netipičnih razmer na trgu dela še 
naraščalo15;

J. ker se revščina starejših konstantno 
povečuje, tudi v kombinaciji s 
spremembami v pokojninskem sistemu, 
povečano porabo v javnem zdravstvu, 
demografskimi spremembami in dejstvom, 
da vse več starejših živi v enočlanskih 
gospodinjstvih; ker je stopnja tveganja 
revščine je pri osebah, starejših od 65 let, v 
povprečju znašala 16,1 % (EU-28); ker bo 
to število zaradi prekarnih in netipičnih 
razmer na trgu dela še naraščalo15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

Or. pl

Predlog spremembe 103
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Monica Semedo

Predlog resolucije
Uvodna izjava J
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Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker se revščina starejših konstantno 
povečuje, tudi v kombinaciji s temeljnimi 
pokojninskimi reformami: stopnja tveganja 
revščine je pri osebah, starejših od 65 let, v 
povprečju znašala 16,1 % (EU-28); ker bo 
to število zaradi prekarnih in netipičnih 
razmer na trgu dela še naraščalo15;

J. ker se revščina starejših konstantno 
povečuje, tudi v kombinaciji s temeljnimi 
pokojninskimi reformami: stopnja tveganja 
revščine je pri osebah, starejših od 65 let, v 
povprečju znašala 16,1 % (EU-28)15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

Or. en

Predlog spremembe 104
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker se revščina starejših konstantno 
povečuje, tudi v kombinaciji s temeljnimi 
pokojninskimi reformami: stopnja 
tveganja revščine je pri osebah, starejših od 
65 let, v povprečju znašala 16,1 % (EU-
28); ker bo to število zaradi prekarnih in 
netipičnih razmer na trgu dela še 
naraščalo15;

J. ker se revščina starejših konstantno 
povečuje: stopnja tveganja revščine je pri 
osebah, starejših od 65 let, v povprečju 
znašala 16,1 % (EU-28); ker bo to število 
zaradi prekarnih in netipičnih razmer na 
trgu dela še naraščalo15; ker so ženske 
zaradi razlik v pokojninah med spoloma 
še bolj ogrožene;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

Or. en

Predlog spremembe 105
Margarita de la Pisa Carrión
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Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker se revščina starejših konstantno 
povečuje, tudi v kombinaciji s temeljnimi 
pokojninskimi reformami: stopnja tveganja 
revščine je pri osebah, starejših od 65 let, v 
povprečju znašala 16,1 % (EU-28); ker bo 
to število zaradi prekarnih in netipičnih 
razmer na trgu dela še naraščalo15;

J. ker se revščina starejših konstantno 
povečuje, tudi v kombinaciji s temeljnimi 
pokojninskimi reformami: stopnja tveganja 
revščine je pri osebah, starejših od 65 let, v 
povprečju znašala 16,1 % (EU-28); ker se 
to število lahko še poveča zaradi 
negotovosti, ki jo povzroča pandemija 
covida-19; starejšim je treba zagotoviti 
dostojno kupno moč, potem ko se 
upokojijo;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

Or. es

Predlog spremembe 106
Anne Sander

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker se revščina starejših konstantno 
povečuje, tudi v kombinaciji s temeljnimi 
pokojninskimi reformami: stopnja 
tveganja revščine je pri osebah, starejših od 
65 let, v povprečju znašala 16,1 % (EU-
28); ker bo to število zaradi prekarnih in 
netipičnih razmer na trgu dela še 
naraščalo15;

J. ker se revščina starejših konstantno 
povečuje: stopnja tveganja revščine je pri 
osebah, starejših od 65 let, v povprečju 
znašala 16,1 % (EU-28); ker bo to število 
zaradi prekarnih in netipičnih razmer na 
trgu dela še naraščalo15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

Or. fr
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Predlog spremembe 107
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker se revščina starejših konstantno 
povečuje, tudi v kombinaciji s temeljnimi 
pokojninskimi reformami: stopnja 
tveganja revščine je pri osebah, starejših od 
65 let, v povprečju znašala 16,1 % (EU-
28); ker bo to število zaradi prekarnih in 
netipičnih razmer na trgu dela še 
naraščalo15;

J. ker se revščina starejših konstantno 
povečuje kljub temeljnim pokojninskim 
reformam: stopnja tveganja revščine je pri 
osebah, starejših od 65 let, v povprečju 
znašala 16,1 % (EU-28); ker bo to število 
zaradi prekarnih in netipičnih razmer na 
trgu dela še naraščalo15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table

Or. en

Predlog spremembe 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker delo zaradi revščine zaposlenih 
ne daje več občutka, da je mogoče svojim 
delavcem in njihovim družinam 
zagotavljati dostojno življenje, saj jim ne 
omogoča ekonomske neodvisnosti;

Or. pl

Predlog spremembe 109
Özlem Demirel
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Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker člen 4 Evropske socialne 
listine Sveta Evrope določa, da imajo vsi 
delojemalci pravico do pravičnega plačila, 
ki jim in njihovim družinam zagotavlja 
primeren življenjski standard;

Or. de

Predlog spremembe 110
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba, Brando Benifei

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker spremenjena Evropska 
socialna listina v 4. členu določa, da 
imajo vsi delavci pravico do pravičnega 
plačila, ki njim in njihovim družinam 
zagotavlja dostojen življenjski standard;

Or. en

Predlog spremembe 111
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ja. ker se bo število ljudi, ki kljub 
zaposlitvi živijo v revščini, zaradi posledic 
pandemije covida-19 predvidoma močno 
povečalo7a;
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__________________
7a 
https://www.worldbank.org/en/topic/pover
ty/brief/projected-poverty-impacts-of-
COVID-19

Or. en

Predlog spremembe 112
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je v državah OECD vse manj 
zaposlenih pokritih s kolektivnimi 
pogodbami ter je v vsaj 14 državah 
članicah EU brez kolektivne pogodbe 
zaposlen vsak drugi delavec; ker le v 
sedmih državah članicah delež zaposlenih 
po kolektivni pogodbi presega 80 %16;

K. ker mora realnost v vsaki 
posamezni državi članici EU ustrezati 
njenemu socialno-ekonomskemu okviru 
in okviru zaposlovanja; po potrebi pa je 
treba zagotoviti tudi večjo uporabo 
kolektivnih pogodb;

__________________ __________________
16 OECD, Visser (2016) Podatkovna zbirka 
ICTWSS – Zbirka podatkov o 
institucionalnih značilnostih sindikatov, 
določitvi plač, državnih intervencijah in 
socialnih sporazumih.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, str. 6, št 15.

16 OECD, Visser (2016) Podatkovna zbirka 
ICTWSS – Zbirka podatkov o 
institucionalnih značilnostih sindikatov, 
določitvi plač, državnih intervencijah in 
socialnih sporazumih.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, str. 6, št 15.

