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Predlog spremembe 181
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad 
solidarnosti v državah članicah in med 
njimi, in sicer z ustreznimi ukrepi, kot sta 
krepitev sistemov kolektivnih pogodb in 
usklajen koncept sistemov minimalnih 
plač za vse starostne skupine, z 
minimalnim dohodkom, minimalno plačo 
in minimalno pokojnino;

1. opozarja Komisijo in države 
članice, da morajo z ustreznimi in 
konkretnimi ukrepi spodbujati solidarnost 
v državah članicah, da bi dosegle enako 
raven dostojanstva, ki si ga zaslužijo vsi 
ljudje in državljani Unije;

Or. es

Predlog spremembe 182
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad 
solidarnosti v državah članicah in med 
njimi, in sicer z ustreznimi ukrepi, kot sta 
krepitev sistemov kolektivnih pogodb in 
usklajen koncept sistemov minimalnih 
plač za vse starostne skupine, z 
minimalnim dohodkom, minimalno plačo 
in minimalno pokojnino;

1. opozarja Komisijo in države 
članice, da mora biti preprečevanje 
revščine zaposlenih del splošnega cilja 
zmanjšanja revščine v EU; poudarja 
potrebo po odpravi revščine zaposlenih 
prek navzgor usmerjene socialne in 
ekonomske konvergence in z ustreznimi 
ter usmerjenimi ukrepi, kot so 
spodbujanje enakih možnosti v 
izobraževanju in usposabljanju od 
zgodnje starosti, zagotavljanje dostopa do 
cenovno ugodnih in kakovostnih storitev, 
vključno z varstvom otrok, spodbujanje 
enakosti spolov, obravnavanje 
regionalnih razlik, zagotavljanje stabilnih 
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sistemov socialnega varstva in podpiranje 
socialnega dialoga;

Or. en

Predlog spremembe 183
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad solidarnosti 
v državah članicah in med njimi, in sicer z 
ustreznimi ukrepi, kot sta krepitev 
sistemov kolektivnih pogodb in usklajen 
koncept sistemov minimalnih plač za vse 
starostne skupine, z minimalnim 
dohodkom, minimalno plačo in 
minimalno pokojnino;

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad solidarnosti 
v državah članicah in med njimi, in sicer z 
ustreznimi ukrepi, kot je odprava razlik v 
plačah in pokojninah med spoloma, 
vključno z ustreznim denarnim 
prejemkom za varstvo otrok, ki se zagotovi 
med porodniškim in starševskim 
dopustom, ter s pravičnim in ustreznim 
preoblikovanjem vrednosti prispevka 
vzgoje otrok v teh obdobjih v pokojninske 
sisteme, z zagotavljanjem ustreznih 
sistemov socialne varnosti za vse starostne 
skupine, zagotavljanjem kakovostnih 
sistemov za varstvo otrok in oskrbo 
vzdrževanih družinskih članov ali 
zagotavljanjem sistema poštenih plač;

Or. en

Predlog spremembe 184
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja Komisijo in države 1. poziva Komisijo in države članice, 
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članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad 
solidarnosti v državah članicah in med 
njimi, in sicer z ustreznimi ukrepi, kot sta 
krepitev sistemov kolektivnih pogodb in 
usklajen koncept sistemov minimalnih 
plač za vse starostne skupine, z 
minimalnim dohodkom, minimalno plačo 
in minimalno pokojnino;

naj prek navzgor usmerjene konvergence 
ustvarijo dostojne življenjske razmere in 
preprečujejo naraščajoče neenakosti v 
državah članicah in med njimi, in sicer z 
ustreznimi ukrepi, kot je krepitev sistemov 
kolektivnih pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 185
Nicolaus Fest, Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad 
solidarnosti v državah članicah in med 
njimi, in sicer z ustreznimi ukrepi, kot sta 
krepitev sistemov kolektivnih pogodb in 
usklajen koncept sistemov minimalnih 
plač za vse starostne skupine, z 
minimalnim dohodkom, minimalno plačo 
in minimalno pokojnino;

1. poudarja, da so države članice 
edine odgovorne za izvajanje politik za 
izboljšanje življenjskih standardov in 
preprečevanje neenakosti med svojimi 
prebivalci; meni, da Komisija ne bi smela 
dodatno posegati v socialne zadeve držav 
članic in da bi se morala namesto tega 
osredotočiti na izboljšanje pomanjkljivega 
skupnega trga brez nenehnih prizadevanj 
za nadaljnjo harmonizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 186
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad solidarnosti 
v državah članicah in med njimi, in sicer z 
ustreznimi ukrepi, kot sta krepitev 
sistemov kolektivnih pogodb in usklajen 
koncept sistemov minimalnih plač za vse 
starostne skupine, z minimalnim 
dohodkom, minimalno plačo in 
minimalno pokojnino;

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad solidarnosti 
v državah članicah in med njimi, in sicer z 
ustreznimi ukrepi, kot sta krepitev 
sistemov kolektivnih pogodb in usklajen 
koncept sistemov minimalnih plač za vse 
starostne skupine; poudarja, da se ti cilji 
lahko dosežejo z vzpostavitvijo 
instrumentov, kot so nacionalni 
minimalni dohodek, minimalna plača in 
minimalna pokojnina v skladu s 
pristojnostmi in zakoni vsake države 
članice;

Or. pl

Predlog spremembe 187
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad solidarnosti 
v državah članicah in med njimi, in sicer z 
ustreznimi ukrepi, kot sta krepitev 
sistemov kolektivnih pogodb in usklajen 
koncept sistemov minimalnih plač za vse 
starostne skupine, z minimalnim 
dohodkom, minimalno plačo in 
minimalno pokojnino;

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad solidarnosti 
v državah članicah in med njimi, in sicer z 
ustreznimi ukrepi, kot sta krepitev 
sistemov kolektivnih pogodb in 
vzpostavitev sistemov minimalnih plač;

Or. fr
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Predlog spremembe 188
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad solidarnosti 
v državah članicah in med njimi, in sicer z 
ustreznimi ukrepi, kot sta krepitev 
sistemov kolektivnih pogodb in usklajen 
koncept sistemov minimalnih plač za vse 
starostne skupine, z minimalnim 
dohodkom, minimalno plačo in 
minimalno pokojnino;

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad solidarnosti 
v državah članicah in med njimi, in sicer z 
ustreznimi ukrepi, kot je krepitev 
nacionalnih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 189
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad solidarnosti 
v državah članicah in med njimi, in sicer z 
ustreznimi ukrepi, kot sta krepitev 
sistemov kolektivnih pogodb in usklajen 
koncept sistemov minimalnih plač za vse 
starostne skupine, z minimalnim 
dohodkom, minimalno plačo in minimalno 
pokojnino;

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad solidarnosti 
v državah članicah in med njimi, in sicer z 
ustreznimi ukrepi; spodbuja države članice 
h krepitvi sistemov kolektivnih pogodb in 
sprejetju usklajenega koncepta z 
izmenjavo dobre prakse na področju 
zagotavljanja sistemov minimalnih plač za 
vse starostne skupine, z minimalnim 
dohodkom in minimalno pokojnino;

Or. en
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Predlog spremembe 190
Elisabetta Gualmini

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad solidarnosti 
v državah članicah in med njimi, in sicer z 
ustreznimi ukrepi, kot sta krepitev 
sistemov kolektivnih pogodb in usklajen 
koncept sistemov minimalnih plač za vse 
starostne skupine, z minimalnim 
dohodkom, minimalno plačo in minimalno 
pokojnino;

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad solidarnosti 
v državah članicah in med njimi, in sicer z 
ustreznimi ukrepi, kot so krepitev sistemov 
kolektivnih pogodb in spodbujanje 
socialnega gospodarstva ter usklajen 
koncept sistemov minimalnih plač za vse 
starostne skupine, z minimalnim 
dohodkom, minimalno plačo in minimalno 
pokojnino;

Or. en

Predlog spremembe 191
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad solidarnosti 
v državah članicah in med njimi, in sicer z 
ustreznimi ukrepi, kot sta krepitev 
sistemov kolektivnih pogodb in usklajen 
koncept sistemov minimalnih plač za vse 
starostne skupine, z minimalnim 
dohodkom, minimalno plačo in minimalno 

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad solidarnosti 
v državah članicah in med njimi, in sicer z 
ustreznimi ukrepi, kot sta krepitev 
sistemov kolektivnih pogajanj in usklajen 
koncept sistemov minimalnih plač za vse 
starostne skupine, z minimalnim 
dohodkom, minimalno plačo in minimalno 
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pokojnino; pokojnino iz prvega stebra;

Or. en

Predlog spremembe 192
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad solidarnosti 
v državah članicah in med njimi, in sicer z 
ustreznimi ukrepi, kot sta krepitev 
sistemov kolektivnih pogodb in usklajen 
koncept sistemov minimalnih plač za vse 
starostne skupine, z minimalnim 
dohodkom, minimalno plačo in minimalno 
pokojnino;

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj zlasti prek navzgor usmerjene 
socialne konvergence uresničujejo cilj 
primerljivih življenjskih razmer in 
preprečujejo naraščajoče neenakosti in 
upad solidarnosti v državah članicah in 
med njimi, in sicer z ustreznimi ukrepi, kot 
sta krepitev sistemov kolektivnih pogodb 
in usklajen koncept sistemov minimalnih 
plač za vse starostne skupine, z 
minimalnim dohodkom, minimalno plačo 
in minimalno pokojnino;

Or. de

Predlog spremembe 193
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad solidarnosti 
v državah članicah in med njimi, in sicer z 
ustreznimi ukrepi, kot sta krepitev 
sistemov kolektivnih pogodb in usklajen 
koncept sistemov minimalnih plač za vse 

1. opozarja Komisijo in države 
članice, naj prek navzgor usmerjene 
konvergence uresničujejo cilj primerljivih 
življenjskih razmer in preprečujejo 
naraščajoče neenakosti in upad solidarnosti 
v državah članicah in med njimi, in sicer z 
ustreznimi ukrepi, kot sta krepitev 
sistemov kolektivnih pogodb in usklajen 
koncept sistemov minimalnih plač za vse 
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starostne skupine, z minimalnim 
dohodkom, minimalno plačo in minimalno 
pokojnino;

starostne skupine, z ustreznim minimalnim 
dohodkom, minimalno zajamčeno plačo in 
minimalno pokojnino;

Or. en

Predlog spremembe 194
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Dennis 
Radtke, Radan Kanev, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Tomáš Zdechovský, José Manuel 
Fernandes, Maria Walsh

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da je treba revščino 
zaposlenih reševati pri njenih temeljnih 
vzrokih, kot sta med drugim izobraževanje 
in usposabljanje; poziva Komisijo, naj 
države članice spodbudi k vlaganju v 
kakovostno izobraževanje in 
usposabljanje, izmenjavi dobre prakse in 
zagotavljanju posebne pozornosti 
vseživljenjskemu učenju;

Or. en

Predlog spremembe 195
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica 
Semedo

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da so za digitalno 
preobrazbo in naraščajoče število visoko 
kvalificiranih poklicev potrebne ciljne 
naložbe v vseživljenjsko učenje, ki bodo 
pomagale ljudem, da se prilagodijo 
spremembam ali poiščejo bolje plačano 
zaposlitev, s čimer se bo dolgoročno 
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zmanjšala revščina zaposlenih v EU; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
zagotovijo usklajeno in celovito podporo 
razvoju potrebnih digitalnih znanj in 
spretnosti za hitro in uspešno digitalno 
preobrazbo;

Or. en

Predlog spremembe 196
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. meni, da je za zagotovitev 
dostojnih delovnih in zaposlitvenih 
pogojev v digitalnem gospodarstvu 
potreben zakonodajni okvir za ureditev 
pogojev za delo na daljavo po vsej EU, kar 
bo prispevalo k zmanjšanju neenakosti in 
reševanju vprašanja revščine zaposlenih;

Or. en

Predlog spremembe 197
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame, da načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, v luči 
sektorjev z nizkimi plačami, atipičnih in 
prekarnih delovnih razmer ter razgradnje 
sistemov socialne varnosti dandanes ni 
več ustrezno ter je mogoče življenje brez 
revščine zagotoviti le z učinkovitimi 
sistemi kolektivnih pogodb in minimalnih 
plač;

črtano
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Or. fr

Predlog spremembe 198
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame, da načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, v luči 
sektorjev z nizkimi plačami, atipičnih in 
prekarnih delovnih razmer ter razgradnje 
sistemov socialne varnosti dandanes ni 
več ustrezno ter je mogoče življenje brez 
revščine zagotoviti le z učinkovitimi 
sistemi kolektivnih pogodb in minimalnih 
plač;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 199
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame, da načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, v luči 
sektorjev z nizkimi plačami, atipičnih in 
prekarnih delovnih razmer ter razgradnje 
sistemov socialne varnosti dandanes ni 
več ustrezno ter je mogoče življenje brez 
revščine zagotoviti le z učinkovitimi 
sistemi kolektivnih pogodb in minimalnih 
plač;

2. verjame, da delo človeku zagotavlja 
dostojanstvo in mu omogoča lasten 
prostor za samouresničitev in osebni 
razvoj ter da ima v sedanji krizi prednost 
spodbujanje delovnega okvira, pri 
katerem bo ustvarjanje dostojnih delovnih 
mest glavna prednostna naloga držav 
članic;

Or. es
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Predlog spremembe 200
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame, da načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, v luči 
sektorjev z nizkimi plačami, atipičnih in 
prekarnih delovnih razmer ter razgradnje 
sistemov socialne varnosti dandanes ni 
več ustrezno ter je mogoče življenje brez 
revščine zagotoviti le z učinkovitimi 
sistemi kolektivnih pogodb in minimalnih 
plač;

2. verjame, da osredotočenje zgolj na 
zaposlovanje in plače ni dovolj za 
obravnavo vprašanja revščine zaposlenih; 
meni, da bi bilo treba spodbujati celovit 
pristop, ki bo združeval neposredne in 
posredne ukrepe, usmerjene v dohodke 
gospodinjstev in posameznikov;

Or. en

Predlog spremembe 201
Dominique Bilde, France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame, da načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, v luči 
sektorjev z nizkimi plačami, atipičnih in 
prekarnih delovnih razmer ter razgradnje 
sistemov socialne varnosti dandanes ni več 
ustrezno ter je mogoče življenje brez 
revščine zagotoviti le z učinkovitimi 
sistemi kolektivnih pogodb in minimalnih 
plač;

2. verjame, da mora načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, ostati v 
središču politik, katerih cilj je omogočiti 
dostojno življenje vsem ljudem, tudi v 
sektorjih, za katere so še vedno značilne 
nizke plače, ter atipičnih in prekarnih 
delovnih razmerah; zaradi razgradnje 
sistemov socialne varnosti, tržnih zakonov, 
ki se oblikujejo v pogojih nelojalne 
konkurence in proste trgovine, je mogoče 
življenje brez revščine zagotoviti le z 
učinkovitimi sistemi kolektivnih pogodb in 
minimalnih plač, predvsem pa s politikami 
za zaščito evropskih trgov, da bi preprečili 
socialni damping, ki bistveno prispeva k 
oslabitvi različnih evropskih gospodarskih 
sektorjev;



PE655.980v01-00 14/136 AM\1212061SL.docx

SL
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Predlog spremembe 202
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame, da načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, v luči 
sektorjev z nizkimi plačami, atipičnih in 
prekarnih delovnih razmer ter razgradnje 
sistemov socialne varnosti dandanes ni več 
ustrezno ter je mogoče življenje brez 
revščine zagotoviti le z učinkovitimi 
sistemi kolektivnih pogodb in minimalnih 
plač;

2. verjame, da načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, v luči 
sektorjev z nizkimi plačami, atipičnih in 
prekarnih delovnih razmer ter razgradnje 
sistemov socialne varnosti dandanes ni več 
ustrezno;

Or. pl

Predlog spremembe 203
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame, da načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, v luči 
sektorjev z nizkimi plačami, atipičnih in 
prekarnih delovnih razmer ter razgradnje 
sistemov socialne varnosti dandanes ni več 
ustrezno ter je mogoče življenje brez 
revščine zagotoviti le z učinkovitimi 
sistemi kolektivnih pogodb in minimalnih 
plač;

2. verjame, da načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, v luči 
sektorjev z nizkimi plačami, atipičnih in 
prekarnih delovnih razmer dandanes ni več 
ustrezno ter da mora življenje brez 
revščine postati politična prednostna 
naloga z dejavnim prizadevanjem za 
iskanje ustreznih rešitev tega 
kompleksnega pojava;

Or. en
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Predlog spremembe 204
Cindy Franssen, Romana Tomc, Dennis Radtke, Radan Kanev, Lukas Furlas (Loucas 
Fourlas), Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame, da načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, v luči 
sektorjev z nizkimi plačami, atipičnih in 
prekarnih delovnih razmer ter razgradnje 
sistemov socialne varnosti dandanes ni več 
ustrezno ter je mogoče življenje brez 
revščine zagotoviti le z učinkovitimi 
sistemi kolektivnih pogodb in minimalnih 
plač;

2. verjame, da načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, v luči 
sektorjev z nizkimi plačami, atipičnih in 
prekarnih delovnih razmer ter razgradnje 
sistemov socialne varnosti dandanes ni več 
ustrezno ter da so za vzpostavitev družbe 
brez revščine potrebni učinkoviti sistemi 
kolektivnih pogodb in minimalnih plač;

Or. en

Predlog spremembe 205
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame, da načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, v luči 
sektorjev z nizkimi plačami, atipičnih in 
prekarnih delovnih razmer ter razgradnje 
sistemov socialne varnosti dandanes ni več 
ustrezno ter je mogoče življenje brez 
revščine zagotoviti le z učinkovitimi 
sistemi kolektivnih pogodb in minimalnih 
plač;

2. verjame, da načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, v luči 
sektorjev z nizkimi plačami, atipičnih in 
prekarnih delovnih razmer ter razgradnje 
sistemov socialne varnosti dandanes ni več 
ustrezno v tako širokem obsegu ter je 
mogoče življenje brez revščine zagotoviti 
le z učinkovitimi sistemi kolektivnih 
pogodb in minimalnih plač;

Or. en

Predlog spremembe 206
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
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Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame, da načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, v luči 
sektorjev z nizkimi plačami, atipičnih in 
prekarnih delovnih razmer ter razgradnje 
sistemov socialne varnosti dandanes ni več 
ustrezno ter je mogoče življenje brez 
revščine zagotoviti le z učinkovitimi 
sistemi kolektivnih pogodb in minimalnih 
plač;

2. verjame, da načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, v luči 
sektorjev z nizkimi plačami, atipičnih in 
prekarnih delovnih razmer ter razgradnje 
sistemov socialne varnosti dandanes ni več 
ustrezno ter je mogoče življenje brez 
revščine zagotoviti le z učinkovitimi 
sistemi kolektivnih pogodb in učinkovitimi 
sistemi zakonsko določenih minimalnih 
plač, kjer taki sistemi obstajajo;

Or. en

Predlog spremembe 207
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Agnes Jongerius

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame, da načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, v luči 
sektorjev z nizkimi plačami, atipičnih in 
prekarnih delovnih razmer ter razgradnje 
sistemov socialne varnosti dandanes ni več 
ustrezno ter je mogoče življenje brez 
revščine zagotoviti le z učinkovitimi 
sistemi kolektivnih pogodb in minimalnih 
plač;

2. verjame, da načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, v luči 
sektorjev z nizkimi plačami, atipičnih in 
prekarnih delovnih razmer ter razgradnje 
sistemov socialne varnosti dandanes ni več 
ustrezno ter je mogoče življenje brez 
revščine zagotoviti le z učinkovitimi 
sistemi kolektivnih pogodb ali minimalnih 
plač, kjer je ustrezno;

Or. en

Predlog spremembe 208
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame, da načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, v luči 
sektorjev z nizkimi plačami, atipičnih in 
prekarnih delovnih razmer ter razgradnje 
sistemov socialne varnosti dandanes ni več 
ustrezno ter je mogoče življenje brez 
revščine zagotoviti le z učinkovitimi 
sistemi kolektivnih pogodb in minimalnih 
plač;

2. verjame, da načelo, da je delo 
najboljše sredstvo zoper revščino, v luči 
sektorjev z nizkimi plačami, atipičnih in 
prekarnih delovnih razmer ter razgradnje 
sistemov socialne varnosti dandanes 
pogosto ni več ustrezno ter je mogoče 
življenje brez revščine zagotoviti le z 
učinkovitimi sistemi kolektivnih pogodb in 
minimalnih plač;

Or. de

Predlog spremembe 209
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. opozarja, da je podjetništvo nujno 
za boj proti negotovim razmeram in 
revščini; meni, da je treba spodbujati 
podjetništvo, tudi med ženskami in 
mladimi; opozarja, da je treba podpirati 
mala in srednja podjetja, ki ustvarjajo 
delovna mesta in bogastvo ter so 
hrbtenica evropskega gospodarstva; 
opozarja, da ta podjetja spodbujajo 
regionalno vitalnost ter prispevajo k 
inovacijam in h gradnji konkurenčnega, 
raznolikega in trajnostnega trga dela; 
poudarja, da mora biti evropska 
zakonodaja naklonjena podjetjem, zlasti 
malim in srednjim podjetjem;

Or. fr

Predlog spremembe 210
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
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Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da je visokokakovostno 
izobraževanje, vključno s poklicnim 
izobraževanjem in usposabljanjem, 
bistveno za zmanjšanje neenakosti, 
izboljšanje zaposljivosti in prilagodljivosti 
delavcev ter olajšanje njihovega 
uspešnega prehoda v zaposlitev; poziva 
države članice, naj zagotovijo enak dostop 
do vključujočega izobraževanja in 
usposabljanja ter povečajo svoja 
prizadevanja za zmanjšanje zgodnjega 
opuščanja šolanja;

Or. en

Predlog spremembe 211
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da bodo ljudje v prekarnih 
ali atipičnih delovnih razmerjih zaščiteni 
in zajeti z zakonodajo, ki določa dostojne 
delovne pogoje in ustrezno socialno 
zaščito; poziva Komisijo in države članice, 
naj omejijo prekarna in atipična delovna 
razmerja v sektorjih, kjer je to mogoče in 
koristno;

Or. ro

Predlog spremembe 212
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini
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Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da je razpoložljivost 
dostopnih in visokokakovostnih javnih 
storitev bistvena za zmanjšanje neenakosti 
in revščine; meni, da je bistveno opredeliti 
ambiciozne minimalne ravni, ki bodo 
zagotavljale polno dostojanstvo s celovitim 
dostopom do zdravstva, izobraževanja, 
stanovanja, oskrbe z energijo in 
socialnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 213
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj predstavi 
okvirno direktivo EU o minimalnem 
dohodku in osnovnih nacionalnih 
sistemih varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 214
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj predloži okvir 
EU za sisteme minimalnih plač, ki bodo 
zagotavljali varnost pred revščino;
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Predlog spremembe 215
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj na podlagi zavez iz konvencij MOD, 
revidirane Evropske socialne listine ter 
evropskega stebra socialnih pravic 
spodbujajo pogajanja o kolektivnih 
pogodbah ter pravico do združevanja, 
pogajanja in sklepanja kolektivnih 
pogodb ter spoštujejo in uveljavljajo 
pravico do pravičnih minimalnih plač;

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj za ustvarjanje resnično dostojnih 
delovnih mest, ki si jih zaslužijo vsi 
zaposleni in samozaposleni delavci, na 
podlagi zavez iz konvencij MOD, 
revidirane Evropske socialne listine ter 
evropskega stebra socialnih pravic 
spodbujajo politike za krepitev 
podjetništva in podporo podjetnikom;

Or. es

Predlog spremembe 216
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj na podlagi zavez iz konvencij MOD, 
revidirane Evropske socialne listine ter 
evropskega stebra socialnih pravic 
spodbujajo pogajanja o kolektivnih 
pogodbah ter pravico do združevanja, 
pogajanja in sklepanja kolektivnih pogodb 
ter spoštujejo in uveljavljajo pravico do 
pravičnih minimalnih plač;

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj na podlagi zavez iz konvencij MOD, 
revidirane Evropske socialne listine, 
evropskega stebra socialnih pravic in ciljev 
trajnostnega razvoja spodbujajo pogajanja 
o kolektivnih pogodbah ter pravico do 
združevanja, pogajanja in sklepanja 
kolektivnih pogodb ter spoštujejo in 
uveljavljajo pravico do pravičnih 
minimalnih plač; poziva države članice, 
naj zagotovijo, da bodo invalidi lahko 
uveljavljali svoje delavske in sindikalne 
pravice enako kot drugi;
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Or. en

Predlog spremembe 217
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj na podlagi zavez iz konvencij MOD, 
revidirane Evropske socialne listine ter 
evropskega stebra socialnih pravic 
spodbujajo pogajanja o kolektivnih 
pogodbah ter pravico do združevanja, 
pogajanja in sklepanja kolektivnih pogodb 
ter spoštujejo in uveljavljajo pravico do 
pravičnih minimalnih plač;

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj na podlagi zavez iz konvencij MOD, 
revidirane Evropske socialne listine ter 
evropskega stebra socialnih pravic 
spodbujajo pogajanja o kolektivnih 
pogodbah ter pravico do združevanja, 
pogajanja in sklepanja kolektivnih pogodb 
ter spoštujejo in uveljavljajo pravico do 
pravičnih plač;

Or. en

Predlog spremembe 218
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj na podlagi zavez iz konvencij MOD, 
revidirane Evropske socialne listine ter 
evropskega stebra socialnih pravic 
spodbujajo pogajanja o kolektivnih 
pogodbah ter pravico do združevanja, 
pogajanja in sklepanja kolektivnih pogodb 
ter spoštujejo in uveljavljajo pravico do 
pravičnih minimalnih plač;

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj na podlagi zavez iz konvencij MOD, 
revidirane Evropske socialne listine ter 
evropskega stebra socialnih pravic 
spodbujajo pogajanja o kolektivnih 
pogodbah ter pravico do združevanja, 
pogajanja in sklepanja kolektivnih pogodb 
ter spoštujejo in uveljavljajo pravico do 
pravičnih plač;

Or. pl
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Predlog spremembe 219
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
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj na podlagi zavez iz konvencij MOD, 
revidirane Evropske socialne listine ter 
evropskega stebra socialnih pravic 
spodbujajo pogajanja o kolektivnih 
pogodbah ter pravico do združevanja, 
pogajanja in sklepanja kolektivnih pogodb 
ter spoštujejo in uveljavljajo pravico do 
pravičnih minimalnih plač;

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj na podlagi zavez iz konvencij MOD, 
revidirane Evropske socialne listine ter 
evropskega stebra socialnih pravic 
spodbujajo pogajanja o kolektivnih 
pogodbah ter odpravijo nacionalno 
zakonodajo, ki ovira ta pogajanja, ter 
pravico do združevanja, pogajanja in 
sklepanja kolektivnih pogodb ter spoštujejo 
in uveljavljajo pravico do pravičnega 
plačila, vključno z učinkovitimi sistemi 
zakonsko določenih minimalnih plač, kjer 
taki sistemi obstajajo;

Or. en

Predlog spremembe 220
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj na podlagi zavez iz konvencij MOD, 
revidirane Evropske socialne listine ter 
evropskega stebra socialnih pravic 
spodbujajo pogajanja o kolektivnih 
pogodbah ter pravico do združevanja, 
pogajanja in sklepanja kolektivnih pogodb 
ter spoštujejo in uveljavljajo pravico do 
pravičnih minimalnih plač;

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj na podlagi zavez iz konvencij MOD, 
revidirane Evropske socialne listine ter na 
podlagi svoje zavezanosti akcijskemu 
načrtu za izvajanje evropskega stebra 
socialnih pravic spodbujajo pogajanja o 
kolektivnih pogodbah ter pravico do 
združevanja, pogajanja in sklepanja 
kolektivnih pogodb ter spoštujejo in 
uveljavljajo pravico do pravičnih 
minimalnih plač;

Or. en
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Predlog spremembe 221
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj na podlagi zavez iz konvencij MOD, 
revidirane Evropske socialne listine ter 
evropskega stebra socialnih pravic 
spodbujajo pogajanja o kolektivnih 
pogodbah ter pravico do združevanja, 
pogajanja in sklepanja kolektivnih pogodb 
ter spoštujejo in uveljavljajo pravico do 
pravičnih minimalnih plač;

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj na podlagi zavez iz konvencij MOD, 
revidirane Evropske socialne listine ter 
evropskega stebra socialnih pravic 
spodbujajo pogajanja o kolektivnih 
pogodbah ter pravico do združevanja, 
pogajanja in sklepanja kolektivnih pogodb 
na ravni podjetij ter spoštujejo in 
uveljavljajo pravico do pravičnih 
minimalnih plač, kadar je to ustrezno;

Or. en

Predlog spremembe 222
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Agnes Jongerius

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj na podlagi zavez iz konvencij MOD, 
revidirane Evropske socialne listine ter 
evropskega stebra socialnih pravic 
spodbujajo pogajanja o kolektivnih 
pogodbah ter pravico do združevanja, 
pogajanja in sklepanja kolektivnih pogodb 
ter spoštujejo in uveljavljajo pravico do 
pravičnih minimalnih plač;

3. poziva Komisijo in države članice, 
naj na podlagi zavez iz konvencij MOD, 
revidirane Evropske socialne listine ter 
evropskega stebra socialnih pravic 
spodbujajo pogajanja o kolektivnih 
pogodbah ter pravico do združevanja, 
pogajanja in sklepanja kolektivnih pogodb 
ter spoštujejo in uveljavljajo pravico do 
pravičnih minimalnih plač, kjer je to 
ustrezno;

Or. en
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Predlog spremembe 223
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
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ponovno poudarja, da je eden od 
bistvenih korakov v smeri zmanjšanja 
neenakosti odprava vztrajne razlike v 
plačah med spoloma; poziva države 
članice, naj si še naprej prizadevajo za 
odpravo razlik v plačah med spoloma z 
uveljavljanjem načela enakega plačila za 
enako delo;

Or. en

Predlog spremembe 224
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo enako udeležbo in 
priložnosti za moške in ženske na trgu 
dela in uvedejo pobude za spodbujanje 
dostopa žensk do finančnih sredstev in 
podjetništva med ženskami ter njihove 
finančne neodvisnosti;

Or. en

Predlog spremembe 225
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom
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Predlog resolucije
Odstavek 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3b. poudarja, da so spremembe v 
tehnologiji in strukturi gospodarstva bolj 
zgoščene okoli gospodarskih dejavnosti in 
visoko kvalificiranih delovnih mest v 
metropolitanskih območjih, kar povečuje 
socialne in geografske neenakosti; poziva 
Komisijo in države članice, naj povečajo 
naložbe v digitalno tehnologijo na 
podeželju, da bi okrepili javne storitve, 
izboljšali njihovo kakovost in učinkovitost 
ter uvedli nove načine izvajanja storitev v 
oddaljenih in manj pokritih regijah ter 
tako odpravili neenakosti in ustvarili 
boljše možnosti za zaposlovanje;

Or. en

Predlog spremembe 226
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja Komisijo in države 
članice, da bi bil v evropskih pogodbah 
potreben protokol glede socialnega 
napredka, v skladu s katerim bi pri 
navzkrižju gospodarskih svoboščin s 
kolektivnimi socialnimi temeljnimi 
pravicami imele prednost slednje;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 227
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 4
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja Komisijo in države 
članice, da bi bil v evropskih pogodbah 
potreben protokol glede socialnega 
napredka, v skladu s katerim bi pri 
navzkrižju gospodarskih svoboščin s 
kolektivnimi socialnimi temeljnimi 
pravicami imele prednost slednje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 228
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja Komisijo in države 
članice, da bi bil v evropskih pogodbah 
potreben protokol glede socialnega 
napredka, v skladu s katerim bi pri 
navzkrižju gospodarskih svoboščin s 
kolektivnimi socialnimi temeljnimi 
pravicami imele prednost slednje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 229
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja Komisijo in države 
članice, da bi bil v evropskih pogodbah 
potreben protokol glede socialnega 
napredka, v skladu s katerim bi pri 
navzkrižju gospodarskih svoboščin s 
kolektivnimi socialnimi temeljnimi 

4. opozarja Komisijo in države 
članice, da bi bila v evropskih pogodbah 
potrebna priporočila glede socialnega 
napredka, in sicer v okviru načela 
subsidiarnosti, ki je najpravičneje 
prilagojeno potrebam posameznih držav 
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pravicami imele prednost slednje; članic;

Or. es

Predlog spremembe 230
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
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja Komisijo in države 
članice, da bi bil v evropskih pogodbah 
potreben protokol glede socialnega 
napredka, v skladu s katerim bi pri 
navzkrižju gospodarskih svoboščin s 
kolektivnimi socialnimi temeljnimi 
pravicami imele prednost slednje;

4. opozarja Komisijo in države 
članice, da bi bil v evropskih pogodbah 
nujno potreben protokol glede socialnega 
napredka, v skladu s katerim bi pri 
navzkrižju gospodarskih svoboščin s 
socialnimi temeljnimi pravicami, plačami 
in delovnimi pogoji, določenimi v 
kolektivnih pogodbah ali nacionalni 
zakonodaji, imele prednost slednje;

Or. en

Predlog spremembe 231
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva k oblikovanju vsesplošne 
evropske strategije za boj proti revščini, ki 
bo vsebovala ambiciozne cilje za 
zmanjšanje revščine in odpravo skrajne 
revščine v Evropi do leta 2030, na podlagi 
načel, določenih v evropskem stebru 
socialnih pravic, in ob upoštevanju ciljev 
trajnostnega razvoja;

Or. en
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Predlog spremembe 232
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
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da se delavci s krajšim 
delovnim časom in delavci v 
nestandardnih oblikah zaposlitve 
spopadajo s težavami, kot je izključitev iz 
sistema pravic do socialnih prejemkov 
zaradi omejene upravičenosti na podlagi 
števila opravljenih ur dela ali 
zaposlitvenega statusa; poziva države 
članice, naj delavcem s krajšim delovnim 
časom in delavcem v nestandardnih 
oblikah zaposlitve zagotovijo ustrezno 
socialno podporo, kot so nižji stroški 
otroškega varstva in stanovanjska 
podpora, kar bo prispevalo k boju proti 
revščini zaposlenih;

Or. en

Predlog spremembe 233
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo in države članice, 
naj za boj proti brezposelnosti, krepitev 
zaposljivosti in spodbujanje k 
zaposlovanju na stabilnih in varnih 
delovnih mestih uporabijo finančne 
instrumente, kot so jamstvo za mlade ter 
evropski programi,;

Or. fr
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Predlog spremembe 234
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. opozarja Komisijo in države 
članice na njihovo obveznost, da se borijo 
proti diskriminaciji pri zaposlovanju in 
delu10a ter zagotavljajo enake možnosti za 
vse družbene skupine, vključno z invalidi 
11a;
__________________
10a V skladu z Direktivo Sveta 2000/78/ES 
z dne 27. novembra 2000 o splošnih 
okvirih enakega obravnavanja pri 
zaposlovanju in delu.
11a V skladu s členom 24 Konvencije 
Združenih narodov o pravicah invalidov.