Or. es

Predlog spremembe 113
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Uvodna izjava K
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Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je v državah OECD vse manj 
zaposlenih pokritih s kolektivnimi 
pogodbami ter je v vsaj 14 državah 
članicah EU brez kolektivne pogodbe 
zaposlen vsak drugi delavec; ker le v 
sedmih državah članicah delež zaposlenih 
po kolektivni pogodbi presega 80 %16;

K. ker se je uporaba kolektivnih 
pogodb v državah OECD zmanjšala s 
povprečno 46 % leta 1985 na 32 % leta 
2017, najbolj pa se je znižala v srednje- in 
vzhodnoevropskih državah, pri čemer se je 
močno znižala tudi v Združenem 
kraljestvu in nedavno v Grčiji ter v 
Nemčiji po združitvi; ker je v najmanj 14 
državah članicah EU vsak drugi zaposleni 
brez kolektivne pogodbe; ker le v sedmih 
državah članicah delež zaposlenih po 
kolektivni pogodbi presega 80 %16;

__________________ __________________
16 OECD, Visser (2016) Podatkovna zbirka 
ICTWSS – Zbirka podatkov o 
institucionalnih značilnostih sindikatov, 
določitvi plač, državnih intervencijah in 
socialnih sporazumih.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, str. 6, št 15.

16 OECD, Visser (2016) Podatkovna zbirka 
ICTWSS – Zbirka podatkov o 
institucionalnih značilnostih sindikatov, 
določitvi plač, državnih intervencijah in 
socialnih sporazumih.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, str. 6, št 15.

Or. de

Predlog spremembe 114
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Dennis 
Radtke, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Maria Walsh

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je v državah OECD vse manj 
zaposlenih pokritih s kolektivnimi 
pogodbami ter je v vsaj 14 državah 
članicah EU brez kolektivne pogodbe 
zaposlen vsak drugi delavec; ker le v 
sedmih državah članicah delež zaposlenih 
po kolektivni pogodbi presega 80 %16;

K. ker je v državah OECD vse manj 
zaposlenih pokritih s kolektivnimi 
pogodbami ter je v vsaj 14 državah 
članicah EU brez kolektivne pogodbe 
zaposlen vsak drugi delavec; ker le v 
sedmih državah članicah delež zaposlenih 
po kolektivni pogodbi presega 80 %16; ker 
je bil ta upad najhitrejši v državah, kjer so 
bila kolektivna pogajanja tarča 
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strukturnih reform16a;
__________________ __________________
16 OECD, Visser (2016) Podatkovna zbirka 
ICTWSS – Zbirka podatkov o 
institucionalnih značilnostih sindikatov, 
določitvi plač, državnih intervencijah in 
socialnih sporazumih.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, str. 6, št 15.

16 OECD, Visser (2016) Podatkovna zbirka 
ICTWSS – Zbirka podatkov o 
institucionalnih značilnostih sindikatov, 
določitvi plač, državnih intervencijah in 
socialnih sporazumih.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, str. 6, št 15.
16a Eurofound (predvidoma 2020), 
Industrial Relations Flagship report 
(glavno poročilo o industrijskih odnosih).

Or. en

Predlog spremembe 115
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je v državah OECD vse manj 
zaposlenih pokritih s kolektivnimi 
pogodbami ter je v vsaj 14 državah 
članicah EU brez kolektivne pogodbe 
zaposlen vsak drugi delavec; ker le v 
sedmih državah članicah delež zaposlenih 
po kolektivni pogodbi presega 80 %16;

K. ker je v državah OECD vse manj 
zaposlenih pokritih s kolektivnimi 
pogodbami ter je v vsaj 14 državah 
članicah EU brez kolektivne plačne 
pogodbe zaposlen vsak drugi delavec; ker 
le v sedmih državah članicah delež 
zaposlenih po kolektivni pogodbi presega 
80 %16;

__________________ __________________
16 OECD, Visser (2016) Podatkovna zbirka 
ICTWSS – Zbirka podatkov o 
institucionalnih značilnostih sindikatov, 
določitvi plač, državnih intervencijah in 
socialnih sporazumih.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, str. 6, št 15.

16 OECD, Visser (2016) Podatkovna zbirka 
ICTWSS – Zbirka podatkov o 
institucionalnih značilnostih sindikatov, 
določitvi plač, državnih intervencijah in 
socialnih sporazumih.
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, str. 6, št 15.
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Or. en

Predlog spremembe 116
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ka. ker delodajalci pogosto izkoriščajo 
delavce, zaposlene brez kolektivne 
pogodbe, in kršijo njihove pravice glede 
delovnega časa[1];
[1] Opredeljene v direktivi EU o 
organizaciji delovnega časa (2003/88/ES), 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32
003L0088&from=EN

Or. en

Predlog spremembe 117
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker se je na svetovni ravni število 
držav, v katerih prihaja do zatiranja 
sindikatov in delojemalcev, leta 2019 v 
primerjavi z letom 2018 z 92 povečalo na 
107; ker se je najbolj povečalo v EU-28 
(za 40 %) ter ker 68 % držav krši pravico 
do stavke, polovica pa pravico do pogajanj 
o plačah17;

L. meni, da je potrebno ravnovesje 
med sindikalnim in poslovnim okvirom, 
da bi pospešili ustvarjanje delovnih mest 
in ustvarjalnost na področju inovacij, tudi 
v razmerah, kot je trenutna huda 
gospodarska kriza;

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. es
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Predlog spremembe 118
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker se je na svetovni ravni število 
držav, v katerih prihaja do zatiranja 
sindikatov in delojemalcev, leta 2019 v 
primerjavi z letom 2018 z 92 povečalo na 
107; ker se je najbolj povečalo v EU-28 (za 
40 %) ter ker 68 % držav krši pravico do 
stavke, polovica pa pravico do pogajanj o 
plačah17;

L. ker se je na svetovni ravni število 
držav, v katerih prihaja do zatiranja 
sindikatov in delojemalcev, leta 2019 v 
primerjavi z letom 2018 z 92 povečalo na 
107; ker se je najbolj povečalo v EU-28 (za 
40 %) ter ker je bila v 68 % držav kršena 
pravica do stavke, v polovici pa pravica do 
pogajanj o plačah17;

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. en

Predlog spremembe 119
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker se je na svetovni ravni število 
držav, v katerih prihaja do zatiranja 
sindikatov in delojemalcev, leta 2019 v 
primerjavi z letom 2018 z 92 povečalo na 
107; ker se je najbolj povečalo v EU-28 
(za 40 %) ter ker 68 % držav krši pravico 
do stavke, polovica pa pravico do pogajanj 
o plačah;

L. ker se je na svetovni ravni število 
držav, v katerih prihaja do zatiranja 
sindikatov in delojemalcev, leta 2019 v 
primerjavi z letom 2018 z 92 povečalo na 
107; ker kar 40 % evropskih držav svojim 
delavcem ne dovoli članstva v sindikatih 
ter ker 68 % držav krši pravico do stavke, 
polovica pa pravico do pogajanj o plačah;

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf
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Or. pl

Predlog spremembe 120
Dominique Bilde, France Jamet

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker se je na svetovni ravni število 
držav, v katerih prihaja do zatiranja 
sindikatov in delojemalcev, leta 2019 v 
primerjavi z letom 2018 z 92 povečalo na 
107; ker se je najbolj povečalo v EU-28 (za 
40 %) ter ker 68 % držav krši pravico do 
stavke, polovica pa pravico do pogajanj o 
plačah17;