Or. en

Predlog spremembe 235
Elisabetta Gualmini

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo in države članice, 
naj vlagajo v aktivne politike trga dela, da 
bi evropski delavci in gospodarstva postali 
odpornejši in da bi delavci pridobili 
dragocena znanja in spretnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 236
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo in države članice, 
naj sprejmejo dejanske ukrepe za 
preprečevanje izogibanja davkom in 
davčnih goljufij, saj gre za pomemben 
način zmanjševanja ekonomskih 
neenakosti in izboljšanja pobiranja 
davčnih prihodkov v državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 237
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj posodobi svoj 
okvir za vzpostavitev in razvoj zadrug in 
socialnih podjetij, ki po svoji naravi 
namenjajo večji poudarek pravičnim 
delovnim pogojem in večji vlogi delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 238
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja, da namerava Komisija črtano
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kmalu predlagati osnutek pravnega 
instrumenta, s katerim bo vsem delavcem 
v Uniji zagotovljena pravična minimalna 
plača21; poleg tega zahteva, naj se s tem 
prek zakonodaje ali kolektivnih pogodb 
zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi; poudarja, da bi 
morala minimalna plača znašati najmanj 
60 % nacionalne bruto povprečne plače; 
izpostavlja, da je treba, če je to v 
nacionalnem merilu premalo za 
preživetje, z dodatnim mehanizmom na 
podlagi objektivnih meril izračunati 
dodatek, ki zagotavlja dostojno življenje;
__________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/political-guidelines-next-
commission_sl.pdf

Or. fr

Predlog spremembe 239
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravnega 
instrumenta, s katerim bo vsem delavcem 
v Uniji zagotovljena pravična minimalna 
plača21; poleg tega zahteva, naj se s tem 
prek zakonodaje ali kolektivnih pogodb 
zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi; poudarja, da bi 
morala minimalna plača znašati najmanj 
60 % nacionalne bruto povprečne plače; 
izpostavlja, da je treba, če je to v 
nacionalnem merilu premalo za 

črtano
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preživetje, z dodatnim mehanizmom na 
podlagi objektivnih meril izračunati 
dodatek, ki zagotavlja dostojno življenje;
__________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdfhttps://ec.europa.eu/co
mmission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_en.pdf

Or. en

Predlog spremembe 240
Nicolaus Fest, Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravnega 
instrumenta, s katerim bo vsem delavcem v 
Uniji zagotovljena pravična minimalna 
plača21; poleg tega zahteva, naj se s tem 
prek zakonodaje ali kolektivnih pogodb 
zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi; poudarja, da bi 
morala minimalna plača znašati najmanj 
60 % nacionalne bruto povprečne plače; 
izpostavlja, da je treba, če je to v 
nacionalnem merilu premalo za 
preživetje, z dodatnim mehanizmom na 
podlagi objektivnih meril izračunati 
dodatek, ki zagotavlja dostojno življenje;

5. zavrača namero Komisije, da bo 
predlagala osnutek pravnega instrumenta, 
s katerim bo vsem delavcem v Uniji 
zagotovljena pravična minimalna plača21; 
meni, da ta predlog pomeni hudo kršitev 
suverenosti držav članic in korak bližje 
evropski naddržavi; ponovno poudarja, da 
je konkurenčne plače že mogoče ustrezno 
doseči s kolektivnimi pogajanji in 
sindikati;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdfhttps://ec.europa.eu/co
mmission/sites/beta-political/files/political-

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdfhttps://ec.europa.eu/co
mmission/sites/beta-political/files/political-
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guidelines-next-commission_en.pdf guidelines-next-commission_en.pdf

Or. en

Predlog spremembe 241
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Monica Semedo, Yana Toom

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravnega 
instrumenta, s katerim bo vsem delavcem 
v Uniji zagotovljena pravična minimalna 
plača21; poleg tega zahteva, naj se s tem 
prek zakonodaje ali kolektivnih pogodb 
zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi; poudarja, da bi 
morala minimalna plača znašati najmanj 
60 % nacionalne bruto povprečne plače; 
izpostavlja, da je treba, če je to v 
nacionalnem merilu premalo za 
preživetje, z dodatnim mehanizmom na 
podlagi objektivnih meril izračunati 
dodatek, ki zagotavlja dostojno življenje;

5. pozdravlja začetek druge faze 
postopka posvetovanja socialnih 
partnerjev o pravičnih minimalnih plačah 
v EU21 in čaka na njegove rezultate, ki 
bodo podlaga za pričakovan predlog 
Komisije;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdfhttps://ec.europa.eu/co
mmission/sites/beta-political/files/political-
guidelines-next-commission_en.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdfhttps://ec.europa.eu/co
mmission/sites/beta-political/files/political-
guidelines-next-commission_en.pdf

Or. en

Predlog spremembe 242
Lukas Mandl
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravnega 
instrumenta, s katerim bo vsem delavcem 
v Uniji zagotovljena pravična minimalna 
plača21; poleg tega zahteva, naj se s tem 
prek zakonodaje ali kolektivnih pogodb 
zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi; poudarja, da bi 
morala minimalna plača znašati najmanj 
60 % nacionalne bruto povprečne plače; 
izpostavlja, da je treba, če je to v 
nacionalnem merilu premalo za 
preživetje, z dodatnim mehanizmom na 
podlagi objektivnih meril izračunati 
dodatek, ki zagotavlja dostojno življenje;

5. pozdravlja posvetovanje Komisije z 
evropskimi socialnimi partnerji o evropski 
pobudi, s katero bo vsem delavcem v Uniji 
zagotovljena pravična minimalna plača21; 
poleg tega zahteva, naj se zagotovi, da 
nikomur ne bo grozila revščina in da se 
bodo lahko vsi ljudje preživljali s svojim 
delom ter se aktivno udeleževali v družbi;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdfhttps://ec.europa.eu/co
mmission/sites/beta-political/files/political-
guidelines-next-commission_en.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdfhttps://ec.europa.eu/co
mmission/sites/beta-political/files/political-
guidelines-next-commission_en.pdf

Or. en

Predlog spremembe 243
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravnega 
instrumenta, s katerim bo vsem delavcem 
v Uniji zagotovljena pravična minimalna 
plača21; poleg tega zahteva, naj se s tem 

5. je seznanjen s posvetovanjem 
Komisije s socialnimi partnerji o okviru 
EU za minimalne plače; poziva, naj se s 
kolektivnimi pogodbami ali nacionalno 
zakonodajo določijo minimalne plače na 
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prek zakonodaje ali kolektivnih pogodb 
zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi; poudarja, da bi 
morala minimalna plača znašati najmanj 
60 % nacionalne bruto povprečne plače; 
izpostavlja, da je treba, če je to v 
nacionalnem merilu premalo za 
preživetje, z dodatnim mehanizmom na 
podlagi objektivnih meril izračunati 
dodatek, ki zagotavlja dostojno življenje;

ustrezni ravni, ki bo precej nad pragom 
revščine, kjer je to primerno; poudarja, da 
je treba v predlogu jasno ločevati med 
obstoječimi zakonsko določenimi 
minimalnimi plačami in ravnmi plač, ki 
so določene izključno s kolektivnimi 
pogodbami; meni, da mora ta okvir 
zagotoviti, da se socialni partnerji 
praviloma kolektivno pogajajo o plačah; 
poudarja, da nobena pobuda ne sme 
škoditi avtonomiji socialnih partnerjev in 
določanju plač v sistemih kolektivnih 
pogajanj; izpostavlja, da okvir ne sme 
zahtevati, da se izvajajo instrumenti, 
zaradi katerih bi kolektivne pogodbe 
postale splošno veljavne;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdfhttps://ec.europa.eu/co
mmission/sites/beta-political/files/political-
guidelines-next-commission_en.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdfhttps://ec.europa.eu/co
mmission/sites/beta-political/files/political-
guidelines-next-commission_en.pdf

Or. en

Predlog spremembe 244
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravnega 
instrumenta, s katerim bo vsem delavcem v 
Uniji zagotovljena pravična minimalna 
plača21; poleg tega zahteva, naj se s tem 
prek zakonodaje ali kolektivnih pogodb 
zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi; poudarja, da bi 
morala minimalna plača znašati najmanj 
60 % nacionalne bruto povprečne plače; 

5. je seznanjen, da namerava 
Komisija kmalu predlagati osnutek 
pravnega instrumenta, s katerim bo vsem 
delavcem v Uniji zagotovljena pravična 
plača21; poleg tega zahteva, naj se s 
podporo družinam v Uniji zagotovi 
dostojno življenje;
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izpostavlja, da je treba, če je to v 
nacionalnem merilu premalo za 
preživetje, z dodatnim mehanizmom na 
podlagi objektivnih meril izračunati 
dodatek, ki zagotavlja dostojno življenje;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sl.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sl.pdf

Or. es

Predlog spremembe 245
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravnega 
instrumenta, s katerim bo vsem delavcem v 
Uniji zagotovljena minimalna plača21; 
poleg tega zahteva, naj se s tem prek 
zakonodaje ali kolektivnih pogodb 
zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi; poudarja, da bi 
morala minimalna plača znašati najmanj 60 
% nacionalne bruto povprečne plače; 
izpostavlja, da je treba, če je to v 
nacionalnem merilu premalo za 
preživetje, z dodatnim mehanizmom na 
podlagi objektivnih meril izračunati 
dodatek, ki zagotavlja dostojno življenje;

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravnega 
instrumenta, s katerim bo vsem delavcem v 
Uniji zagotovljena minimalna plača21; 
poudarja, da bi morala minimalna plača 
znašati najmanj 60 % nacionalne bruto 
povprečne plače;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sl.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sl.pdf

Or. pl
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Predlog spremembe 246
Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravnega 
instrumenta, s katerim bo vsem delavcem v 
Uniji zagotovljena pravična minimalna 
plača21; poleg tega zahteva, naj se s tem 
prek zakonodaje ali kolektivnih pogodb 
zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi; poudarja, da bi 
morala minimalna plača znašati najmanj 
60 % nacionalne bruto povprečne plače; 
izpostavlja, da je treba, če je to v 
nacionalnem merilu premalo za 
preživetje, z dodatnim mehanizmom na 
podlagi objektivnih meril izračunati 
dodatek, ki zagotavlja dostojno življenje;

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravnega 
instrumenta, s katerim bo vsem delavcem v 
Uniji zagotovljena pravična minimalna 
plača21; poleg tega zahteva, naj se s tem 
prek zakonodaje ali kolektivnih pogodb 
zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

Or. de

Predlog spremembe 247
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravnega 

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravno 
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instrumenta, s katerim bo vsem delavcem v 
Uniji zagotovljena pravična minimalna 
plača21; poleg tega zahteva, naj se s tem 
prek zakonodaje ali kolektivnih pogodb 
zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi; poudarja, da bi 
morala minimalna plača znašati najmanj 60 
% nacionalne bruto povprečne plače; 
izpostavlja, da je treba, če je to v 
nacionalnem merilu premalo za preživetje, 
z dodatnim mehanizmom na podlagi 
objektivnih meril izračunati dodatek, ki 
zagotavlja dostojno življenje;

zavezujočega instrumenta, s katerim bo 
vsem delavcem v Uniji zagotovljena 
pravična minimalna plača; zahteva, naj si 
Komisija prizadeva preseči minimalno 
plačo in doseči dostojno plačo, s katero 
bodo družine in posamezniki lahko pokrili 
svoje stroške, se rešili iz revščine in se 
enakovredno vključili v družbo; opozarja, 
da dostojna plača, ki je višja od 
minimalne plače, ponuja možnost, da se iz 
revščine rešijo tudi otroci, ki bodo tako 
imeli dejanske možnosti za boljše in 
dostojno življenje; poleg tega zahteva, naj 
se s tem prek zakonodaje ali kolektivnih 
pogodb zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi; poudarja, da bi 
morala minimalna plača znašati najmanj 
60 % nacionalne bruto povprečne plače in 
da bi bilo treba vključiti mehanizem, ki bi 
državam članicam preprečil, da bi znižale 
obstoječe standarde in zakonodajo; 
izpostavlja, da je treba, če je to v 
nacionalnem merilu premalo za preživetje, 
z dodatnim mehanizmom na podlagi 
objektivnih meril izračunati dodatek, ki 
zagotavlja dostojno življenje; poziva vse 
države članice EU, naj se zavežejo, da 
bodo določile nacionalne minimalne 
plače, ki bodo nad pragom revščine, da bi 
lahko vsak delavec prejel dostojno plačo; 
poziva države članice, naj v določitev 
dostojne plače in njeno prilagajanje skozi 
čas vključijo več akterjev, ki poleg 
socialnih partnerjev zajemajo tudi 
nevladne organizacije, dejavne na 
stanovanjskem področju, saj stanovanja 
predstavljajo enega izmed najvišjih 
stroškov za vse, nevladne organizacije, 
dejavne na področju revščine, in organe 
za enakost, ki imajo neposredne izkušnje z 
diskriminacijo pri plačah, povezano z 
zaposlovanjem;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
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commission_de.pdfhttps://ec.europa.eu/co
mmission/sites/beta-political/files/political-
guidelines-next-commission_en.pdf

commission_de.pdfhttps://ec.europa.eu/co
mmission/sites/beta-political/files/political-
guidelines-next-commission_en.pdf

Or. en

Predlog spremembe 248
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravnega 
instrumenta, s katerim bo vsem delavcem v 
Uniji zagotovljena pravična minimalna 
plača21; poleg tega zahteva, naj se s tem 
prek zakonodaje ali kolektivnih pogodb 
zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi; poudarja, da bi 
morala minimalna plača znašati najmanj 
60 % nacionalne bruto povprečne plače; 
izpostavlja, da je treba, če je to v 
nacionalnem merilu premalo za preživetje, 
z dodatnim mehanizmom na podlagi 
objektivnih meril izračunati dodatek, ki 
zagotavlja dostojno življenje;

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravnega 
instrumenta, s katerim bo vsem delavcem v 
Uniji zagotovljena pravična minimalna 
plača21; poleg tega zahteva, naj se s tem 
prek zakonodaje ali kolektivnih pogodb 
zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi; poudarja, da bi 
pobuda morala zagotoviti, da zakonsko 
določena minimalna plača, če je določena, 
ni nikoli nižja od 60 % nacionalne bruto 
povprečne plače in 50 % povprečne plače; 
meni, da mora ta okvir zagotoviti, da se 
socialni partnerji praviloma kolektivno 
pogajajo o plačah; poudarja, da nobena 
pobuda ne sme škoditi avtonomiji 
socialnih partnerjev in določanju plač v 
sistemih kolektivnih pogajanj; izpostavlja, 
da je treba, če je to v nacionalnem merilu 
premalo za preživetje, z dodatnim 
mehanizmom na podlagi objektivnih meril 
izračunati dodatek, ki zagotavlja dostojno 
življenje;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdfhttps://ec.europa.eu/co

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdfhttps://ec.europa.eu/co
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mmission/sites/beta-political/files/political-
guidelines-next-commission_en.pdf

mmission/sites/beta-political/files/political-
guidelines-next-commission_en.pdf

Or. en

Predlog spremembe 249
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravnega 
instrumenta, s katerim bo vsem delavcem v 
Uniji zagotovljena minimalna plača21; 
poleg tega zahteva, naj se s tem prek 
zakonodaje ali kolektivnih pogodb 
zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi; poudarja, da bi 
morala minimalna plača znašati najmanj 60 
% nacionalne bruto povprečne plače; 
izpostavlja, da je treba, če je to v 
nacionalnem merilu premalo za preživetje, 
z dodatnim mehanizmom na podlagi 
objektivnih meril izračunati dodatek, ki 
zagotavlja dostojno življenje;

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravnega 
instrumenta, s katerim bo vsem delavcem v 
Uniji zagotovljena minimalna plača21; 
poleg tega zahteva, naj se s tem prek 
zakonodaje ali kolektivnih pogodb 
zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi; poudarja, da bi 
morala minimalna plača znašati najmanj 60 
% nacionalne bruto povprečne plače; 
izpostavlja, da je treba, če je to v 
nacionalnem merilu premalo za preživetje, 
z dodatnim mehanizmom na podlagi 
objektivnih meril izračunati dodatek, ki 
zagotavlja dostojno življenje; poudarja, da 
morajo imeti države članice pravico do 
uvedbe minimalne plače, ki presega 
znesek, izračunan na podlagi evropske 
minimalne plače;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sl.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_sl.pdf

Or. ro

Predlog spremembe 250
Özlem Demirel
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Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravnega 
instrumenta, s katerim bo vsem delavcem v 
Uniji zagotovljena pravična minimalna 
plača21; poleg tega zahteva, naj se s tem 
prek zakonodaje ali kolektivnih pogodb 
zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi; poudarja, da bi 
morala minimalna plača znašati najmanj 60 
% nacionalne bruto povprečne plače; 
izpostavlja, da je treba, če je to v 
nacionalnem merilu premalo za preživetje, 
z dodatnim mehanizmom na podlagi 
objektivnih meril izračunati dodatek, ki 
zagotavlja dostojno življenje;

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravnega 
instrumenta, s katerim bo vsem delavcem v 
Uniji zagotovljena pravična minimalna 
plača21; poleg tega zahteva, naj se s tem 
prek zakonodaje ali kolektivnih pogodb 
zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi; poudarja, da bi 
morala minimalna plača znašati najmanj 60 
% nacionalne bruto povprečne plače 
zaposlenega s polnim delovnim časom; 
izpostavlja, da je treba, če je to v 
nacionalnem merilu premalo za preživetje, 
z dodatnim mehanizmom na podlagi 
objektivnih meril izračunati dodatek, npr. v 
višini 50 % povprečne plače, ki zagotavlja 
dostojno življenje;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

Or. de

Predlog spremembe 251
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravnega 
instrumenta, s katerim bo vsem delavcem v 
Uniji zagotovljena pravična minimalna 
plača21; poleg tega zahteva, naj se s tem 