L. ker se je na svetovni ravni število 
držav, v katerih prihaja do zatiranja 
sindikatov in delojemalcev, leta 2019 v 
primerjavi z letom 2018 z 92 povečalo na 
107; ker se je najbolj povečalo v EU-28 (za 
40 %), ker 68 % držav krši pravico do 
stavke, polovica pa pravico do pogajanj o 
plačah17 in ker odprtje meja v sklopu 
proste trgovine bistveno vpliva na 
negotovost položaja naših delavcev, ki 
konkurirajo s tujo delovno silo, za katero 
ne velja enaka delovna zakonodaja;

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. fr

Predlog spremembe 121
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava L a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

La. ker imajo delavci na podeželju več 
težav pri uveljavljanju delavskih pravic in 
nimajo dostopa do sindikalnega 
zastopanja in pogajanj o lokalnih in 
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sektorskih kolektivnih pogodbah; 

Or. en

Predlog spremembe 122
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Uvodna izjava L b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Lb. ker je bila rast plač v euroobmočju 
med letoma 2000 in 2016 nižja od rasti 
produktivnosti1a; ker zvišanje plač ni 
sledilo rasti dodane vrednosti, kar je 
poglobilo obstoječo neenakost;
__________________
1a OECD (2019), Negotiating Our Way 
Up: Collective Bargaining in a Changing 
World of Work (S pogajanji do boljše 
ureditve: kolektivna pogajanja v 
spreminjajočem se svetu dela); 2019, 
OECD Publishing, Pariz, slika 3.10, str. 
125

Or. de

Predlog spremembe 123
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava L b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Lb. ker močni socialni partnerji in 
kolektivna pogajanja pozitivno vplivajo na 
splošno raven plač v Evropi, tudi na 
minimalno plačo in mediano plače; ker so 
zaradi kolektivnih pogajanj delavci slišani 
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in spoštovani na delovnem mestu; ker 
obstaja jasna pozitivna povezava med 
udeležbo delavcev na delovnem mestu ter 
uspešnostjo in prihodki podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 124
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava L c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Lc. ker kolektivna pogajanja in 
sektorske kolektivne pogodbe ne urejajo le 
ravni plač, temveč tudi delovne pogoje, 
kot so delovni čas, plačan dopust, 
počitnice in priložnosti za 
izpopolnjevanje;

Or. en

Predlog spremembe 125
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Dennis 
Radtke, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), José Manuel Fernandes, Maria Walsh

Predlog resolucije
Uvodna izjava L d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ld. ker se je zaradi upada zaposlenosti 
med prejšnjo krizo dramatično povečalo 
število delavcev, ki imajo neprostovoljno 
skrajšan delovni čas in so pogosto 
zaposleni v poklicih in sektorjih na 
področju osnovnih storitev ali storitev na 
nižji ravni, kjer je tveganje revščine 
zaposlenih med najvišjimi17a;
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__________________
17a Eurofound (2017), In-work poverty in 
Europe (Revščina zaposlenih v 
Evropi).https://www.eurofound.europa.eu
/publications/report/2017/in-work-
poverty-in-the-eu 

Or. en

Predlog spremembe 126
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker se varnost delovnega mesta 
zmanjšuje tudi zaradi privatizacije in 
oddajanja dela podizvajalcem, kar je prav 
tako eden izmed kazalnikov porasta 
prekarnih delovnih razmerij;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 127
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker se varnost delovnega mesta 
zmanjšuje tudi zaradi privatizacije in 
oddajanja dela podizvajalcem, kar je prav 
tako eden izmed kazalnikov porasta 
prekarnih delovnih razmerij;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 128
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker se varnost delovnega mesta 
zmanjšuje tudi zaradi privatizacije in 
oddajanja dela podizvajalcem, kar je prav 
tako eden izmed kazalnikov porasta 
prekarnih delovnih razmerij;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 129
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker se varnost delovnega mesta 
zmanjšuje tudi zaradi privatizacije in 
oddajanja dela podizvajalcem, kar je prav 
tako eden izmed kazalnikov porasta 
prekarnih delovnih razmerij;

M. ker je treba tako v javni kot v 
zasebni sferi zagotoviti človekovo 
dostojanstvo;

Or. es

Predlog spremembe 130
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker se varnost delovnega mesta 
zmanjšuje tudi zaradi privatizacije in 
oddajanja dela podizvajalcem, kar je prav 
tako eden izmed kazalnikov porasta 

M. ker je potrebnih več analiz in 
raziskav, da bi preučili vpliv privatizacije 
in oddajanja dela podizvajalcem na stopnjo 
zaposlenosti, blaginjo delavcev, plače in 
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prekarnih delovnih razmerij; produktivnost;

Or. en

Predlog spremembe 131
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker se varnost delovnega mesta 
zmanjšuje tudi zaradi privatizacije in 
oddajanja dela podizvajalcem, kar je prav 
tako eden izmed kazalnikov porasta 
prekarnih delovnih razmerij;

M. ker lahko privatizacija in 
oddajanja dela podizvajalcem prispevata k 
večji učinkovitosti in zmanjšanju stroškov 
dela, kar lahko včasih vodi do prekarnih 
delovnih razmerij;

Or. en

Predlog spremembe 132
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker se varnost delovnega mesta 
zmanjšuje tudi zaradi privatizacije in 
oddajanja dela podizvajalcem, kar je prav 
tako eden izmed kazalnikov porasta 
prekarnih delovnih razmerij;

M. privatizacija in oddajanje dela 
podizvajalcem sta sicer dokazano 
ekonomsko učinkovita, vendar včasih 
zmanjšujeta varnost delovnega mesta, 
lahko pa povzročita tudi porast prekarnih 
delovnih razmerij;

Or. en

Predlog spremembe 133
Dennis Radtke

Predlog resolucije
Uvodna izjava M



PE655.978v01-00 74/99 AM\1212039SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker se varnost delovnega mesta 
zmanjšuje tudi zaradi privatizacije in 
oddajanja dela podizvajalcem, kar je prav 
tako eden izmed kazalnikov porasta 
prekarnih delovnih razmerij;

M. ker se varnost delovnega mesta 
zmanjšuje tudi zaradi oddajanja dela 
podizvajalcem, kar je prav tako eden izmed 
kazalnikov porasta prekarnih delovnih 
razmerij;

Or. de

Predlog spremembe 134
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Uvodna izjava M

Predlog resolucije Predlog spremembe

M. ker se varnost delovnega mesta 
zmanjšuje zaradi privatizacije in oddajanja 
dela podizvajalcem in tudi povečuje stres 
in anksioznost na delovnem mestu, kar je 
prav tako eden izmed kazalnikov porasta 
prekarnih delovnih razmerij; 