5. pozdravlja, da namerava Komisija 
kmalu predlagati osnutek pravnega 
instrumenta, s katerim bo vsem delavcem v 
Uniji zagotovljena pravična minimalna 
plača v skladu z nacionalnimi standardi21; 
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prek zakonodaje ali kolektivnih pogodb 
zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi; poudarja, da bi 
morala minimalna plača znašati najmanj 60 
% nacionalne bruto povprečne plače; 
izpostavlja, da je treba, če je to v 
nacionalnem merilu premalo za preživetje, 
z dodatnim mehanizmom na podlagi 
objektivnih meril izračunati dodatek, ki 
zagotavlja dostojno življenje;

poleg tega zahteva, naj se s tem prek 
zakonodaje ali kolektivnih pogodb 
zagotovi, da nikomur ne bo grozila 
revščina in da se bodo lahko vsi ljudje 
preživljali s svojim delom ter se aktivno 
udeleževali v družbi; poudarja, da bi 
morala minimalna plača znašati najmanj 60 
% nacionalne bruto povprečne plače; 
izpostavlja, da je treba, če je to v 
nacionalnem merilu premalo za preživetje, 
z dodatnim mehanizmom na podlagi 
objektivnih meril izračunati dodatek, ki 
zagotavlja dostojno življenje;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdfhttps://ec.europa.eu/co
mmission/sites/beta-political/files/political-
guidelines-next-commission_en.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdfhttps://ec.europa.eu/co
mmission/sites/beta-political/files/political-
guidelines-next-commission_en.pdf

Or. en

Predlog spremembe 252
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. meni, da so minimalne plače, 
določene nad pragom relativne revščine, v 
vseh državah članicah ključno orodje za 
preprečevanje revščine zaposlenih, pomoč 
pri spodbujanju navzgor usmerjene 
socialne konvergence, krepitev spodbud za 
delo, ohranjanje povpraševanja na 
domačem trgu, prispevanje k odpravi 
razlik v plačah med spoloma in 
izenačenju konkurenčnih pogojev na 
enotnem trgu z omogočanjem bolj poštene 
konkurence; meni, da je sprejetje 
direktive EU o minimalnih plačah 
izjemnega pomena; 
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Or. en

Predlog spremembe 253
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj izboljša 
socialno konvergenco z uvedbo pravnega 
instrumenta EU, ki ob upoštevanju 
nacionalnih posebnosti zagotavlja, da bo 
vsak delavec v Evropski uniji upravičen 
do pravične minimalne plače; pozdravlja 
posvetovanje Komisije s socialnimi 
partnerji o evropskem okviru za 
minimalne plače ob upoštevanju 
nacionalnih praks in kolektivnih 
pogajanj;

Or. en

Predlog spremembe 254
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da se pri opredelitvi zakonsko 
določene minimalne plače upoštevajo 
nacionalni okviri, ki temeljijo na jasnih in 
stabilnih merilih z ustrezno pogostimi in 
rednimi posodobitvami;

Or. en

Predlog spremembe 255
Anne Sander
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Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva države članice in socialne 
partnerje, naj zagotovijo minimalne plače 
v skladu z nacionalnimi praksami, pri 
čemer naj upoštevajo vpliv minimalnih 
plač na konkurenčnost, ustvarjanje 
delovnih mest in revščino zaposlenih;

Or. fr

Predlog spremembe 256
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo in države članice, 
naj v predpise o minimalni plači vključijo 
vse delavce brez izjem;

Or. de

Predlog spremembe 257
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5b. meni, da je treba zakonsko 
določene minimalne plače, ki morajo biti 
nad pragom relativne revščine, v vseh 
državah članicah dopolniti z ustreznimi 
finančnimi transferji iz državnega 
proračuna, med drugim za stanovanjske 
dodatke, otroške dodatke in dajatve 
socialne varnosti za zaposlene, pri čemer 
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je treba upoštevati, da lahko le učinkovita 
kombinacija teh dejavnikov delavcem in 
njihovim gospodinjstvom omogoči izhod iz 
revščine;

Or. en

Predlog spremembe 258
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 5 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5c. meni, da je nujen celovit pristop, ki 
zajema sprejetje zakonodajnih ukrepov, 
katerih cilj je zagotoviti določitev ravni 
minimalnih plač nad pragom relativne 
revščine, trdnejše sisteme kolektivnih 
pogajanj in najvišje ravni socialnega 
varstva, kar so strateška orodja, ki bodo 
prispevala k doslednemu izvajanju določb 
evropskega stebra socialnih pravic, ciljev 
trajnostnega razvoja ZN in Konvencije 
ZN o pravicah invalidov; 

Or. en

Predlog spremembe 259
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Odstavek 5 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5d. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo nacionalni delovni 
inšpektorati sprejeli vse potrebne ukrepe 
za varstvo pravic ljudi v atipičnih ali 
prekarnih delovnih razmerjih; poziva 
države članice, naj v zvezi s tem sodelujejo 
z Evropskim organom za delo, ko bo začel 
delovati;
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Or. ro

Predlog spremembe 260
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
Odstavek 5 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5e. poudarja potrebo po odpravi 
nepoštenih praks, kot so odbitki od 
minimalnih plač s strani delodajalcev, ker 
na primer invalidi, ki so zaposleni na 
zaščitenih delovnih mestih, v skladu z 
zakonodajo uradno niso priznani kot 
delavci; poziva Komisijo, naj od držav 
članic zahteva, da zagotovijo spoštovanje 
načela enake obravnave in enakega 
plačila;

Or. en

Predlog spremembe 261
Nicolaus Fest, Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. Komisijo poziva, naj z izboljšanjem 
obstoječih direktiv ali z novimi pravnimi 
akti zagotovi minimalne delovne pogoje za 
vse delavce, zlasti za tiste, ki so zaposleni v 
atipičnih ali prekarnih razmerah, ter 
navidezno samozaposlene, ter poskrbi za 
to, da bodo pogodbe brez zagotovljene 
minimalne delovne obveznosti 
prepovedane;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 262
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. Komisijo poziva, naj z izboljšanjem 
obstoječih direktiv ali z novimi pravnimi 
akti zagotovi minimalne delovne pogoje za 
vse delavce, zlasti za tiste, ki so zaposleni 
v atipičnih ali prekarnih razmerah, ter 
navidezno samozaposlene, ter poskrbi za 
to, da bodo pogodbe brez zagotovljene 
minimalne delovne obveznosti 
prepovedane;

6. Komisijo poziva, naj zagotovi 
dostojne delovne pogoje za vse delavce;

Or. es

Predlog spremembe 263
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. Komisijo poziva, naj z izboljšanjem 
obstoječih direktiv ali z novimi pravnimi 
akti zagotovi minimalne delovne pogoje za 
vse delavce, zlasti za tiste, ki so zaposleni 
v atipičnih ali prekarnih razmerah, ter 
navidezno samozaposlene, ter poskrbi za 
to, da bodo pogodbe brez zagotovljene 
minimalne delovne obveznosti 
prepovedane;

6. države članice poziva, naj 
zagotovijo minimalne delovne pogoje za 
vse delavce, zlasti za tiste, ki so zaposleni 
v atipičnih ali prekarnih razmerah, ter 
navidezno samozaposlene;

Or. pl

Predlog spremembe 264
Sara Skyttedal
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. Komisijo poziva, naj z izboljšanjem 
obstoječih direktiv ali z novimi pravnimi 
akti zagotovi minimalne delovne pogoje za 
vse delavce, zlasti za tiste, ki so zaposleni 
v atipičnih ali prekarnih razmerah, ter 
navidezno samozaposlene, ter poskrbi za 
to, da bodo pogodbe brez zagotovljene 
minimalne delovne obveznosti 
prepovedane;

6. države članice poziva, naj 
zagotovijo minimalne delovne pogoje za 
vse delavce, zlasti za tiste, ki so zaposleni 
v atipičnih ali prekarnih razmerah, ter 
samozaposlene na področju ekonomije 
priložnostnih del (ang. gig economy);

Or. en

Predlog spremembe 265
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Monica Semedo

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. Komisijo poziva, naj z izboljšanjem 
obstoječih direktiv ali z novimi pravnimi 
akti zagotovi minimalne delovne pogoje za 
vse delavce, zlasti za tiste, ki so zaposleni 
v atipičnih ali prekarnih razmerah, ter 
navidezno samozaposlene, ter poskrbi za 
to, da bodo pogodbe brez zagotovljene 
minimalne delovne obveznosti 
prepovedane;

6. Komisijo in države članice poziva, 
naj spremljajo in uveljavljajo veljavno 
delovno pravo in minimalne delovne 
pogoje za vse delavce, zlasti za tiste, ki so 
zaposleni v atipičnih ali prekarnih 
razmerah, čezmejne delavce ter navidezno 
samozaposlene, in po potrebi obravnavajo 
zakonodajne vrzeli;

Or. en

Predlog spremembe 266
Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. Komisijo poziva, naj z izboljšanjem 
obstoječih direktiv ali z novimi pravnimi 
akti zagotovi minimalne delovne pogoje za 
vse delavce, zlasti za tiste, ki so zaposleni 
v atipičnih ali prekarnih razmerah, ter 
navidezno samozaposlene, ter poskrbi za 
to, da bodo pogodbe brez zagotovljene 
minimalne delovne obveznosti 
prepovedane;

6. Komisijo poziva, naj z izboljšanjem 
obstoječih direktiv ali z novimi pravnimi 
akti zagotovi minimalne delovne pogoje za 
vse delavce, zlasti za tiste, ki so zaposleni 
v atipičnih ali prekarnih razmerah, ter 
navidezno samozaposlene;

Or. de

Predlog spremembe 267
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. Komisijo poziva, naj z izboljšanjem 
obstoječih direktiv ali z novimi pravnimi 
akti zagotovi minimalne delovne pogoje za 
vse delavce, zlasti za tiste, ki so zaposleni 
v atipičnih ali prekarnih razmerah, ter 
navidezno samozaposlene, ter poskrbi za 
to, da bodo pogodbe brez zagotovljene 
minimalne delovne obveznosti 
prepovedane;

6. Komisijo in države članice poziva, 
naj z izboljšanjem obstoječih direktiv ali z 
novimi pravnimi akti zagotovijo minimalne 
delovne pogoje za vse delavce ter poln in 
enak odstop do vseh sistemov socialnega 
varstva, zlasti za tiste, ki so zaposleni v 
atipičnih ali prekarnih razmerah, ter 
navidezno samozaposlene, ter poskrbijo za 
to, da bodo pogodbe brez zagotovljene 
minimalne delovne obveznosti 
prepovedane;

Or. en

Predlog spremembe 268
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. Komisijo poziva, naj z izboljšanjem 
obstoječih direktiv ali z novimi pravnimi 
akti zagotovi minimalne delovne pogoje za 
vse delavce, zlasti za tiste, ki so zaposleni 
v atipičnih ali prekarnih razmerah, ter 
navidezno samozaposlene, ter poskrbi za 
to, da bodo pogodbe brez zagotovljene 
minimalne delovne obveznosti 
prepovedane;

6. Komisijo poziva, naj z izboljšanjem 
obstoječih direktiv1a ali z novimi pravnimi 
akti zagotovi minimalne delovne pogoje za 
vse delavce, zlasti za tiste, ki so zaposleni 
v atipičnih ali prekarnih razmerah, ter 
navidezno samozaposlene, ter poskrbi za 
to, da bodo pogodbe brez zagotovljene 
minimalne delovne obveznosti 
prepovedane;

__________________
1a Direktiva (EU) 2019/1152 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 
o preglednih in predvidljivih delovnih 
pogojih v Evropski uniji.

Or. de

Predlog spremembe 269
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. Komisijo poziva, naj z izboljšanjem 
obstoječih direktiv ali z novimi pravnimi 
akti zagotovi minimalne delovne pogoje za 
vse delavce, zlasti za tiste, ki so zaposleni 
v atipičnih ali prekarnih razmerah, ter 
navidezno samozaposlene, ter poskrbi za 
to, da bodo pogodbe brez zagotovljene 
minimalne delovne obveznosti 
prepovedane;

6. Komisijo poziva, naj z izboljšanjem 
obstoječih direktiv ali z novimi pravnimi 
akti zagotovi minimalne delovne pogoje in 
enotna merila nadzora po vsej Uniji za vse 
delavce, zlasti za tiste, ki so zaposleni v 
atipičnih ali prekarnih razmerah, ter 
navidezno samozaposlene, ter poskrbi za 
to, da bodo pogodbe brez zagotovljene 
minimalne delovne obveznosti 
prepovedane;

Or. en

Predlog spremembe 270
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Yana Toom
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Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da je mobilnost delovne 
sile bistvena, da bi čim bolj izkoristili 
nadarjenost in ambicije Evropejcev, 
povečali ekonomsko uspešnost ter 
blaginjo podjetij in posameznikov ter 
ljudem zagotovili raznolike priložnosti; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
odpravijo obstoječe ovire za mobilnost v 
Evropski uniji;

Or. en

Predlog spremembe 271
Elisabetta Gualmini

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj si proaktivno 
prizadeva za razvoj novega sistema 
zavarovanja za primer brezposelnosti EU, 
pri čemer naj za izhodišče uporabi 
program SURE;

Or. en

Predlog spremembe 272
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva države članice, naj 
zagotovijo razumno prilagoditev delovnih 
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mest za invalide1;
1 Zagotavljanje razumnih 
prilagoditev je obveznost na podlagi 
direktive EU o enakosti pri zaposlovanju 
in člena 5 Konvencije ZN o pravicah 
invalidov.

Or. en

Predlog spremembe 273
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poziva države članice, naj 
zagotovijo, da bodo ljudje v atipičnih ali 
prekarnih delovnih razmerjih pred 
podpisom pogodbe seznanjeni s svojimi 
pravicami, dolžnostmi in postopkovnimi 
zaščitnimi ukrepi v skladu s pogoji iz 
pogodbe v jeziku, ki ga razumejo;

Or. ro

Predlog spremembe 274
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poziva Komisijo in države članice, 
naj se borijo proti strategijam, ki 
prispevajo k revščini zaposlenih, kot so 
neprijavljeno nadurno delo, nezanesljivo 
ali nepredvidljivo načrtovanje delovnega 
časa s strani delodajalcev, pogodbe brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti, siva ekonomija in 
neprijavljeno delo; ponovno opozarja, da 
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je za zdravje in varnost na delovnem 
mestu odgovoren delodajalec in da je 
treba usposabljanje v zvezi z delovnim 
mestom izvajati v delovnem času;

Or. en

Predlog spremembe 275
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Odstavek 6 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6b. poziva države članice, naj pravilno 
in pravočasno prenesejo revidirano 
direktivo o napotitvi delavcev, da 
zagotovijo resnično zaščito delavcev v tej 
kategoriji;

Or. ro

Predlog spremembe 276
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja, da namerava Komisija 
sprejeti direktivo o platformnem delu, s 
katero bi poskrbeli za to, da tudi za 
platformne delavce veljajo enaki pogoji 
delovnega prava, pa tudi za njihovo 
socialno varnost ter možnosti združevanja 
v predstavništvu delavcev in sindikatih, da 
bodo lahko sklepali kolektivne pogodbe;

7. pozdravlja, da si namerava 
Komisija prizadevati za izboljšanje 
delovnih pogojev platformnih delavcev, 
predvsem tako, da bo večji poudarek 
namenjen znanjem in spretnostim ter 
izobraževanju;

Or. en



PE655.980v01-00 54/136 AM\1212061SL.docx

SL

Predlog spremembe 277
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja, da namerava Komisija 
sprejeti direktivo o platformnem delu, s 
katero bi poskrbeli za to, da tudi za 
platformne delavce veljajo enaki pogoji 
delovnega prava, pa tudi za njihovo 
socialno varnost ter možnosti združevanja 
v predstavništvu delavcev in sindikatih, da 
bodo lahko sklepali kolektivne pogodbe;

7. poziva Komisijo, naj predstavi 
regulativni evropski okvir, ki bo 
platformnim delavcem zagotavljal 
socialne pravice, pravične delovne pogoje, 
večji dostop do socialnega varstva in 
boljšo zastopanost;

Or. en

Predlog spremembe 278
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Monica Semedo

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja, da namerava Komisija 
sprejeti direktivo o platformnem delu, s 
katero bi poskrbeli za to, da tudi za 
platformne delavce veljajo enaki pogoji 
delovnega prava, pa tudi za njihovo 
socialno varnost ter možnosti združevanja 
v predstavništvu delavcev in sindikatih, da 
bodo lahko sklepali kolektivne pogodbe;

7. pozdravlja namero Komisije, da bo 
organizirala evropski vrh o platformnem 
delu, na katerem naj bi proučili možnosti 
za izboljšanje delovnih pogojev 
platformnih delavcev, ter njeno zavezo 
tesnemu spremljanju in izvrševanju 
veljavnega prava EU na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 279
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
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Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja, da namerava Komisija 
sprejeti direktivo o platformnem delu, s 
katero bi poskrbeli za to, da tudi za 
platformne delavce veljajo enaki pogoji 
delovnega prava, pa tudi za njihovo 
socialno varnost ter možnosti združevanja 
v predstavništvu delavcev in sindikatih, da 
bodo lahko sklepali kolektivne pogodbe;

7. poudarja, da ima prenos socialnih 
stroškov v okviru platformnega dela na 
delavce in javnost z izogibanjem davkom, 
delovnemu pravu in drugim poslovnim 
standardom, povezanim z zdravjem, 
varnostjo in okoljem, resne socialno-
ekonomske posledice za zadevne 
platformne delavce; zato pozdravlja, da 
namerava Komisija sprejeti direktivo o 
platformnem delu, s katero bi poskrbeli za 
to, da tudi za platformne delavce veljajo 
enaki pogoji delovnega prava, pa tudi za 
njihovo socialno varnost ter možnosti 
združevanja v predstavništvu delavcev in 
sindikatih, da bodo lahko sklepali 
kolektivne pogodbe; poziva Komisijo in 
države članice, naj sprejmejo ukrepe za 
zagotovitev predvidljivega delovnega časa 
za platformne delavce; Komisiji predlaga, 
naj predstavi okvir EU, podoben 
kalifornijskemu zakonu AB5, s katerim bi 
uvedli preizkus zaposlitvenega statusa 
neodvisnih izvajalcev; poudarja, da ta 
okvir EU ne sme posegati v avtonomijo 
nacionalnih socialnih partnerjev niti ne 
smejo zaradi njega nastati novi 
zaposlitveni statusi, ampak mora delovati 
izključno kot preizkus zaposlitvenega 
statusa za boj proti navideznemu 
samozaposlovanju;

Or. en

Predlog spremembe 280
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja, da namerava Komisija 7. pozdravlja, da namerava Komisija 
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sprejeti direktivo o platformnem delu, s 
katero bi poskrbeli za to, da tudi za 
platformne delavce veljajo enaki pogoji 
delovnega prava, pa tudi za njihovo 
socialno varnost ter možnosti združevanja 
v predstavništvu delavcev in sindikatih, da 
bodo lahko sklepali kolektivne pogodbe;

poskrbeti za to, da tudi za platformne 
delavce obstaja možnost združevanja v 
predstavništvu delavcev in sindikatih, da 
bodo lahko sklepali kolektivne pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 281
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja, da namerava Komisija 
sprejeti direktivo o platformnem delu, s 
katero bi poskrbeli za to, da tudi za 
platformne delavce veljajo enaki pogoji 
delovnega prava, pa tudi za njihovo 
socialno varnost ter možnosti združevanja 
v predstavništvu delavcev in sindikatih, da 
bodo lahko sklepali kolektivne pogodbe;

7. pozdravlja, da namerava Komisija 
sprejeti priporočila o platformnem delu, s 
katerimi bi poskrbeli za to, da tudi za 
platformne delavce veljajo enaki pogoji 
delovnega prava, pa tudi za njihovo 
socialno varnost;

Or. es

Predlog spremembe 282
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja, da namerava Komisija 
sprejeti direktivo o platformnem delu, s 
katero bi poskrbeli za to, da tudi za 
platformne delavce veljajo enaki pogoji 
delovnega prava, pa tudi za njihovo 
socialno varnost ter možnosti združevanja 
v predstavništvu delavcev in sindikatih, da 

7. pozdravlja, da namerava Komisija 
sprejeti direktivo o platformnem delu, s 
katero bi poskrbeli za pojasnitev delovnih 
odnosov med delavci in platformami, kar 
bi jim omogočilo socialno varnost ter 
možnosti združevanja v predstavništvu 
delavcev in sindikatih, da bodo lahko 
sklepali kolektivne ali podjetniške 
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bodo lahko sklepali kolektivne pogodbe; pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 283
Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja, da namerava Komisija 
sprejeti direktivo o platformnem delu, s 
katero bi poskrbeli za to, da tudi za 
platformne delavce veljajo enaki pogoji 
delovnega prava, pa tudi za njihovo 
socialno varnost ter možnosti združevanja 
v predstavništvu delavcev in sindikatih, da 
bodo lahko sklepali kolektivne pogodbe;

7. pozdravlja, da namerava Komisija 
sprejeti direktivo o platformnem delu, s 
katero bi s prilagoditvijo veljavnih 
delovnih predpisov dejanskim okoliščinam 
digitalizirane družbe in gospodarstva 
poskrbeli tudi za zaščito platformnih 
delavcev, pa tudi za njihovo socialno 
varnost ter možnosti združevanja v 
predstavništvu delavcev in sindikatih, da 
bodo lahko sklepali kolektivne pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 284
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. pozdravlja, da namerava Komisija 
sprejeti direktivo o platformnem delu, s 
katero bi poskrbeli za to, da tudi za 
platformne delavce veljajo enaki pogoji 
delovnega prava, pa tudi za njihovo 
socialno varnost ter možnosti združevanja 
v predstavništvu delavcev in sindikatih, da 
bodo lahko sklepali kolektivne pogodbe;

7. pozdravlja, da namerava Komisija 
sprejeti direktivo o nestandardnih in 
platformnih delavcih, s katero bi poskrbeli 
za to, da tudi za platformne delavce veljajo 
enaki pogoji delovnega prava, pa tudi za 
njihovo socialno varnost ter možnosti 
združevanja v predstavništvu delavcev in 
sindikatih, da bodo lahko sklepali 
kolektivne pogodbe;

Or. de
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Predlog spremembe 285
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. pozdravlja razpravo Komisije o 
sprejetju zakonodaje o preglednosti plačil 
za odpravo razlik v plačah med spoloma 
in zagotavljanje enakosti med moškimi in 
ženskami ter Komisijo poziva, naj ukrepa 
tudi proti razliki v plačah invalidov, ki 
povečuje tveganje revščine za delavce 
invalide;

Or. en

Predlog spremembe 286
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo, da bodo invalidi pridobili 
potrebna znanja in spretnosti, da bi se 
lahko zaposlili na odprtem trgu dela, in da 
za vse oblike zaposlitve veljajo pravni 
okviri, ki obsegajo socialno varnost, 
minimalne plače in nediskriminacijo;

Or. en

Predlog spremembe 287
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 
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Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. države članice poziva, naj pri 
izvajanju direktive o usklajevanju 
poklicnega in družinskega življenja22 
zagotovijo dostopnost otroškega varstva 
nasploh, zlasti pa za starše samohranilce, 
da ti ne bi bili prisiljeni v prekarno in 
slabo plačano delo;

8. Komisijo in države članice poziva, 
naj poskrbijo za celovito izvajanje 
direktive o usklajevanju poklicnega in 
družinskega življenja22 in s tem zlasti 
zagotovijo večjo udeležbo žensk na trgu 
dela; poudarja, da boljše možnosti za 
deljen starševski dopust zmanjšujejo 
prekinitve v poklicnem življenju, kar 
pozitivno vpliva na zaposlitvene možnosti 
žensk, ravni dohodka in socialne 
ugodnosti v okviru zaposlitve; poudarja, 
da se trend neprostovoljnega dela s 
krajšim delovnim časom v veliki meri 
povečuje zato, ker so kakovostne ustanove 
za otroško varstvo nedostopne zaradi 
previsoke cene ali drugih razlogov; zato 
poudarja, da je pomembno, da države 
članice dajo prednost kakovosti, 
zanesljivosti in cenovni dostopnosti 
otroškega varstva; države članice poziva, 
naj dostop do cenovno ugodnih in 
kakovostnih ustanov za otroško varstvo 
zagotovijo zlasti staršem samohranilcem, 
delavcem iz velikih gospodinjstev in 
delavcem s pogodbami o zaposlitvi za 
določen čas;

__________________ __________________
22 Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU.

22 Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU.

Or. en

Predlog spremembe 288
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Monica Semedo, Yana Toom
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Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. države članice poziva, naj pri 
izvajanju direktive o usklajevanju 
poklicnega in družinskega življenja22 
zagotovijo dostopnost otroškega varstva 
nasploh, zlasti pa za starše samohranilce, 
da ti ne bi bili prisiljeni v prekarno in 
slabo plačano delo;

8. države članice poziva k hitremu 
prenosu in izvajanju direktive o 
usklajevanju poklicnega in družinskega 
življenja22 ter zagotavljanju dostopnosti 
cenovno ugodnega otroškega varstva, 
zlasti za starše samohranilce, ki bi moralo 
biti razpoložljivo delavcem z majhnimi 
otroki iz gospodinjstev, za katera so 
značilne nižje ravni intenzivnosti dela in 
manj stabilna delovna mesta, povezana z 
nižjimi prihodki;

__________________ __________________
22 Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU.

22 Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU.

Or. en

Predlog spremembe 289
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. države članice poziva, naj pri 
izvajanju direktive o usklajevanju 
poklicnega in družinskega življenja22 
zagotovijo dostopnost otroškega varstva 
nasploh, zlasti pa za starše samohranilce, 
da ti ne bi bili prisiljeni v prekarno in 
slabo plačano delo;

8. države članice poziva, naj 
zagotovijo cenovno ugoden dostop do 
otroškega varstva nasploh, zlasti za starše 
samohranilce;

__________________ __________________
22 Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter 

22 Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter 
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razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU. razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU.

Or. en

Predlog spremembe 290
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. države članice poziva, naj pri 
izvajanju direktive o usklajevanju 
poklicnega in družinskega življenja22 
zagotovijo dostopnost otroškega varstva 
nasploh, zlasti pa za starše samohranilce, 
da ti ne bi bili prisiljeni v prekarno in 
slabo plačano delo;

8. države članice poziva, naj pri 
izvajanju direktive o usklajevanju 
poklicnega in družinskega življenja22 
zagotovijo dostopnost otroškega varstva 
nasploh, zlasti pa za družine, ki iz 
kakršnega koli razloga potrebujejo pomoč 
in podporo;

__________________ __________________
22 Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU.

22 Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU.

Or. es

Predlog spremembe 291
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. države članice poziva, naj pri 
izvajanju direktive o usklajevanju 
poklicnega in družinskega življenja22 
zagotovijo dostopnost otroškega varstva 
nasploh, zlasti pa za starše samohranilce, 
da ti ne bi bili prisiljeni v prekarno in slabo 
plačano delo;

8. države članice poziva, naj pri 
izvajanju direktive o usklajevanju 
poklicnega in družinskega življenja22 
zagotovijo dostopnost ustanov za oskrbo 
invalidov ali vzdrževanih družinskih 
članov ter otroškega varstva nasploh, zlasti 
pa za starše samohranilce, da ti ne bi bili 
prisiljeni v prekarno in slabo plačano delo;
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__________________ __________________
22 Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU.

22 Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU.

Or. en

Predlog spremembe 292
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. države članice poziva, naj pri 
izvajanju direktive o usklajevanju 
poklicnega in družinskega življenja22 
zagotovijo dostopnost otroškega varstva 
nasploh, zlasti pa za starše samohranilce, 
da ti ne bi bili prisiljeni v prekarno in slabo 
plačano delo;

8. države članice poziva, naj pri 
izvajanju direktive o usklajevanju 
poklicnega in družinskega življenja22 
zagotovijo dostopnost otroškega varstva 
nasploh, zlasti pa za starše samohranilce in 
starše otrok invalidov, da ti ne bi bili 
prisiljeni v prekarno in slabo plačano delo;

__________________ __________________
22 Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU.

22 Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU.

Or. en

Predlog spremembe 293
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. države članice poziva, naj pri 
izvajanju direktive o usklajevanju 

8. države članice poziva, naj pri 
izvajanju direktive o usklajevanju 
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poklicnega in družinskega življenja22 
zagotovijo dostopnost otroškega varstva 
nasploh, zlasti pa za starše samohranilce, 
da ti ne bi bili prisiljeni v prekarno in slabo 
plačano delo;

poklicnega in družinskega življenja22 
zagotovijo dostopnost kakovostnega 
otroškega varstva nasploh, zlasti pa za 
starše samohranilce, da ti ne bi bili 
prisiljeni v prekarno in slabo plačano delo;

__________________ __________________
22 Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU.

22 Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU.

Or. de

Predlog spremembe 294
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
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. države članice poziva, naj pri 
izvajanju direktive o usklajevanju 
poklicnega in družinskega življenja22 
zagotovijo dostopnost otroškega varstva 
nasploh, zlasti pa za starše samohranilce, 
da ti ne bi bili prisiljeni v prekarno in slabo 
plačano delo;

8. države članice poziva, naj pri 
izvajanju direktive o usklajevanju 
poklicnega in družinskega življenja22 
zagotovijo dostopnost otroškega varstva 
nasploh, zlasti pa za starše samohranilce, 
da ti ne bi bili prisiljeni v prekarno in slabo 
plačano delo; države članice poziva, naj 
zagotovijo, da se upravičenci do plačil ali 
nadomestil za starševski dopust ne 
znajdejo pod pragom revščine;

__________________ __________________
22 Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU.

22 Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU.

Or. en
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Predlog spremembe 295
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. države članice poziva, naj pri 
izvajanju direktive o usklajevanju 
poklicnega in družinskega življenja22 
zagotovijo dostopnost otroškega varstva 
nasploh, zlasti pa za starše samohranilce, 
da ti ne bi bili prisiljeni v prekarno in slabo 
plačano delo;

8. države članice poziva, naj pri 
izvajanju direktive o usklajevanju 
poklicnega in družinskega življenja22 
zagotovijo dostopnost cenovno ugodnega 
otroškega varstva nasploh, zlasti pa za 
starše samohranilce, da ti ne bi bili 
prisiljeni v prekarno in slabo plačano delo;

__________________ __________________
22 Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU.

22 Direktiva (EU) 2019/1158 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja staršev in oskrbovalcev ter 
razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU.

Or. en

Predlog spremembe 296
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
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da je odprava razlik v 
plačah med spoloma in posledične razlike 
v pokojninah bistvena za odpravo revščine 
zaposlenih žensk; poziva Komisijo, naj 
predstavi okvir o preglednosti plač in 
zagotovi, da bo zavezujoča zakonodaja EU 
v celoti spoštovala avtonomijo in 
pogodbeno svobodo nacionalnih socialnih 
partnerjev, zlasti v državah članicah, v 
katerih so za plače odgovorni tudi 
nacionalni socialni partnerji;
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Or. en

Predlog spremembe 297
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zahteva, da se zagotovi spoštovanje 
pravil glede zagotavljanja enakosti in 
preprečevanja diskriminacije, zlasti pri 
plačah;

9. zahteva, da se zagotovi spoštovanje 
pravil glede zagotavljanja enakosti in 
preprečevanja diskriminacije, zlasti pri 
plačah; nadalje poudarja, da so za to v 
veliki meri odgovorni delodajalci sami, ter 
poziva Evropsko komisijo in države 
članice, naj uvedejo ukrepe, ki bodo vse 
delodajalce, tako v javnem kot zasebnem 
sektorju, zavezovali k sprejetju politik in 
praks za popolno preglednost plač, pa tudi 
omogočili učinkovit dostop do pravnega 
varstva ter določili kazni in sankcije za 
delodajalce, ki kršijo pravico do enakega 
plačila;

Or. en

Predlog spremembe 298
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Yana Toom

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zahteva, da se zagotovi spoštovanje 
pravil glede zagotavljanja enakosti in 
preprečevanja diskriminacije, zlasti pri 
plačah;

9. zahteva, da se zagotovi spoštovanje 
pravil glede zagotavljanja enakosti in 
preprečevanja diskriminacije, zlasti v zvezi 
z invalidi, etničnimi ali rasnimi 
manjšinami, skupnostjo LGBTQ, 
ženskami in drugimi skupinami 
prikrajšanih delavcev; v zvezi s tem poziva 
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k takojšnji odpravi blokade horizontalne 
protidiskriminacijske direktive;

Or. en

Predlog spremembe 299
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zahteva, da se zagotovi spoštovanje 
pravil glede zagotavljanja enakosti in 
preprečevanja diskriminacije, zlasti pri 
plačah;

9. zahteva, da se zagotovi spoštovanje 
pravil glede zagotavljanja enakosti in 
preprečevanja diskriminacije, zlasti pri 
plačah, in poziva k boju proti razliki v 
plačah med spoloma in na podlagi etnične 
pripadnosti;

Or. en

Predlog spremembe 300
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zahteva, da se zagotovi spoštovanje 
pravil glede zagotavljanja enakosti in 
preprečevanja diskriminacije, zlasti pri 
plačah;

9. zahteva, da se zagotovi spoštovanje 
pravil glede zagotavljanja enakosti in 
preprečevanja diskriminacije, zlasti pri 
dostopu do zaposlitve ter obravnavi in 
napredovanju na delovnem mestu;

Or. es

Predlog spremembe 301
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir
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Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zahteva, da se zagotovi spoštovanje 
pravil glede zagotavljanja enakosti in 
preprečevanja diskriminacije, zlasti pri 
plačah;

9. zahteva, da se zagotovi spoštovanje 
pravil glede zagotavljanja enakosti in 
preprečevanja diskriminacije, zlasti pri 
plačah; v zvezi s tem pozdravlja zavezo 
Komisije k predstavitvi predloga o 
zavezujočih ukrepih za preglednost plač 
pred letom 2021, kot je navedeno v 
strategiji za enakost spolov 2020–2025;

Or. en

Predlog spremembe 302
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zahteva, da se zagotovi spoštovanje 
pravil glede zagotavljanja enakosti in 
preprečevanja diskriminacije, zlasti pri 
plačah;

9. zahteva, da se zagotovi spoštovanje 
pravil glede zagotavljanja enakosti in 
preprečevanja vseh oblik diskriminacije, 
zlasti pri plačah;

Or. fr

Predlog spremembe 303
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zahteva, da se zagotovi spoštovanje 
pravil glede zagotavljanja enakosti in 
preprečevanja diskriminacije, zlasti pri 
plačah;

9. zahteva, da se zagotovi spoštovanje 
pravil glede zagotavljanja enakosti in 
preprečevanja diskriminacije, zlasti pri 
plačah in delovnih pogojih;

Or. en
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Predlog spremembe 304
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva Komisijo in države članice, 
naj obravnavajo revščino zaposlenih, ki je 
prizadela mlade z univerzitetno izobrazbo; 
poziva Komisijo in države članice, naj 
sprejmejo ukrepe proti navideznim 
samozaposlitvam in izkoriščanju mladih 
delavcev z nizkimi plačami in nejasnimi 
ali nepravičnimi delovnimi pogoji, kar bi 
lahko povzročilo revščino zaposlenih; 
potrjuje nujnost pregleda in okrepitve 
evropskega okvira kakovosti za 
pripravništva, da bi se načelo plačila 
pripravništva in vajeništva vključilo med 
merila kakovosti in zagotovil ustrezen 
dostop do sistemov socialnega varstva; 
ponovno potrjuje, da zaposlovanje mladih 
ne bi smelo pomeniti nizko plačanega dela 
in da bi bilo treba mladim zagotoviti 
pravične delovne pogoje in plače ter 
pogodbe o redni zaposlitvi, tudi v skladu z 
njihovimi izkušnjami in kvalifikacijami;

Or. en

Predlog spremembe 305
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. pozdravlja načrt Komisije, da 
uvede jamstvo za otroke; predlaga, naj se 
uvede samostojen sistem minimalnih plač, 
da bi z njim izboljšali gospodarski položaj 
otrok in njihovih družin ter okrepili 
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njihove priložnosti za udeležbo v smislu 
enakih možnosti;