Or. en

Predlog spremembe 135
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Uvodna izjava M a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ma. ker javne uprave prepogosto 
najemajo začasne delavce, da bi 
nadomestile javne uslužbence, čeprav 
imajo običajno bolj negotove delovne 
pogoje in so tudi izpostavljeni zlorabam in 
nadlegovanju s strani tretjih oseb;

Or. en
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Predlog spremembe 136
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Uvodna izjava M a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ma. ker ima standardno pogodbo za 
nedoločen čas s polnim delovnim časom 
samo 59 % vseh zaposlenih v EU, medtem 
ko netipične in prekarne oblike zaposlitve 
naraščajo17a; 

__________________
17a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU%2
82016%29587285_EN.pdf

Or. ro

Predlog spremembe 137
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava M a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ma. ker bi s prožnejšim delovnim 
časom obvarovali delavce pred 
odpuščanjem med recesijo in omogočili 
številnejše zaposlovanje;

Or. pl

Predlog spremembe 138
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava N
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Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker se je delež zaposlenih, ki živijo 
v gospodinjstvu, izpostavljenem tveganju 
revščine, v desetih letih z 8 povečal na 9,4 
%, kar pomeni 20,5 milijona oseb18;

N. ker je treba zaradi težkih 
gospodarskih razmer zaradi pandemije 
covida-19 posodobiti podatke o deležu 
zaposlenih, ki živijo v gospodinjstvu, 
izpostavljenem tveganju revščine;

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. es

Predlog spremembe 139
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker se je delež zaposlenih, ki živijo 
v gospodinjstvu, izpostavljenem tveganju 
revščine, v desetih letih z 8 povečal na 
9,4 %, kar pomeni 20,5 milijona oseb18;

N. ker se je delež zaposlenih, ki živijo 
v gospodinjstvu, izpostavljenem tveganju 
revščine, v desetih letih z 8 povečal na 
9,4 %, kar pomeni 20,5 milijona oseb18; 
ker so temu tveganju bolj izpostavljene 
osebe s skrajšanim delovnim časom in s 
pogodbo o zaposlitvi za določen čas; tako 
je bilo leta 2018 tveganju revščine 
izpostavljenih 16,2 % zaposlenih s 
pogodbo o zaposlitvi za določen čas, pri 
zaposlenih s pogodbo za nedoločen čas pa 
je bilo teh 6,1 %;

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en
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Predlog spremembe 140
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava N

Predlog resolucije Predlog spremembe

N. ker se je delež zaposlenih, ki živijo 
v gospodinjstvu, izpostavljenem tveganju 
revščine, v desetih letih z 8 povečal na 
9,4 %, kar pomeni 20,5 milijona oseb18;

N. ker se je delež zaposlenih, ki živijo 
v gospodinjstvu, izpostavljenem tveganju 
revščine, v desetih letih z 8 povečal na 
9,4 %, kar pomeni 20,5 milijona oseb18; 
ker se te številke po koncu evrske krize 
zmanjšujejo;

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en

Predlog spremembe 141
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker se sistemi minimalnih plač v 
državah članicah izjemno razlikujejo, kar 
zadeva višino, področje uporabe in 
pokritost; ker minimalna plača zgolj v 
treh državah članicah bistveno presega 
opredeljeni prag revščine, ki znaša 60 % 
bruto mediane, v ostalih državah članicah 
pa ne zagotavlja trajne zaščite pred 
revščino; ker določeni sektorji, skupine 
delojemalcev in oblike dela v določbe o 
minimalni plači deloma niso vključeni 
oziroma z njimi niso zajeti;

O. ker je treba povečanje števila 
netipičnih in prekarnih zaposlitev 
obravnavati s spodbujanjem politik za 
socialno stabilnost v podporo 
poslovnežem in podjetnikom;

Or. es
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Predlog spremembe 142
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker se sistemi minimalnih plač v 
državah članicah izjemno razlikujejo, kar 
zadeva višino, področje uporabe in 
pokritost; ker minimalna plača zgolj v treh 
državah članicah bistveno presega 
opredeljeni prag revščine, ki znaša 60 % 
bruto mediane, v ostalih državah članicah 
pa ne zagotavlja trajne zaščite pred 
revščino; ker določeni sektorji, skupine 
delojemalcev in oblike dela v določbe o 
minimalni plači deloma niso vključeni 
oziroma z njimi niso zajeti;

O. ker se sistemi minimalnih plač med 
državami članicami zelo razlikujejo, kar 
zadeva področje uporabe in pokritost, pa 
tudi glede njihove absolutne in relativne 
višine glede na nacionalno mediano plač; 
ker je bolj verjetno, da bodo delavci z 
minimalno plačo težje shajali s plačo kot 
drugi delavci; ker sedem od desetih 
delavcev z minimalno plačo v EU navaja, 
da imajo s tem vsaj „nekaj“ težav (pri 
ostalih delavcih pa je to vsak drugi), pri 
čemer obstajajo velike razlike med 
državami članicami EU; ker določeni 
sektorji, skupine delojemalcev in nekatere 
oblike dela deloma niso vključene v 
kolektivne pogodbe ali sporazume o 
minimalni plači, kjer obstajajo;

Or. en

Predlog spremembe 143
Cindy Franssen, Romana Tomc, Dennis Radtke, Lukas Furlas (Loucas Fourlas)

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker se sistemi minimalnih plač v 
državah članicah izjemno razlikujejo, kar 
zadeva višino, področje uporabe in 
pokritost; ker minimalna plača zgolj v 
treh državah članicah bistveno presega 
opredeljeni prag revščine, ki znaša 60 % 
bruto mediane, v ostalih državah članicah 
pa ne zagotavlja trajne zaščite pred 

O. ker se sistemi minimalnih plač v 
državah članicah izjemno razlikujejo, kar 
zadeva področje uporabe in pokritost, in se 
minimalne plače zelo razlikujejo glede 
njihove absolutne in relativne višine v 
primerjavi z nacionalno mediano plač; 
ker je bolj verjetno, da bodo delavci z 
minimalno plačo težje shajali s plačo kot 
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revščino; ker določeni sektorji, skupine 
delojemalcev in oblike dela v določbe o 
minimalni plači deloma niso vključeni 
oziroma z njimi niso zajeti;

drugi delavci; ker sedem od desetih 
delavcev v EU navaja, da imajo s tem vsaj 
„nekaj“ težav (pri ostalih delavcih pa je to 
vsak drugi), pri čemer obstajajo velike 
razlike med državami članicami EU19a; 
ker poleg tega določeni sektorji, skupine 
delojemalcev in nekatere oblike dela v 
določbe o minimalni plači deloma niso 
vključeni oziroma z njimi niso zajeti;

__________________
19a Eurofound (2020), Minimum wages in 
2020: Annual review. (Minimalne plače v 
letu 2020: letni pregled) 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/report/2020/minimum-wages-in-
2020-annual-review

Or. en

Predlog spremembe 144
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker se sistemi minimalnih plač v 
državah članicah izjemno razlikujejo, kar 
zadeva višino, področje uporabe in 
pokritost; ker minimalna plača zgolj v treh 
državah članicah bistveno presega 
opredeljeni prag revščine, ki znaša 60 % 
bruto mediane, v ostalih državah članicah 
pa ne zagotavlja trajne zaščite pred 
revščino; ker določeni sektorji, skupine 
delojemalcev in oblike dela v določbe o 
minimalni plači deloma niso vključeni 
oziroma z njimi niso zajeti;