Or. de

Predlog spremembe 306
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
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. je zaskrbljen, ker lahko kriza 
zaradi covida-19 privede do povečanja 
števila nestandardnih in negotovih oblik 
zaposlitve; poudarja, da bi zakonsko 
določena minimalna plača morala veljati 
za vse delavce, vključno s trenutno 
izključenimi kategorijami delavcev, kot so 
nestandardni delavci;

Or. en

Predlog spremembe 307
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poziva države članice, naj si 
prizadevajo za politike prožne varnosti s 
krepitvijo stebra socialnega varstva in 
stebra dejanskih priložnosti za 
izpopolnjevanje;

Or. pl
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Predlog spremembe 308
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9b. predlaga Komisiji, naj predlaga 
osnutek pravnega instrumenta, ki bo 
državam članicam nalagal, da morajo 
delodajalci zagotoviti celovito preglednost 
plačil, in obenem preprečil vse prakse, ki 
ovirajo izpolnjevanje načela enakega 
plačila za enako delo; poudarja, da mora 
osnutek vključevati vse ukrepe in sankcije 
za učinkovito doseganje enakega plačila, 
socialnim partnerjem pa omogočiti, da se 
prek kolektivnih pogodb pogajajo o 
pozitivnih spremembah za izpolnjevanje 
tega cilja in jih sklepajo;

Or. de

Predlog spremembe 309
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo dostop do dostojnih in 
dostopnih stanovanj za vse ter bolj 
spodbujajo dostopno javno gradnjo 
stanovanj;

10. poziva države članice, naj 
zagotovijo dostop do dostojnih in 
dostopnih stanovanj;

Or. en

Predlog spremembe 310
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 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
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo dostop do dostojnih in 
dostopnih stanovanj za vse ter bolj 
spodbujajo dostopno javno gradnjo 
stanovanj;

10. poziva države članice, naj 
zagotovijo dostop do dostojnih in 
dostopnih stanovanj za vse ter bolj 
spodbujajo dostopno javno gradnjo 
stanovanj; poziva nacionalne in lokalne 
organe, naj sprejmejo ustrezno 
stanovanjsko politiko, ustvarijo pogoje in 
zagotovijo podporo za naložbe v socialna 
in dostopna stanovanja ter odpravijo 
energijsko revščino;

Or. en

Predlog spremembe 311
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Monica Semedo, Yana Toom

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo dostop do dostojnih in 
dostopnih stanovanj za vse ter bolj 
spodbujajo dostopno javno gradnjo 
stanovanj;

10. poziva države članice, naj 
zagotovijo dostop do dostojnih in 
dostopnih stanovanj za vse ter bolj 
spodbujajo dostopno javno gradnjo 
stanovanj; spodbuja države članice, naj 
okrepijo izmenjavo dobre prakse o 
učinkovitih politikah na področju 
socialnih stanovanj;

Or. en

Predlog spremembe 312
Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo dostop do dostojnih in 
dostopnih stanovanj za vse ter bolj 
spodbujajo dostopno javno gradnjo 
stanovanj;

10. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo dostop do dostojnih, varnih 
in dostopnih stanovanj za vse ter bolj 
spodbujajo dostopno javno gradnjo 
stanovanj ter vlagajo v območja in 
soseske, ki se spopadajo s skrajno 
revščino;

Or. en

Predlog spremembe 313
Anne Sander

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo dostop do dostojnih in 
dostopnih stanovanj za vse ter bolj 
spodbujajo dostopno javno gradnjo 
stanovanj;

10. poziva države članice, naj 
zagotovijo dostop do dostojnih in 
dostopnih stanovanj za vse ter bolj 
spodbujajo dostopno gradnjo stanovanj;

Or. fr

Predlog spremembe 314
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo dostop do dostojnih in 
dostopnih stanovanj za vse ter bolj 
spodbujajo dostopno javno gradnjo 
stanovanj;

10. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo dostop do dostojnih in 
dostopnih stanovanj za vse ter bolj 
spodbujajo dostopno gradnjo socialnih 
stanovanj;

Or. en
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Predlog spremembe 315
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotovijo dostop do dostojnih in 
dostopnih stanovanj za vse ter bolj 
spodbujajo dostopno javno gradnjo 
stanovanj;

10. poziva Komisijo in države članice, 
naj se borijo proti prisilnim izselitvam in 
zagotovijo dostop do dostojnih, dostopnih, 
dosegljivih, energetsko učinkovitih in 
zdravih stanovanj za vse ter bolj 
spodbujajo dostopno javno gradnjo 
stanovanj;

Or. en

Predlog spremembe 316
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. zaradi povezav med revščino 
zaposlenih in brezdomstvom poziva 
Komisijo, naj predlaga okvir EU za 
nacionalne strategije za brezdomstvo, 
države članice pa poziva, naj sprejmejo 
nujne ukrepe za preprečevanje in odpravo 
brezdomstva;

Or. en

Predlog spremembe 317
Nicolaus Fest, Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva EU, naj zaustavi nezakonito 
priseljevanje, ki spodbuja povečanje 
brezdomstva v EU in še dodatno 
obremenjuje sisteme socialne varnosti v 
državah članicah; poleg tega poudarja, da 
je dolžnost držav članic, da pri 
zagotavljanju stanovanj dajo prednost 
svojim državljanom;

Or. en

Predlog spremembe 318
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poziva Komisijo in države članice, 
naj mladim zagotovijo ustrezno in 
zadostno stopnjo izobrazbe in 
usposabljanja ter jim tako omogočijo, da 
se spopadejo z izzivi na trgu dela, in jih 
ozavestijo o njihovih pravicah, zlasti v 
atipičnih ali prekarnih delovnih 
razmerjih;

Or. ro

Predlog spremembe 319
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj opredelijo atipične in prekarne 
skupine zaposlenih na trgih dela ter z 
ukrepi preprečujejo tovrstne oblike 

11. poziva države članice, naj 
zagotovijo dostojne delovne pogoje za 
atipične in prekarne skupine zaposlenih; 
poziva Komisijo in države članice, naj se 
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zaposlenosti; izognejo uporabi enotnega pristopa in naj 
se čim bolj ciljno osredotočijo na 
platformne delavce, da ne bi ovirale 
nastanka novih in pomembnih oblik dela;

Or. en

Predlog spremembe 320
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj opredelijo atipične in prekarne skupine 
zaposlenih na trgih dela ter z ukrepi 
preprečujejo tovrstne oblike zaposlenosti;

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj opredelijo dostojne skupine zaposlitev, 
ki bi omogočale dostop do dela v 
razmerah, kot je sedanja huda 
gospodarska kriza;

Or. es

Predlog spremembe 321
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj opredelijo atipične in prekarne skupine 
zaposlenih na trgih dela ter z ukrepi 
preprečujejo tovrstne oblike zaposlenosti;

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj obravnavajo atipične in prekarne 
skupine zaposlenih na trgih dela ter 
zagotovijo pravične delovne pogoje za 
delavce, hkrati pa ohranijo možnosti za 
zaposlitev;

Or. en

Predlog spremembe 322
Özlem Demirel
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj opredelijo atipične in prekarne skupine 
zaposlenih na trgih dela ter z ukrepi 
preprečujejo tovrstne oblike zaposlenosti;

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj statistično podrobno opredelijo 
atipične in prekarne skupine zaposlenih na 
trgih dela ter z ukrepi preprečujejo tovrstne 
oblike zaposlenosti; poziva Komisijo, naj 
pripravi predloge za omejitev prekarnega 
zaposlovanja in goljufivega povezovanja 
zakonitih oblik dela z namenom 
zniževanja plač in izogibanja plačevanju 
prispevkov za socialno varnost;

Or. de

Predlog spremembe 323
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
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj opredelijo atipične in prekarne skupine 
zaposlenih na trgih dela ter z ukrepi 
preprečujejo tovrstne oblike zaposlenosti;

11. poudarja povečanje prekarnih in 
nestandardnih oblik zaposlitve; poziva 
Komisijo in države članice, naj opredelijo 
atipične in prekarne skupine zaposlenih na 
trgih dela ter z ukrepi preprečujejo tovrstne 
oblike zaposlenosti, na primer v okviru 
evropskega semestra;

Or. en

Predlog spremembe 324
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj opredelijo atipične in prekarne skupine 
zaposlenih na trgih dela ter z ukrepi 
preprečujejo tovrstne oblike zaposlenosti;

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj opredelijo atipične in prekarne skupine 
zaposlenih na trgih dela ter z ukrepi 
preprečujejo tovrstne oblike zaposlenosti; 
opozarja države članice, naj dostopa do 
zaposlitve in povezanih podpornih 
ukrepov javnih zavodov za zaposlovanje 
ne pogojujejo s kaznimi, da ljudi ne bi 
potisnili v prekarne in atipične oblike 
zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 325
Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj opredelijo atipične in prekarne skupine 
zaposlenih na trgih dela ter z ukrepi 
preprečujejo tovrstne oblike zaposlenosti;

11. poziva Komisijo in države članice, 
naj opredelijo atipične in prekarne skupine 
zaposlenih na trgih dela ter z ukrepi 
preprečujejo tovrstne oblike zaposlenosti, 
tako da sprejmejo in posodobijo obstoječe 
delovne predpise;

Or. en

Predlog spremembe 326
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
Odstavek 11 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poziva države članice, naj 
postopno odpravijo uporabo pogodb brez 
zagotovljene minimalne delovne 
obveznosti; poziva Komisijo in države 
članice, naj odpravijo neprostovoljno delo 
s krajšim delovnim časom in naj si še bolj 
prizadevajo za spodbujanje zaposlitev za 
nedoločen čas ter omejevanje stalnega 
podaljševanja pogodb o zaposlitvi za 
določen čas; 

Or. en

Predlog spremembe 327
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. pozdravlja smernice o varstvu 
sezonskih delavcev, ki jih je Komisija 
predstavila 16. julija 2020; poziva Svet, 
naj sprejme ambiciozne sklepe o 
sezonskih delavcih;

Or. en

Predlog spremembe 328
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
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. je trdno prepričan, da so 
delodajalci v celoti odgovorni za to, da 
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delavcem brezplačno zagotovijo opremo, 
oblačila in zavarovanje, ki jih potrebujejo 
za opravljanje svojih delovnih nalog; 
poudarja, da so delodajalci v celoti 
odgovorni za stroške ali potrebno 
usposabljanje za izpolnjevanje nalog, 
povezanih z delovnim mestom;

Or. en

Predlog spremembe 329
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. Komisijo in države članice 
spodbuja, naj intenzivneje nadzorujejo 
spoštovanje veljavnih zakonov s področja 
delovnega in socialnega prava ter pri 
čezmejnih vprašanjih vključijo Evropski 
organ za delo (ELA);

12. poziva h krepitvi delovnih 
inšpektoratov v državah članicah in 
zagotavljanju ustreznega financiranja 
zanje; poudarja stalno potrebo po 
zagotavljanju učinkovitega in ustreznega 
nadzora, inšpekcijskih pregledov in 
pritožb; poudarja, da sta spremljanje in 
nadzor posebno pomembna v primeru 
državljanov tretjih držav, ki delajo v Uniji; 
poziva k čim hitrejši uvedbi in začetku 
delovanja Evropskega organa za delo 
(ELA); poziva, naj se Evropskemu organu 
za delo dodelijo dejanska pooblastila za 
izvajanje delovnih inšpekcij in naj se 
spremlja, ali države članice upoštevajo 
konvencije MOD in delovno pravo EU; 
Komisijo in države članice spodbuja, naj 
intenzivneje nadzorujejo spoštovanje 
veljavnih zakonov s področja delovnega in 
socialnega prava ter pri čezmejnih 
vprašanjih vključijo Evropski organ za 
delo, da se zagotovi ustrezno izvrševanje 
prava Unije s področja mobilnosti delovne 
sile ter usklajevanje sistemov socialne 
varnosti;
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Or. en

Predlog spremembe 330
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. Komisijo in države članice 
spodbuja, naj intenzivneje nadzorujejo 
spoštovanje veljavnih zakonov s področja 
delovnega in socialnega prava ter pri 
čezmejnih vprašanjih vključijo Evropski 
organ za delo (ELA);

12. Komisijo in države članice 
spodbuja, naj intenzivneje spremljajo 
spoštovanje veljavnih zakonov s področja 
delovnega in socialnega prava ter pri 
čezmejnih vprašanjih vključijo Evropski 
organ za delo (ELA);

Or. en

Predlog spremembe 331
Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. Komisijo in države članice 
spodbuja, naj intenzivneje nadzorujejo 
spoštovanje veljavnih zakonov s področja 
delovnega in socialnega prava ter pri 
čezmejnih vprašanjih vključijo Evropski 
organ za delo (ELA);

12. Komisijo in države članice 
spodbuja, naj intenzivneje nadzorujejo 
spoštovanje veljavnih zakonov s področja 
delovnega in socialnega prava ter pri 
čezmejnih vprašanjih vključijo Evropski 
organ za delo (ELA) ter tudi posodobijo in 
prilagodijo obstoječi pravni okvir;

Or. en

Predlog spremembe 332
Dominique Bilde, France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo, naj uvede 
proaktivno politiko za zaščito evropskega 
trga s poudarkom na protidampinških 
ukrepih, predvidenih v Pogodbah, da 
zaščiti sektorje, ogrožene zaradi nelojalne 
konkurence, ki prispeva k negotovosti 
delovnih mest;

Or. fr

Predlog spremembe 333
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva države članice, naj 
odpravijo neprijavljeno delo; meni, da 
morajo države članice odpraviti 
kompleksne delovne predpise ter davčna 
bremena in zmanjšati upravne postopke, 
da bi bolj spodbujale prijavljeno delo;

Or. en

Predlog spremembe 334
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da so svobodna 
kolektivna pogajanja izjemno pomembna; 
pozdravlja, da namerava Komisija sprejeti 
akcijski program za zaščito in krepitev 
sistemov kolektivnih pogodb na nacionalni 

13. pozdravlja, da namerava Komisija 
sprejeti akcijski program za spodbujanje 
sistemov kolektivnih pogodb na nacionalni 
ravni, s katerimi bi podprli inovativne 
ukrepe, ki jih podjetja potrebujejo za 
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ter zlasti na panožni ravni, ter obenem 
priporoča, da se sprejmejo ukrepi v skladu 
s členoma 151 in 153 PDEU; poudarja, da 
kolektivne pogodbe pri tem ne smejo biti 
predmet predpisov in razlag na evropski 
ravni;

uspešno odzivanje na gospodarsko krizo 
in spodbujanje delavcev, da bi prevzeli 
večjo odgovornost za svoje usposabljanje, 
razvoj in razpoložljivost pri svojih 
nalogah;

Or. es

Predlog spremembe 335
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da so svobodna 
kolektivna pogajanja izjemno pomembna; 
pozdravlja, da namerava Komisija sprejeti 
akcijski program za zaščito in krepitev 
sistemov kolektivnih pogodb na nacionalni 
ter zlasti na panožni ravni, ter obenem 
priporoča, da se sprejmejo ukrepi v skladu 
s členoma 151 in 153 PDEU; poudarja, da 
kolektivne pogodbe pri tem ne smejo biti 
predmet predpisov in razlag na evropski 
ravni;

13. močno poudarja, da so svobodna 
kolektivna pogajanja izjemno pomembna; 
pozdravlja, da namerava Komisija sprejeti 
akcijski program za zaščito in krepitev 
sistemov kolektivnih pogodb na nacionalni 
ter zlasti na panožni ravni; poudarja, da 
kolektivne pogodbe pri tem ne smejo biti 
predmet predpisov in razlag na evropski 
ravni;

Or. en

Predlog spremembe 336
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da so svobodna 
kolektivna pogajanja izjemno pomembna; 
pozdravlja, da namerava Komisija sprejeti 
akcijski program za zaščito in krepitev 

13. ugotavlja, da so svobodna 
kolektivna pogajanja izjemno pomembna; 
pozdravlja, da namerava Komisija sprejeti 
akcijski program za zaščito in krepitev 
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sistemov kolektivnih pogodb na nacionalni 
ter zlasti na panožni ravni, ter obenem 
priporoča, da se sprejmejo ukrepi v skladu 
s členoma 151 in 153 PDEU; poudarja, da 
kolektivne pogodbe pri tem ne smejo biti 
predmet predpisov in razlag na evropski 
ravni;

sistemov kolektivnih pogodb na nacionalni 
ter zlasti na panožni ravni, ter obenem 
priporoča, naj se sprejmejo ukrepi v skladu 
s členoma 151 in 153 PDEU; poudarja, da 
kolektivne pogodbe pri tem ne smejo biti 
predmet pravil in razlag na evropski ravni;

Or. de

Predlog spremembe 337
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da so svobodna 
kolektivna pogajanja izjemno pomembna; 
pozdravlja, da namerava Komisija sprejeti 
akcijski program za zaščito in krepitev 
sistemov kolektivnih pogodb na nacionalni 
ter zlasti na panožni ravni, ter obenem 
priporoča, da se sprejmejo ukrepi v skladu 
s členoma 151 in 153 PDEU; poudarja, da 
kolektivne pogodbe pri tem ne smejo biti 
predmet predpisov in razlag na evropski 
ravni;

13. ugotavlja, da so svobodna 
kolektivna pogajanja izjemno pomembna; 
pozdravlja, da namerava Komisija sprejeti 
akcijski program za zaščito in krepitev 
sistemov kolektivnih pogodb na nacionalni 
ravni ter zlasti na panožni ravni in na 
ravni podjetij, ter obenem priporoča, naj se 
sprejmejo ukrepi v skladu s členoma 151 in 
153 PDEU; poudarja, da kolektivne 
pogodbe pri tem ne smejo biti predmet 
predpisov in razlag na evropski ravni;

Or. en

Predlog spremembe 338
Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. ugotavlja, da so svobodna 
kolektivna pogajanja izjemno pomembna; 
pozdravlja, da namerava Komisija sprejeti 
akcijski program za zaščito in krepitev 
sistemov kolektivnih pogodb na nacionalni 