O. ker se sistemi minimalnih plač v 
državah članicah izjemno razlikujejo, kar 
zadeva višino, področje uporabe in 
pokritost; ker minimalna plača zgolj v treh 
državah članicah bistveno presega 
opredeljeni prag revščine, ki znaša 60 % 
bruto mediane, v ostalih državah članicah 
pa ne zagotavlja zaščite pred revščino; ker 
določeni sektorji, skupine delojemalcev in 
oblike dela v določbe o minimalni plači 
deloma niso vključeni oziroma z njimi niso 
zajeti;

Or. pl

Predlog spremembe 145
Ádám Kósa
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Predlog resolucije
Uvodna izjava O

Predlog resolucije Predlog spremembe

O. ker se sistemi minimalnih plač v 
državah članicah izjemno razlikujejo, kar 
zadeva višino, področje uporabe in 
pokritost; ker minimalna plača zgolj v treh 
državah članicah bistveno presega 
opredeljeni prag revščine, ki znaša 60 % 
bruto mediane, v ostalih državah članicah 
pa ne zagotavlja trajne zaščite pred 
revščino; ker določeni sektorji, skupine 
delojemalcev in oblike dela v določbe o 
minimalni plači deloma niso vključeni 
oziroma z njimi niso zajeti;

O. ker se sistemi minimalnih plač v 
državah članicah izjemno razlikujejo, kar 
zadeva višino, področje uporabe in 
pokritost; ker minimalna plača zgolj v treh 
državah članicah bistveno presega 
opredeljeni prag revščine, ki znaša 60 % 
bruto mediane, v ostalih državah članicah 
pa ne zagotavlja trajne zaščite pred 
tveganjem revščine; ker določeni sektorji, 
skupine delojemalcev in oblike dela v 
določbe o minimalni plači deloma niso 
vključeni oziroma z njimi niso zajeti;

Or. en

Predlog spremembe 146
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava O a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Oa. ker je prekarna zaposlitev še 
posebej razširjena med mladimi in 
starejšimi;

Or. pl

Predlog spremembe 147
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini

Predlog resolucije
Uvodna izjava O a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Oa. ker revščina zaposlenih lahko 
prizadene tudi mlade strokovnjake z 
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visoko stopnjo izobrazbe, zlasti v državah 
članicah z visoko stopnjo brezposelnosti 
mladih; ker študije kažejo, da je delež 
revnih zaposlenih med mladimi z 
univerzitetno izobrazbo nižji od deleža 
med mladimi z nizko izobrazbo, vendar je 
še vedno velik; ker imajo ti mladi odrasli 
pogosto nizke plače, nepoštene delovne 
pogoje, navidezno samozaposlitev, 
netipične pogodbe o delu ali celo 
opravljajo neprijavljeno delo;
__________________
1a Eurofond, „In-work poverty in EU“ 
(Revščina zaposlenih v EU), 2017

Or. en

Predlog spremembe 148
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava O b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ob. ker kratkoročne zaposlitve niso 
spodbudne za vlaganje v poklicni razvoj 
kadrov, usposabljanje in prilagajanje 
potrebam na trgu dela;

Or. pl

Predlog spremembe 149
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker je bil porast atipičnih delovnih 
razmerij v zadnjem desetletju bistveno višji 
kot porast vseh delovnih mest: najbolj se 
je povečal delež delovnih mest za skrajšan 

P. ker porast atipičnih delovnih 
razmerij ni nujno v nasprotju z interesi 
spreminjajoče se družbe, ki potrebuje 
prilagodljive oblike zaposlitve;
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delovni čas, sledijo pa delovna mesta za 
določen čas19; ker več kot tretjina 
zaposlenih za skrajšan delovni čas na ta 
način dela neprostovoljno, vsak drugi 
zaposleni za določen čas pa le zato, ker 
nima druge izbire20;

__________________ __________________
19 Trg dela in socialni razvoj (ETUI, 2019) 
Primerjalna analiza zaposlenosti v Evropi, 
2019.

19 Trg dela in socialni razvoj (ETUI, 2019) 
Primerjalna analiza zaposlenosti v Evropi, 
2019.

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. xm

Predlog spremembe 150
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker je bil porast atipičnih delovnih 
razmerij v zadnjem desetletju bistveno višji 
kot porast vseh delovnih mest: najbolj se je 
povečal delež delovnih mest za skrajšan 
delovni čas, sledijo pa delovna mesta za 
določen čas19; ker več kot tretjina 
zaposlenih za skrajšan delovni čas na ta 
način dela neprostovoljno, vsak drugi 
zaposleni za določen čas pa le zato, ker 
nima druge izbire20;

P. ker je bil porast atipičnih delovnih 
razmerij v zadnjem desetletju bistveno višji 
kot porast vseh delovnih mest: najbolj se je 
povečal delež delovnih mest za skrajšan 
delovni čas, sledijo pa delovna mesta za 
določen čas19; ker več kot tretjina 
zaposlenih za skrajšan delovni čas na ta 
način dela neprostovoljno, pri zaposlenih 
za določen čas pa je to vsak drugi20;

__________________ __________________
19 Trg dela in socialni razvoj (ETUI, 2019) 
Primerjalna analiza zaposlenosti v Evropi, 
2019.

19 Trg dela in socialni razvoj (ETUI, 2019) 
Primerjalna analiza zaposlenosti v Evropi, 
2019.

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378
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Or. en

Predlog spremembe 151
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava P

Predlog resolucije Predlog spremembe

P. ker je bil porast atipičnih delovnih 
razmerij v zadnjem desetletju bistveno višji 
kot porast vseh delovnih mest: najbolj se je 
povečal delež delovnih mest za skrajšan 
delovni čas, sledijo pa delovna mesta za 
določen čas19; ker več kot tretjina 
zaposlenih za skrajšan delovni čas na ta 
način dela neprostovoljno, vsak drugi 
zaposleni za določen čas pa le zato, ker 
nima druge izbire20;

P. ker je bil porast atipičnih delovnih 
razmerij v zadnjem desetletju bistveno višji 
kot porast vseh delovnih mest: najbolj se je 
povečal delež delovnih mest za skrajšan 
delovni čas, sledijo pa delovna mesta za 
določen čas19; ker več kot tretjina 
zaposlenih za skrajšan delovni čas na ta 
način dela neprostovoljno, vsak drugi 
zaposleni za določen čas pa le zato, ker 
nima druge izbire20; ker je bila ugotovljena 
povezava med povečanjem števila 
nestandardnih oblik zaposlitve in 
povečanim deležem Evropejcev, ki jim 
grozi revščina zaposlenih1h;

__________________ __________________
1h Eurofound (2017), In-work poverty in 
Europe (Revščina zaposlenih v Evropi), 
Urad za publikacije Evropske unije, 
Luxembourg.

19 Trg dela in socialni razvoj (ETUI, 2019) 
Primerjalna analiza zaposlenosti v Evropi, 
2019.

19 Trg dela in socialni razvoj (ETUI, 2019) 
Primerjalna analiza zaposlenosti v Evropi, 
2019.

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en
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Predlog spremembe 152
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Gabriele Bischoff

Predlog resolucije
Uvodna izjava P a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pa. ker so čezmejni in sezonski delavci 
izpostavljeni velikemu tveganju revščine 
zaposlenih in socialne izključenosti ter so 
pogosto zaposleni na podlagi pogodb o 
zaposlitvi za določen čas z nizko varnostjo 
zaposlitve ali brez nje; ker čezmejni in 
sezonski delavci pogosto prihajajo iz 
ranljivih regij, manjšin in prikrajšanih 
družbenih skupin, kar povečuje tveganje, 
da bodo zaposlovalci, agencije ali 
delodajalci kršile njihove pravice; ker so 
številni čezmejni in sezonski delavci 
izpostavljeni tveganju zaradi 
nesprejemljivih delovnih pogojev ter 
tveganju za zdravje in varnost pri delu, ki 
lahko povzročijo trajne poškodbe in 
bolezni, ki vplivajo na njihovo prihodnjo 
zmožnost za delo in zaslužek;

Or. en

Predlog spremembe 153
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava P a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pa. ker je samo 20,7 % invalidnih 
žensk in 28,6 % invalidnih moških 
zaposlenih za polni delovni čas7a; ker se 
invalidom sistematično odreka pravica do 
dela na odprtem trgu dela in so zaposleni 
v invalidskih delavnicah, kjer pogosto 
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nimajo statusa zaposlenega, delavskih 
pravic in zajamčene minimalne plače8a; 
ker je to dejansko kršitev Konvencije OZN 
o pravicah invalidov in Listine o temeljnih 
pravicah; 
__________________
7a Indeks enakosti spolov za leto 2019
8a 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/
2014_2019/documents/empl/dv/empl2014
1120-wss-people-disabilities-
/empl20141120-wss-people-disabilities-
en.pdf

Or. en

Predlog spremembe 154
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Uvodna izjava P a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pa. ker so dodatni zaslužek, večja 
prožnost, pridobivanje izkušenj, 
privabljanje strank in pomanjkanje 
priložnosti na tradicionalnem trgu dela 
verjetno glavni motivi za opravljanje 
platformnega dela; ker je platformno delo 
na splošno pozitivno za vključevanje na 
trg dela12a; ker je platformno delo 
raznoliko, zato bi enotna rešitev za vse 
ogrozila nastanek pomembnih oblik 
dela13a;
__________________
12a 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef18001en.pdf 
13a 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef18001en.pdf 
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Or. en

Predlog spremembe 155
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava P a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pa. ker število delavcev, ki v EU 
opravljajo prekarno delo, najbolj niha v 
vele- in maloprodaji, prometu, hotelski 
dejavnosti in gostinskih storitvah; ker se 
je število negotovih zaposlitev v teh 
dejavnostih v tretjem v primerjavi z 
drugim četrtletjem leta 2019 povprečno 
povečalo za okoli 30 odstotkov1a;
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20200511-1

Or. pl

Predlog spremembe 156
Dominique Bilde, France Jamet

Predlog resolucije
Uvodna izjava P a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pa. ker z deindustrializacijo v 
nekaterih državah članicah Evropske 
unije izginja na milijone posrednih in 
neposrednih delovnih mest in ni bilo 
nobenega ustreznega odziva na pričujoče 
izzive, s katerim bi preprečili preseljevanje 
proizvodnje znotraj in zunaj Evropske 
unije;

Or. fr
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Predlog spremembe 157
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava P b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pb. ker je bil julija 2019 ustanovljen 
Evropski organ za delo, ki naj bi podpiral 
države članice in Komisijo pri 
učinkovitem izvajanju in izvrševanju 
prava Unije na področjih mobilnosti 
delovne sile in koordinacije sistemov 
socialne varnosti; ker naj bi Evropski 
organ za delo polno operativno 
zmogljivost dosegel do leta 2024;

Or. en

Predlog spremembe 158
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava P c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pc. ker je Komisija napovedala, da 
namerava pripraviti predlog evropske 
številke socialnega zavarovanja; ker 
doslej še ni predstavila konkretnega 
predloga;

Or. en

Predlog spremembe 159
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Uvodna izjava P d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pd. ker prekarna zaposlitev bistveno 
bolj prizadene nekatere skupine kot 
druge, nekatere populacije, na primer 
Romi, pa so prekomerno zastopane v 
netipičnem, negotovem in slabo plačanem 
delu;

Or. en

Predlog spremembe 160
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava P d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pd. ker stopnja izobrazbe močno vpliva 
na tveganje revščine zaposlenih; ker je 
tveganje revščine zaposlenih bistveno 
večje pri nizko kvalificiranih delavcih; ker 
v nekaterih državah članicah še vedno 
obstaja tveganje revščine zaposlenih za 
visokokvalificirane delavce1i;
__________________
1i Eurofound (2017), In-work poverty in 
Europe (Revščina zaposlenih v Evropi), 
Urad za publikacije Evropske unije, 
Luxembourg.

Or. en

Predlog spremembe 161
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
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Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava P e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pe. ker je stopnja izobraževanja 
odraslih v EU leta 2018 znašala 11,1 %, 
cilj za leto 2020 pa je 15 %1j; ker imajo 
tehnologija in inovacije velik potencial za 
ustvarjanje priložnosti; kljub temu več kot 
40 % odraslih v EU nima osnovnih 
digitalnih znanj;
__________________
1j 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do
?tab=table&init=1&language=en&pcode
=sdg_04_60&plugin=1

Or. en

Predlog spremembe 162
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava P f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pf. ker je raziskava Eurofounda 
pokazala, da 16 % delavcev v EU 
pričakuje, da bodo zaradi covida-19 v 
bližnji prihodnosti verjetno izgubili 
zaposlitev1k;
__________________
1k Eurofound (2020), Living, working and 
COVID-19 dataset (Podatki o življenju, 
delu in covidu-19), Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data

Or. en
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Predlog spremembe 163
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava P g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pg. ker se je po Eurofoundovi anketi v 
času pandemije covida-19 za 50 % 
delovno aktivnega prebivalstva v EU 
skrajšal delovni čas; ker je več kot tretjina 
(34 %) zaposlenih menila, da se jim je 
delovni čas „znatno“ skrajšal, 16 % pa jih 
je navedlo, da se je „malo“ zmanjšal1l;
__________________
1l Eurofound (2020), Living, working and 
COVID-19 dataset (Podatki o življenju, 
delu in covidu-19), Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Predlog spremembe 164
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Predlog resolucije
Podnaslov 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