13. ugotavlja, da so svobodna 
kolektivna pogajanja izjemno pomembna; 
pozdravlja, da namerava Komisija sprejeti 
akcijski program za zaščito in krepitev 
sistemov kolektivnih pogodb na nacionalni 
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ter zlasti na panožni ravni, ter obenem 
priporoča, da se sprejmejo ukrepi v skladu 
s členoma 151 in 153 PDEU; poudarja, da 
kolektivne pogodbe pri tem ne smejo biti 
predmet predpisov in razlag na evropski 
ravni;

ter zlasti na panožni ravni, ter obenem 
priporoča, naj se sprejmejo ukrepi v skladu 
s členoma 151 in 153 PDEU; poudarja, da 
kolektivne pogodbe pri tem ne smejo biti 
predmet predpisov in razlag na evropski 
ravni; vendar poudarja potrebo po 
zagotavljanju in uveljavljanju avtonomije 
socialnih partnerjev v vseh državah 
članicah, vključno z nadzorom na ravni 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 339
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
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja potrebo po usklajenem 
pristopu na ravni EU, da bi dosegli realno 
rast plač za vse, preprečili začaran krog 
škodljive konkurence na področju 
stroškov dela in povečali navzgor 
usmerjeno socialno konvergenco; poziva 
Komisijo, naj predlaga direktivo, ki bo 
sindikatom zagotovila dostop do delovnih 
mest za namene združevanja, izmenjave 
informacij in posvetovanja, s tem pa 
vsakemu državljanu EU zagotovila 
pravico do prostovoljnega ustanavljanja 
sindikatov, okrepila zastopanje delavcev 
in zagotovila pravico socialnih partnerjev 
do kolektivnih pogajanj v vseh panogah; 
poudarja, da mora pravica do združevanja 
veljati tudi za nestandardne delavce in 
navidezno samozaposlene delavce, kot so 
platformni delavci;

Or. en
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Predlog spremembe 340
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Alex Agius 
Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poudarja, da se kvalificirani 
delavci zaradi nacionalnih minimalnih 
plač ne bi smeli ujeti v past nizkih ravni 
plač; poziva države članice, naj tesno 
sodelujejo z nacionalnimi socialnimi 
partnerji, da se zmanjša učinek prelivanja 
minimalnih plač v kategorije delovnih 
mest, kjer minimalnih plač ni mogoče 
upravičiti; meni, da je treba v vseh 
državah članicah izboljšati dostop 
delavcev do sektorskih kolektivnih 
pogodb, ki veljajo zanje; poudarja potrebo 
po odpravi nepoštenih praks, kot so 
odbitki od minimalnih plač s strani 
delodajalcev;

Or. en

Predlog spremembe 341
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
Odstavek 13 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13c. poziva Komisijo, naj spodbuja 
uporabo ESS+ za krepitev zmogljivosti 
socialnih partnerjev, da bi izboljšali 
kolektivna pogajanja v Evropi; poziva 
države članice, naj vzpostavijo potrebne 
institucije in mehanizme za podporo 
kolektivnim pogajanjem s posebnim 
poudarkom na sektorskih kolektivnih 
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pogajanjih; poziva države članice, naj se 
pri pripravi zakonodaje, kadar koli je ta 
pomembna za nacionalne socialne 
partnerje, z njimi posvetujejo in jih 
vključijo v proces; 

Or. en

Predlog spremembe 342
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo, naj črpanje 
sredstev iz skladov in programov Unije 
pogoji s spoštovanjem veljavnih 
kolektivnih pogodb;

črtano

Or. es

Predlog spremembe 343
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo, naj črpanje 
sredstev iz skladov in programov Unije 
pogoji s spoštovanjem veljavnih 
kolektivnih pogodb;

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 344
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 14
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo, naj črpanje 
sredstev iz skladov in programov Unije 
pogoji s spoštovanjem veljavnih 
kolektivnih pogodb;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 345
Nicolaus Fest, Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo, naj črpanje 
sredstev iz skladov in programov Unije 
pogoji s spoštovanjem veljavnih 
kolektivnih pogodb;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 346
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
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poziva Komisijo, naj črpanje 
sredstev iz skladov in programov Unije 
pogoji s spoštovanjem veljavnih 
kolektivnih pogodb;

14. poziva Komisijo, naj od 
prejemnikov in upravičencev do 
financiranja EU, nepovratnih sredstev, 
strukturnih skladov, skupne kmetijske 
politike (SKP) in najemnih pogodb ter od 
drugih ustreznih akterjev zahteva, da 
podprejo in spoštujejo veljavne kolektivne 
pogodbe in delovne pogoje;
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Or. en

Predlog spremembe 347
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priporoča državam članicam, naj 
pri deležu uporabe kolektivnih pogodb, 
nižjem od 70 %, sprejmejo ukrepe za 
spodbujanje kolektivnih pogajanj;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 348
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priporoča državam članicam, naj 
pri deležu uporabe kolektivnih pogodb, 
nižjem od 70 %, sprejmejo ukrepe za 
spodbujanje kolektivnih pogajanj;

15. predlaga državam članicam, da bi 
pri deležu uporabe kolektivnih pogodb, 
nižjem od 70 %, morale sprejeti ukrepe za 
spodbujanje kolektivnih pogajanj; 
poudarja, da mora vsak nov ukrep 
zagotoviti tehtno vključevanje nacionalnih 
socialnih partnerjev v postopek odločanja; 
meni, da ne sme noben akcijski načrt 
posegati v avtonomijo nacionalnih 
socialnih partnerjev niti omogočiti 
splošne veljavnosti kolektivnih pogodb, 
razen če se nacionalni socialni partnerji s 
tem v celoti strinjajo;

Or. en
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Predlog spremembe 349
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priporoča državam članicam, naj 
pri deležu uporabe kolektivnih pogodb, 
nižjem od 70 %, sprejmejo ukrepe za 
spodbujanje kolektivnih pogajanj;

15. priporoča državam članicam, naj 
sprejmejo ukrepe za spodbujanje pogajanj, 
kadar to ugodno vpliva na gospodarstvo 
ter na družbene in družinske pogoje v 
državi;

Or. es

Predlog spremembe 350
Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. priporoča državam članicam, naj pri 
deležu uporabe kolektivnih pogodb, nižjem 
od 70 %, sprejmejo ukrepe za spodbujanje 
kolektivnih pogajanj;

15. priporoča državam članicam, naj pri 
deležu uporabe kolektivnih pogodb, nižjem 
od 70 %, sprejmejo ukrepe za spodbujanje 
kolektivnih pogajanj in avtonomije 
socialnih partnerjev;

Or. en

Predlog spremembe 351
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito in s pomočjo sankcij 
uveljavljajo in zagotavljajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih pogodb, da bi 

črtano
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sindikati lahko vstopili v podjetja, govorili 
z delavci na kraju samem ter jih smeli 
organizirati;

Or. pl

Predlog spremembe 352
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito in s pomočjo sankcij 
uveljavljajo in zagotavljajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih pogodb, da bi 
sindikati lahko vstopili v podjetja, govorili 
z delavci na kraju samem ter jih smeli 
organizirati;

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj skrbijo za spoštovanje delovne 
zakonodaje, ki zagotavlja dostojanstvo in 
blaginjo družin ter usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja;

Or. es

Predlog spremembe 353
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Monica Semedo, Yana Toom

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito in s pomočjo sankcij 
uveljavljajo in zagotavljajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih pogodb, da bi 
sindikati lahko vstopili v podjetja, govorili 
z delavci na kraju samem ter jih smeli 
organizirati;

16. poziva države članice, naj 
zagotovijo pravico delavcev do 
združevanja ter do pogajanja in sklepanja 
kolektivnih pogodb ter sprejmejo takojšnje 
ukrepe v primeru kršenja te pravice;

Or. en
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Predlog spremembe 354
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito in s pomočjo sankcij 
uveljavljajo in zagotavljajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih pogodb, da bi 
sindikati lahko vstopili v podjetja, govorili 
z delavci na kraju samem ter jih smeli 
organizirati;

16. poziva države članice, naj 
uveljavljajo in zagotavljajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih pogodb, da bi 
sindikati lahko vstopili v podjetja, govorili 
z delavci na kraju samem ter jih smeli 
organizirati;

Or. en

Predlog spremembe 355
Nicolaus Fest, Guido Reil

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito in s pomočjo sankcij 
uveljavljajo in zagotavljajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih pogodb, da bi 
sindikati lahko vstopili v podjetja, govorili 
z delavci na kraju samem ter jih smeli 
organizirati;

16. poziva države članice, naj 
uveljavljajo in zagotavljajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih pogodb, da bi 
sindikati lahko vstopili v podjetja, govorili 
z delavci na kraju samem ter jih smeli 
organizirati; naroči Komisiji, naj v zvezi s 
tem ne uvede nobenih sankcij za države 
članice, saj je uveljavljanje teh pravic v 
izključni pristojnosti držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 356
Miriam Lexmann
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Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito in s pomočjo sankcij 
uveljavljajo in zagotavljajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih pogodb, da bi 
sindikati lahko vstopili v podjetja, govorili 
z delavci na kraju samem ter jih smeli 
organizirati;

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj zagotavljajo pravico delavcev do 
združevanja ter do pogajanja in sklepanja 
kolektivnih pogodb, da bi sindikati lahko 
vstopili v podjetja, govorili z delavci na 
kraju samem ter jih smeli organizirati;

Or. en

Predlog spremembe 357
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito in s pomočjo sankcij 
uveljavljajo in zagotavljajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih pogodb, da bi 
sindikati lahko vstopili v podjetja, govorili 
z delavci na kraju samem ter jih smeli 
organizirati;

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito in s pomočjo sankcij 
uveljavljajo in zagotavljajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 358
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito in s pomočjo sankcij 

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito in s pomočjo sankcij 
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uveljavljajo in zagotavljajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih pogodb, da bi 
sindikati lahko vstopili v podjetja, govorili 
z delavci na kraju samem ter jih smeli 
organizirati;

uveljavljajo in zagotavljajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 359
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
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito in s pomočjo sankcij 
uveljavljajo in zagotavljajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih pogodb, da bi 
sindikati lahko vstopili v podjetja, govorili 
z delavci na kraju samem ter jih smeli 
organizirati;

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito in s pomočjo sankcij 
uveljavljajo in zagotavljajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih pogodb, da bi 
sindikati lahko imeli dostop do delovnih 
obratov, govorili z delavci na kraju samem, 
tudi če delajo v digitalnem okolju, ter jih 
smeli organizirati;

Or. en

Predlog spremembe 360
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito in s pomočjo sankcij 
uveljavljajo in zagotavljajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih pogodb, da bi 
sindikati lahko vstopili v podjetja, govorili 

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito spodbujajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih pogodb, da bi 
sindikati lahko vstopili v podjetja, govorili 
z delavci na kraju samem ter jih smeli 
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z delavci na kraju samem ter jih smeli 
organizirati;

organizirati;

Or. en

Predlog spremembe 361
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito in s pomočjo sankcij 
uveljavljajo in zagotavljajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih pogodb, da bi 
sindikati lahko vstopili v podjetja, govorili 
z delavci na kraju samem ter jih smeli 
organizirati;

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito in s pomočjo sankcij 
okrepijo pravico delavcev do združevanja 
ter do pogajanja in sklepanja kolektivnih 
pogodb, da bi sindikati lahko vstopili v 
podjetja, govorili z delavci na kraju samem 
ter jih smeli organizirati;

Or. en

Predlog spremembe 362
Dennis Radtke

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito in s pomočjo sankcij 
uveljavljajo in zagotavljajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih pogodb, da bi 
sindikati lahko vstopili v podjetja, govorili 
z delavci na kraju samem ter jih smeli 
organizirati;

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito uveljavljajo in zagotavljajo 
pravico delavcev do združevanja ter do 
pogajanja in sklepanja kolektivnih pogodb, 
da bi sindikati lahko vstopili v podjetja, 
govorili z delavci na kraju samem ter jih 
smeli organizirati;

Or. de
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Predlog spremembe 363
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito in s pomočjo sankcij 
uveljavljajo in zagotavljajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih pogodb, da bi 
sindikati lahko vstopili v podjetja, govorili 
z delavci na kraju samem ter jih smeli 
organizirati;

16. poziva Komisijo in države članice, 
naj učinkovito in s pomočjo sankcij 
uveljavljajo in zagotavljajo pravico 
delavcev do združevanja ter do pogajanja 
in sklepanja kolektivnih in podjetniških 
pogodb, da bi sindikati lahko vstopili v 
podjetja, govorili z delavci na kraju samem 
ter jih smeli organizirati;

Or. en

Predlog spremembe 364
Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 16 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

16a. ugotavlja, da v nekaterih državah 
članicah obstajajo primeri političnega 
izkoriščanja in zlorabe s strani socialnih 
partnerjev, ter poziva Komisijo, naj 
odločno ukrepa proti temu pojavu;

Or. en

Predlog spremembe 365
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. odločno poziva Komisijo in države 
članice, naj si prizadevajo za spremembo 

črtano
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evropskih pravil o konkurenci, da bi javne 
storitve splošnega pomena, npr. 
bolnišnice in negovalne ustanove, ostale v 
javnem sektorju (v najširšem dojemanju 
tega pojma), oziroma ponovno postale 
njegov del;

Or. ro

Predlog spremembe 366
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. odločno poziva Komisijo in države 
članice, naj si prizadevajo za spremembo 
evropskih pravil o konkurenci, da bi javne 
storitve splošnega pomena, npr. 
bolnišnice in negovalne ustanove, ostale v 
javnem sektorju (v najširšem dojemanju 
tega pojma), oziroma ponovno postale 
njegov del;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 367
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. odločno poziva Komisijo in države 
članice, naj si prizadevajo za spremembo 
evropskih pravil o konkurenci, da bi javne 
storitve splošnega pomena, npr. 
bolnišnice in negovalne ustanove, ostale v 
javnem sektorju (v najširšem dojemanju 
tega pojma) oziroma ponovno postale 
njegov del;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 368
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. odločno poziva Komisijo in države 
članice, naj si prizadevajo za spremembo 
evropskih pravil o konkurenci, da bi javne 
storitve splošnega pomena, npr. 
bolnišnice in negovalne ustanove, ostale v 
javnem sektorju (v najširšem dojemanju 
tega pojma) oziroma ponovno postale 
njegov del;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 369
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
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. odločno poziva Komisijo in države 
članice, naj si prizadevajo za spremembo 
evropskih pravil o konkurenci, da bi javne 
storitve splošnega pomena, npr. 
bolnišnice in negovalne ustanove, ostale v 
javnem sektorju (v najširšem dojemanju 
tega pojma) oziroma ponovno postale 
njegov del;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 370
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev
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Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. odločno poziva Komisijo in države 
članice, naj si prizadevajo za spremembo 
evropskih pravil o konkurenci, da bi javne 
storitve splošnega pomena, npr. 
bolnišnice in negovalne ustanove, ostale v 
javnem sektorju (v najširšem dojemanju 
tega pojma) oziroma ponovno postale 
njegov del;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 371
Jordi Cañas

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. odločno poziva Komisijo in države 
članice, naj si prizadevajo za spremembo 
evropskih pravil o konkurenci, da bi javne 
storitve splošnega pomena, npr. 
bolnišnice in negovalne ustanove, ostale v 
javnem sektorju (v najširšem dojemanju 
tega pojma) oziroma ponovno postale 
njegov del;

17. odločno poziva Komisijo in države 
članice, naj si prizadevajo zagotoviti, da bi 
javne storitve, ki so pod zasebno ali javno 
upravo, spoštovale vsaj minimalne 
delovne pogoje za svoje osebje, zlasti 
svobodo pogajanja in sklepanja 
kolektivnih ali podjetniških pogodb in 
pravico do ustrezne plače;

Or. en

Predlog spremembe 372
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. odločno poziva Komisijo in države 17. odločno poziva Komisijo in države 
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članice, naj si prizadevajo za spremembo 
evropskih pravil o konkurenci, da bi javne 
storitve splošnega pomena, npr. bolnišnice 
in negovalne ustanove, ostale v javnem 
sektorju (v najširšem dojemanju tega 
pojma) oziroma ponovno postale njegov 
del;

članice, naj si prizadevajo za spremembo 
evropskih pravil o konkurenci, da bi javne 
storitve splošnega pomena, npr. bolnišnice 
in negovalne ustanove, ostale v javnem ali 
zasebnem sektorju v skladu s svobodnim 
tržnim gospodarstvom, pri čemer je treba 
vedno zagotavljati odličnost pri njihovem 
izvajanju, saj izrazito služijo splošnemu 
interesu;

Or. es

Predlog spremembe 373
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. odločno poziva Komisijo in države 
članice, naj si prizadevajo za spremembo 
evropskih pravil o konkurenci, da bi javne 
storitve splošnega pomena, npr. bolnišnice 
in negovalne ustanove, ostale v javnem 
sektorju (v najširšem dojemanju tega 
pojma) oziroma ponovno postale njegov 
del;

17. odločno poziva Komisijo in države 
članice, naj si prizadevajo za spremembo 
evropskih pravil o konkurenci, da bi javne 
storitve splošnega pomena, npr. bolnišnice 
in negovalne ustanove, ostale v javnem 
sektorju (v najširšem pomenu tega pojma) 
oziroma lažje ponovno postale njegov del;

Or. de

Predlog spremembe 374
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj – da bi 
preprečila konkurenčnost na račun plač – 
direktive o javnem naročanju spremeni 
tako, da bodo lahko ponudniki uspešno 
sodelovali le, če bodo spoštovali veljavne 
kolektivne pogodbe; države članice poziva, 

črtano
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naj zagotavljajo njihovo spoštovanje, 
preverjanje in izvrševanje;