Kriza črtano

Or. en

Predlog spremembe 165
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker so se leta 2008 med finančno 
krizo izjemno povečale tako brezposelnost 
kot prekarne in atipične oblike zaposlitve, 
med krizo zaradi covida-19 pa so pereča 
postala tudi vprašanja izgube delovnih 
mest, dela s skrajšanim delovnim časom 
in eksistencialnih stisk, npr. v sektorju 
malih obrtnikov; ker delež srednjega 
razreda upada, razkorak med revnimi in 
bogatimi pa narašča, med krizo zaradi 
covida-19 pa so se okrepila tudi 
neravnovesja med državami članicami in 
znotraj njih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 166
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker so se leta 2008 med finančno 
krizo izjemno povečale tako brezposelnost 
kot prekarne in atipične oblike zaposlitve, 
med krizo zaradi covida-19 pa so pereča 
postala tudi vprašanja izgube delovnih 
mest, dela s skrajšanim delovnim časom 
in eksistencialnih stisk, npr. v sektorju 
malih obrtnikov; ker delež srednjega 
razreda upada, razkorak med revnimi in 
bogatimi pa narašča, med krizo zaradi 
covida-19 pa so se okrepila tudi 
neravnovesja med državami članicami in 
znotraj njih;

Q. ker 40 % delavcev meni, da je 
njihov finančni položaj zdaj slabši kot 
pred pandemijo covida-19, ko je Evropska 
unija še vedno beležila močno 
gospodarsko rast; ker je delež 
samozaposlenih anketirancev, ki so 
izrazili zaskrbljenost, precej večji kot pri 
zaposlenih; ker številne delavce skrbi 
bližnja prihodnost, saj je 53 % 
samozaposlenih anketirancev in 37 % 
zaposlenih anketirancev izjavilo, da se bo 
njihov finančni položaj v naslednjih treh 
mesecih poslabšal1m;

__________________
1m Eurofound (2020), Living, working and 
COVID-19 dataset (Podatki o življenju, 
delu in covidu-19), Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data
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Or. en

Predlog spremembe 167
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker so se leta 2008 med finančno 
krizo izjemno povečale tako brezposelnost 
kot prekarne in atipične oblike zaposlitve, 
med krizo zaradi covida-19 pa so pereča 
postala tudi vprašanja izgube delovnih 
mest, dela s skrajšanim delovnim časom in 
eksistencialnih stisk, npr. v sektorju malih 
obrtnikov; ker delež srednjega razreda 
upada, razkorak med revnimi in bogatimi 
pa narašča, med krizo zaradi covida-19 pa 
so se okrepila tudi neravnovesja med 
državami članicami in znotraj njih;

Q. ker se scenariji finančnih kriz 
ponavljajo že od leta 2008 in ker je treba 
družbeno realnost in trg ves čas 
prilagajati tej negotovosti;

Or. es

Predlog spremembe 168
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker so se leta 2008 med finančno 
krizo izjemno povečale tako brezposelnost 
kot prekarne in atipične oblike zaposlitve, 
med krizo zaradi covida-19 pa so pereča 
postala tudi vprašanja izgube delovnih 
mest, dela s skrajšanim delovnim časom in 
eksistencialnih stisk, npr. v sektorju malih 
obrtnikov; ker delež srednjega razreda 
upada, razkorak med revnimi in bogatimi 
pa narašča, med krizo zaradi covida-19 pa 
so se okrepila tudi neravnovesja med 
državami članicami in znotraj njih;

Q. ker so se leta 2008 med finančno 
krizo izjemno povečale tako brezposelnost 
kot prekarne in atipične oblike zaposlitve, 
med krizo zaradi covida-19 pa so pereča 
postala tudi vprašanja izgube delovnih 
mest, dela s skrajšanim delovnim časom in 
eksistencialnih stisk, npr. v sektorju malih 
obrtnikov;
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Or. en

Predlog spremembe 169
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker so se leta 2008 med finančno 
krizo izjemno povečale tako brezposelnost 
kot prekarne in atipične oblike zaposlitve, 
med krizo zaradi covida-19 pa so pereča 
postala tudi vprašanja izgube delovnih 
mest, dela s skrajšanim delovnim časom in 
eksistencialnih stisk, npr. v sektorju malih 
obrtnikov; ker delež srednjega razreda 
upada, razkorak med revnimi in bogatimi 
pa narašča, med krizo zaradi covida-19 pa 
so se okrepila tudi neravnovesja med 
državami članicami in znotraj njih;

Q. ker so se leta 2008 med finančno 
krizo občutno povečale tako brezposelnost 
kot prekarne in atipične oblike zaposlitve, 
med krizo zaradi covida-19 pa so pereča 
postala tudi vprašanja izgube delovnih 
mest, dela s skrajšanim delovnim časom in 
eksistencialnih stisk, npr. v sektorju malih 
obrtnikov; ker delež srednjega razreda 
upada, družba se deli na več in več plasti, 
med krizo zaradi covida-19 pa so se 
okrepila tudi neravnovesja med državami 
članicami in znotraj njih;

Or. pl

Predlog spremembe 170
Anne Sander

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker so se leta 2008 med finančno 
krizo izjemno povečale tako brezposelnost 
kot prekarne in atipične oblike zaposlitve, 
med krizo zaradi covida-19 pa so pereča 
postala tudi vprašanja izgube delovnih 
mest, dela s skrajšanim delovnim časom in 
eksistencialnih stisk, npr. v sektorju malih 
obrtnikov; ker delež srednjega razreda 
upada, razkorak med revnimi in bogatimi 
pa narašča, med krizo zaradi covida-19 pa 
so se okrepila tudi neravnovesja med 
državami članicami in znotraj njih;

Q. ker so se leta 2008 med finančno 
krizo izjemno povečale tako brezposelnost 
kot prekarne in atipične oblike zaposlitve, 
med krizo zaradi covida-19 pa so pereča 
postala tudi vprašanja izgube delovnih 
mest, dela s skrajšanim delovnim časom in 
eksistencialnih stisk, zlasti v sektorju 
malih in srednjih podjetij, malih 
obrtnikov, malih trgovcev in obmejnih 
delavcev; ker delež srednjega razreda 
upada, razkorak med revnimi in bogatimi 
pa narašča, med krizo zaradi covida-19 pa 
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so se okrepila tudi neravnovesja med 
državami članicami in znotraj njih;

Or. fr

Predlog spremembe 171
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker so se leta 2008 med finančno 
krizo izjemno povečale tako brezposelnost 
kot prekarne in atipične oblike zaposlitve, 
med krizo zaradi covida-19 pa so pereča 
postala tudi vprašanja izgube delovnih 
mest, dela s skrajšanim delovnim časom in 
eksistencialnih stisk, npr. v sektorju malih 
obrtnikov; ker delež srednjega razreda 
upada, razkorak med revnimi in bogatimi 
pa narašča, med krizo zaradi covida-19 pa 
so se okrepila tudi neravnovesja med 
državami članicami in znotraj njih;

Q. ker so se leta 2008 med finančno 
krizo izjemno povečale tako brezposelnost 
kot prekarne in atipične oblike zaposlitve, 
med krizo zaradi covida-19 pa so pereča 
postala tudi vprašanja izgube delovnih 
mest, dela s skrajšanim delovnim časom in 
eksistencialnih stisk, npr. v sektorju malih 
obrtnikov; ker inflacija narašča enako 
hitro kot plače; ker delež srednjega razreda 
upada, razkorak med revnimi in bogatimi 
pa narašča, med krizo zaradi covida-19 pa 
so se okrepila tudi neravnovesja med 
državami članicami in znotraj njih;

Or. en

Predlog spremembe 172
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker so se leta 2008 med finančno 
krizo izjemno povečale tako brezposelnost 
kot prekarne in atipične oblike zaposlitve, 
med krizo zaradi covida-19 pa so pereča 
postala tudi vprašanja izgube delovnih 
mest, dela s skrajšanim delovnim časom in 

Q. ker so se leta 2008 med finančno 
krizo izjemno povečale tako brezposelnost 
kot prekarne in atipične oblike zaposlitve, 
med krizo zaradi covida-19 pa so pereča 
postala tudi vprašanja izgube delovnih 
mest, dela s skrajšanim delovnim časom in 
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eksistencialnih stisk, npr. v sektorju malih 
obrtnikov; ker delež srednjega razreda 
upada, razkorak med revnimi in bogatimi 
pa narašča, med krizo zaradi covida-19 pa 
so se okrepila tudi neravnovesja med 
državami članicami in znotraj njih;

eksistencialnih stisk, npr. v sektorju malih 
obrtnikov; ker delež srednjega razreda 
upada, razkorak med revnimi in bogatimi 
pa narašča, med krizo zaradi covida-19 pa 
so se okrepila tudi neravnovesja med 
državami članicami in znotraj njih, zlasti v 
gorskih, podeželskih, otoških in redko 
poseljenih regijah;

Or. en

Predlog spremembe 173
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q

Predlog resolucije Predlog spremembe

Q. ker so se leta 2008 med finančno 
krizo izjemno povečale tako brezposelnost 
kot prekarne in atipične oblike zaposlitve, 
med krizo zaradi covida-19 pa so pereča 
postala tudi vprašanja izgube delovnih 
mest, dela s skrajšanim delovnim časom in 
eksistencialnih stisk, npr. v sektorju malih 
obrtnikov; ker delež srednjega razreda 
upada, razkorak med revnimi in bogatimi 
pa narašča, med krizo zaradi covida-19 pa 
so se okrepila tudi neravnovesja med 
državami članicami in znotraj njih;

Q. ker so se leta 2008 med finančno 
krizo izjemno povečale tako brezposelnost 
kot prekarne in atipične oblike zaposlitve, 
med krizo zaradi covida-19 pa so pereča 
postala tudi vprašanja izgube delovnih 
mest, dela s skrajšanim delovnim časom in 
eksistencialnih stisk, npr. v sektorju malih 
obrtnikov; ker delež srednjega razreda 
upada, razkorak med revnimi in bogatimi 
pa narašča, med krizo zaradi covida-19 pa 
so se okrepila tudi neravnovesja med 
državami članicami in znotraj njih; in ker 
so pandemija in ukrepi za njeno zajezitev 
nesorazmerno prizadeli nekatere skupine, 
na primer Rome9a;
__________________

9a http://ergonetwork.org/2020/04/eu-
recovery-plan-the-case-of-roma/

Or. en

Predlog spremembe 174
Cindy Franssen, Romana Tomc, Dennis Radtke, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), José 
Manuel Fernandes, Maria Walsh
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Predlog resolucije
Uvodna izjava Q a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Qa. ker bo imela pandemija covida-19 
znatne socialne in gospodarske posledice, 
ki bodo neposredno vplivale na povečanje 
revščine, zlasti med najranljivejšimi 
skupinami v družbi, saj jih bodo najbolj 
občutili delavci v negotovem položaju, kot 
so začasni delavci, sezonski delavci, 
platformni delavci itd., pa tudi v raznih 
gospodarskih sektorjih, ki jih bo prizadela 
izguba delovnih mest, zmanjšanje plač 
in/ali delovnega časa med pandemijo in 
po njej; ker 16 % delavcev v EU meni, da 
bodo v bližnji prihodnosti verjetno izgubili 
zaposlitev, 40 % delavcev pa meni, da je 
njihov finančni položaj zdaj slabši kot 
pred pandemijo20a;
__________________
20a Eurofound (2020), Living, working 
and COVID-19 dataset (Podatki o 
življenju, delu in covidu-19), Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data 

Or. en

Predlog spremembe 175
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Qa. ker 75 % anketirancev, ki so 
sodelovali v Eurofoundovi raziskavi, 
meni, da je njihov finančni položaj zdaj 
slabši kot pred pandemijo covida-19, 68 % 
jih navaja, da težko shajajo, 68 % pa ne 
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more brez prihodkov več kot tri mesece 
vzdrževati svojega življenjskega 
standarda1n;
__________________
1n Eurofound (2020), Living, working and 
COVID-19 dataset (Podatki o življenju, 
delu in covidu-19), Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Predlog spremembe 176
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Qa. ker je imela pandemija covida-19 
uničujoče posledice za trg dela in je bilo 
po podatkih Mednarodne organizacije 
dela opravljenih 14 % manj delovnih ur, 
kar je v svetovnem merilu enakovredno 
480 milijonov delovnih mest s polnim 
delovnim časom; ker je pandemija v 
Evropi zmanjšala število opravljenih ur 
čas, enakovreden 44 milijonom delovnih 
mest s polnim delovnim časom20a;
__________________
20a ILO Monitor: COVID-19 and the 
world of work (Covid-19 in svet dela). 
Peta izdaja, 2020.

Or. xm

Predlog spremembe 177
Dominique Bilde, France Jamet

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

Qa. ker bodo zaradi obsežne recesije in 
obetajoče se gospodarske krize verjetno 
potrebni nujni ukrepi, ki jih Evropska 
unija ne bo mogla zagotoviti v razumnem 
času, kar ponovno kaže na razhajanja 
med stališči in nacionalnimi interesi v 
pogajanjih;

Or. fr

Predlog spremembe 178
Anne Sander

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Qa. ker bo imela gospodarska kriza 
zaradi pandemije covida-19 resne in 
trajne posledice za trg dela, zlasti za 
mlade, ki bodo morali pristati na negotova 
in netipična delovna mesta, zaradi česar 
se bodo neenakosti močno poostrile;

Or. fr

Predlog spremembe 179
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Qa. ker je kriza zaradi covida-19 
pokazala, da je potrebna bolj vključujoča 
socialna zaščita, ki bo zajemala vse vrste 
delavcev, zlasti samozaposlene in 
platformne delavce;
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Predlog spremembe 180
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Uvodna izjava Q b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Qb. ker število slabo plačanih in visoko 
plačanih delovnih mest še naprej narašča, 
zmanjšuje pa se število delovnih mest s 
srednje visoko plačo; ker slabo plačana 
delovna mesta ne pomenijo tudi nizkih 
kvalifikacij, kar še zlasti velja za 
platformne delavce; ker se povečuje 
povpraševanje po visoko izobraženih 
delavcih, tudi na slabo plačanih delovnih 
mestih;

Or. en