Or. pl

Predlog spremembe 375
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj – da bi 
preprečila konkurenčnost na račun plač – 
direktive o javnem naročanju spremeni 
tako, da bodo lahko ponudniki uspešno 
sodelovali le, če bodo spoštovali veljavne 
kolektivne pogodbe; države članice poziva, 
naj zagotavljajo njihovo spoštovanje, 
preverjanje in izvrševanje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 376
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
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj – da bi 
preprečila konkurenčnost na račun plač – 
direktive o javnem naročanju spremeni 
tako, da bodo lahko ponudniki uspešno 
sodelovali le, če bodo spoštovali veljavne 
kolektivne pogodbe; države članice poziva, 
naj zagotavljajo njihovo spoštovanje, 
preverjanje in izvrševanje;

18. poziva Komisijo, naj revidira 
direktivo o javnem naročanju 2014/24/EU 
zaradi izvajanja socialne klavzule, ki od 
gospodarskih subjektov in podizvajalcev 
zahteva, da v celoti spoštujejo pravico 
delavcev do kolektivnih pogajanj in 
določijo pogoje za polno izvajanje 
veljavnih sektorskih kolektivnih pogodb in 
tukaj opisanih delovnih pogojev; države 
članice poziva, naj zagotavljajo njihovo 
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spoštovanje, preverjanje in izvrševanje;

Or. en

Predlog spremembe 377
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj – da bi 
preprečila konkurenčnost na račun plač – 
direktive o javnem naročanju spremeni 
tako, da bodo lahko ponudniki uspešno 
sodelovali le, če bodo spoštovali veljavne 
kolektivne pogodbe; države članice poziva, 
naj zagotavljajo njihovo spoštovanje, 
preverjanje in izvrševanje;

18. poziva Komisijo, naj direktive o 
javnem naročanju spremeni tako, da ne 
bodo imele enakih pogojev kot v zasebnem 
sektorju;

Or. es

Predlog spremembe 378
Ádám Kósa

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poziva Komisijo, naj – da bi 
preprečila konkurenčnost na račun plač – 
direktive o javnem naročanju spremeni 
tako, da bodo lahko ponudniki uspešno 
sodelovali le, če bodo spoštovali veljavne 
kolektivne pogodbe; države članice poziva, 
naj zagotavljajo njihovo spoštovanje, 
preverjanje in izvrševanje;

18. poziva Komisijo, naj direktive o 
javnem naročanju spremeni tako, da bodo 
lahko ponudniki uspešno sodelovali le, če 
bodo spoštovali veljavne kolektivne 
pogodbe; države članice poziva, naj 
zagotavljajo njihovo spoštovanje, 
preverjanje in izvrševanje;

Or. en
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Predlog spremembe 379
Lukas Mandl

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. predlaga, naj Komisija evropske 
predpise spremeni tako, da se bodo 
samostojni podjetniki in delavci v 
nestandardnih oblikah zaposlitve lahko 
združevali in sodelovali v kolektivnih 
pogajanjih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 380
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
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. predlaga, naj Komisija evropske 
predpise spremeni tako, da se bodo 
samostojni podjetniki in delavci v 
nestandardnih oblikah zaposlitve lahko 
združevali in sodelovali v kolektivnih 
pogajanjih;

19. priznava, da je zaradi digitalizacije 
in globalizacije prišlo do znatnega 
povečanja samozaposlitev in atipičnih 
oblik dela; predlaga, naj Komisija in 
države članice preučijo potrebo in 
možnosti za združevanje samostojnih 
podjetnikov in delavcev v nestandardnih 
oblikah zaposlitve ter sodelovanje v 
kolektivnih pogajanjih in naj po potrebi 
predlagajo regulativne spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 381
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
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. predlaga, naj Komisija evropske 
predpise spremeni tako, da se bodo 
samostojni podjetniki in delavci v 
nestandardnih oblikah zaposlitve lahko 
združevali in sodelovali v kolektivnih 
pogajanjih;

19. pozdravlja načrt Komisije, da 
evropske predpise spremeni tako, da se 
bodo samostojni podjetniki in delavci v 
nestandardnih oblikah zaposlitve lahko 
združevali in sodelovali v kolektivnih 
pogajanjih; poudarja, da se zaradi tega ne 
sme odložiti nobena druga pobuda 
Komisije za odpravo navideznih 
samozaposlitev in zagotavljanje pravic 
delavcev v nestandardnih oblikah 
zaposlitve;

Or. en

Predlog spremembe 382
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. predlaga, naj Komisija evropske 
predpise spremeni tako, da se bodo 
samostojni podjetniki in delavci v 
nestandardnih oblikah zaposlitve lahko 
združevali in sodelovali v kolektivnih 
pogajanjih;

19. predlaga, naj Komisija evropska 
pravila spremeni tako, da se bodo delavci v 
nestandardnih oblikah zaposlitve, ki po 
možnosti vključujejo samozaposlene, 
lahko združevali in sodelovali v 
kolektivnih pogajanjih;

Or. de

Predlog spremembe 383
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. predlaga, naj Komisija evropske 19. predlaga, naj države članice 
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predpise spremeni tako, da se bodo 
samostojni podjetniki in delavci v 
nestandardnih oblikah zaposlitve lahko 
združevali in sodelovali v kolektivnih 
pogajanjih;

predpise spremenijo tako, da se bodo 
samostojni podjetniki in delavci v 
nestandardnih oblikah zaposlitve lahko 
združevali in sodelovali v kolektivnih 
pogajanjih;

Or. pl

Predlog spremembe 384
Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. predlaga, naj Komisija evropske 
predpise spremeni tako, da se bodo 
samostojni podjetniki in delavci v 
nestandardnih oblikah zaposlitve lahko 
združevali in sodelovali v kolektivnih 
pogajanjih;

19. predlaga, naj Komisija evropske 
predpise spremeni tako, da se bodo 
samostojni podjetniki in delavci v 
nestandardnih oblikah zaposlitve lahko 
združevali in učinkovito sodelovali v 
kolektivnih pogajanjih ter sklepali 
kolektivne pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 385
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. predlaga, naj Komisija evropske 
predpise spremeni tako, da se bodo 
samostojni podjetniki in delavci v 
nestandardnih oblikah zaposlitve lahko 
združevali in sodelovali v kolektivnih 
pogajanjih;

19. predlaga, naj Komisija evropske 
predpise spremeni tako, da se bodo 
samostojni podjetniki in delavci v 
nestandardnih oblikah zaposlitve lahko 
združevali in sodelovali v kolektivnih 
pogajanjih ali drugih oblikah, ki se prožno 
prilagajajo potrebam trga;

Or. es
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Predlog spremembe 386
Elisabetta Gualmini

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. spodbuja države članice, naj 
podprejo sodelovanje delavcev pri 
upravljanju in njihovo samozaposlovanje, 
tudi prek zadrug in socialnih podjetij;

Or. en

Predlog spremembe 387
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. pozdravlja sprejetje svežnja za 
mobilnost; meni, da je sveženj za 
mobilnost močno orodje za boj proti 
socialnemu dampingu in revščini 
zaposlenih v prometnem sektorju; poziva 
k hitremu in celovitemu izvajanju 
predpisov, ki prinašajo ugodnosti za 
voznike tovornjakov po vsej Evropi; 
poudarja, da je treba sprejeti dodatne in 
podobne pobude za odpravo socialnega 
dampinga in revščine zaposlenih v drugih 
panogah, za katere so značilni socialni 
damping in slabi delovni pogoji, na 
primer na področju zračnega in ladijskega 
prometa;

Or. en

Predlog spremembe 388
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
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Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 19 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19c. meni, da mora imeti vsak delavec 
celovit pregled na tem, kdo je njegov 
delodajalec, ter nad svojo plačo in 
delovnimi pravicami, bodisi v skladu s 
sektorsko kolektivno pogodbo bodisi z 
nacionalno zakonodajo; meni, da morajo 
biti te informacije na voljo inšpektoratom 
za delo, da lahko preverjajo, ali 
delodajalci izpolnjujejo svoje dolžnosti; 
meni, da bi bilo to lahko urejeno s 
posebno izkaznico za čezmejne delavce, ki 
se je v nekaterih državah članicah že 
pokazala za učinkovito orodje v boju proti 
socialnemu dampingu; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj hitro uvede digitalno 
evropsko številko socialnega zavarovanja; 
meni, da ima evropska številka socialnega 
zavarovanja velik potencial, da služi kot 
nadzorni mehanizem za posameznike in 
ustrezne organe, s katerim bo mogoče 
zagotavljati, da so prispevki za socialno 
varnost plačani v skladu z obveznostmi, in 
preprečevati goljufije na področju 
socialne varnosti;

Or. en

Predlog spremembe 389
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
Odstavek 19 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19d. pozdravlja predlog Komisije za 
program znanj in spretnosti; poudarja, da 
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so nizke stopnje izobrazbe eden od 
temeljnih vzrokov revščine zaposlenih; 
poudarja, da sta vseživljenjsko učenje in 
prekvalifikacija ključna za doseganje 
višjih plač; poudarja, da je treba v skladu 
z načeli jamstva za mlade nujno sprejeti 
jamstvo za znanja in spretnosti; meni, da 
bi bilo treba vsem evropskim državljanom 
v štirih mesecev po tem, ko izgubijo 
zaposlitev ali končajo formalno 
izobraževanje, zagotoviti možnost 
kakovostnega izpopolnjevanja in 
prekvalifikacije; se strinja, da je potreben 
velik poudarek na digitalnih znanjih in 
spretnostih;

Or. en

Predlog spremembe 390
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
Odstavek 19 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19e. poziva države članice, naj tesno 
sodelujejo s socialnimi partnerji, izvajalci 
izobraževanja in usposabljanja, podjetji in 
drugimi deležniki, da bi se odpravile 
strukturne pomanjkljivosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja ter da bi se 
izboljšali njihova kakovost in ustreznost 
glede na trg dela, med drugim tudi zato, 
da bi se vsakemu delavcu omogočil dostop 
do vseživljenjskega učenja;

Or. en

Predlog spremembe 391
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
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Predlog resolucije
Odstavek 19 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19f. poudarja, da omejitve pri 
upravičenosti do socialnih ugodnosti na 
podlagi števila opravljenih ur dela močno 
vplivajo na invalide; poziva države 
članice, naj zagotovijo prožnost pri 
invalidninah, da ljudje ne bi izgubili 
pravice do prihodnjih nadomestil za 
invalidnost, ko bi se zaposlili;

Or. en

Predlog spremembe 392
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
Odstavek 19 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19g. poziva Komisijo, naj predstavi 
strategijo o invalidnosti za obdobje po 
letu 2020, da bi zagotovila polno 
vključenost invalidov na trg dela z jasnim 
poudarkom na boju proti revščini 
zaposlenih; poziva Komisijo, naj predstavi 
predlog za zagotovitev polne dostopnosti 
do trga dela na evropskih delovnih 
mestih; je trdno prepričan, da morajo tudi 
invalidi imeti pravico do dela in tega, da 
zaslužijo dostojno plačo;

Or. en

Predlog spremembe 393
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz
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Predlog resolucije
Odstavek 19 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19h. meni, da bi podjetja v vajeništvu 
morala videti naložbo in ne brezplačnega 
dela; opozarja, da mladi v času vajeništva 
pogosto nimajo drugih virov prihodka; 
meni, da je prispevek vajencev dragocen 
in bistven in si zanj zaslužijo plačilo; 
Komisijo in države članice poziva, naj 
odpravijo neplačana vajeništva in 
zagotovijo visokokakovostno in dostojno 
plačano vajeništvo; 

Or. en

Predlog spremembe 394
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
Odstavek 19 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19i. meni, da bi morali biti mladi 
odrasli delavci plačani na podlagi svojih 
izkušenj in da ne smejo biti diskriminirani 
z znatno nižjimi plačami zgolj zaradi svoje 
starosti; zato poziva države članice, naj 
odpravijo prakso zakonsko določenih 
plač, ki so nižje od minimalnih, za mlade 
odrasle delavce; 

Or. en

Predlog spremembe 395
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
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Predlog resolucije
Odstavek 19 j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19j. poudarja, da je treba v okviru 
novega Evropskega socialnega sklada 
plus (ESS+) več sredstev nameniti za 
najbolj ogrožene, saj je to bistveni element 
evropske solidarnosti ter način, kako 
prispevati k boju proti najhujšim oblikam 
revščine v EU, kot sta pomanjkanje hrane 
in revščina otrok;

Or. en

Predlog spremembe 396
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 19 k (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19k. opozarja, da je kriza zaradi covida-
19 razkrila več primerov zlorab pri 
najemanju podizvajalcev v državah 
članicah; poziva Komisijo in države 
članice, naj odpravijo zlorabe pri 
najemanju podizvajalcev ter zagotovijo 
zaščito sezonskih in čezmejnih delavcev 
vzdolž celotne verige podizvajalcev in 
dobavne verige; je trdno prepričan, da 
morajo podjetja te delavce neposredno 
zaposliti ter jim zagotoviti lokalno plačo in 
delovne pogoje, kot so določeni v veljavni 
sektorski kolektivni pogodbi ali 
nacionalni zakonodaji; poudarja, da je 
treba vzpostaviti učinkovite mehanizme za 
zagotavljanje odgovornosti v celotnih 
podizvajalskih verigah in uveljavljanje 
nadomestil, kadar podizvajalci ne 
upoštevajo zakonsko določene minimalne 
plače ali veljavnih kolektivnih pogodb; v 
zvezi s tem opozarja na dolžnost 
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delodajalca, da zagotovi ustrezne in 
dostopne stanovanjske objekte za delavce, 
ne da bi se ti stroški odbili od plač 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 397
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 19 l (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19l. poudarja, da je pandemija covida-
19 še poglobila že obstoječe neenakosti, 
saj so negativne družbeno-gospodarske 
posledice nesorazmerno prizadele vse 
tiste, ki se že spopadajo z revščino ali za 
katere obstaja veliko tveganje, da bodo 
postali revni in ranljivi;

Or. en

Predlog spremembe 398
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da se neravnovesja ne 
smejo poglabljati in da se posledice krize 
zaradi covida-19 ne smejo odražati v obliki 
varčevalnih ukrepov ali v okviru 
evropskega semestra bremeniti zaposlene 
in revne; vztraja, da so zlasti ukrepi zoper 
revščino in revščino zaposlenih nujni;

20. poudarja, da je kriza zaradi covida-
19 znatno prizadela zaposlene in 
prikrajšane osebe; vztraja, da so zlasti 
ukrepi zoper revščino in revščino 
zaposlenih nujni; v zvezi s tem opozarja, da 
bi bilo treba za povečanje razpoložljivosti 
sredstev iz sklada FEAD uporabiti 
zadosten delež dodatnih sredstev v okviru 
pobude REACT-EU, da bi pomagali 
najbolj ogroženim; enako poudarja 
pomen zagotavljanja zadostnih sredstev za 
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ESS+ v naslednjem večletnem finančnem 
okviru;

Or. en

Predlog spremembe 399
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da se neravnovesja ne 
smejo poglabljati in da se posledice krize 
zaradi covida-19 ne smejo odražati v obliki 
varčevalnih ukrepov ali v okviru 
evropskega semestra bremeniti zaposlene 
in revne; vztraja, da so zlasti ukrepi zoper 
revščino in revščino zaposlenih nujni;

20. poudarja, da morajo biti odzivi 
politike na krizo zaradi covida-19 
usmerjeni v ljudi in temeljiti na globalni 
solidarnosti; vztraja, da so zlasti ukrepi 
zoper revščino in revščino zaposlenih 
nujni; poziva države članice, naj vsem 
ranljivim delavcem med pandemijo 
zagotovijo ustrezno varstvo in naj 
sodelujejo s podjetji in socialnimi 
partnerji pri oblikovanju učinkovitih, 
praktičnih in pravičnih rešitev za izzive, 
povezane s pandemijo;

Or. en

Predlog spremembe 400
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da se neravnovesja ne 
smejo poglabljati in da se posledice krize 
zaradi covida-19 ne smejo odražati v obliki 
varčevalnih ukrepov ali v okviru 
evropskega semestra bremeniti zaposlene 
in revne; vztraja, da so zlasti ukrepi zoper 
revščino in revščino zaposlenih nujni;

20. poudarja, da kriza zaradi covida-19 
ne bi smela upočasniti prizadevanj v boju 
zoper revščino in revščino zaposlenih; 
ponovno opozarja, da bi bilo treba za 
dosego tega cilja uporabiti tudi evropski 
semester;
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Or. en

Predlog spremembe 401
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da se neravnovesja ne 
smejo poglabljati in da se posledice krize 
zaradi covida-19 ne smejo odražati v obliki 
varčevalnih ukrepov ali v okviru 
evropskega semestra bremeniti zaposlene 
in revne; vztraja, da so zlasti ukrepi zoper 
revščino in revščino zaposlenih nujni;

20. poudarja, da se neravnovesja ne 
smejo poglabljati in da je zaradi posledic 
krize zaradi covida-19 potreben socialni 
kompromis med različnimi akterji, pri 
katerem bo interes podjetnikov, zaposlenih 
in samozaposlenih delavcev ter družin 
enako zastopan, zaščiten in upoštevan pri 
iskanju rešitev;

Or. es

Predlog spremembe 402
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da se neravnovesja ne 
smejo poglabljati in da se posledice krize 
zaradi covida-19 ne smejo odražati v obliki 
varčevalnih ukrepov ali v okviru 
evropskega semestra bremeniti zaposlene 
in revne; vztraja, da so zlasti ukrepi zoper 
revščino in revščino zaposlenih nujni;

20. poudarja, da se neravnovesja ne 
smejo poglabljati in da posledice krize 
zaradi covida-19 ne smejo bremeniti 
zaposlenih in revnih; vztraja, da so zlasti 
ukrepi zoper revščino in revščino 
zaposlenih nujni;

Or. en

Predlog spremembe 403
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja, da se neravnovesja ne 
smejo poglabljati in da se posledice krize 
zaradi covida-19 ne smejo odražati v obliki 
varčevalnih ukrepov ali v okviru 
evropskega semestra bremeniti zaposlene 
in revne; vztraja, da so zlasti ukrepi zoper 
revščino in revščino zaposlenih nujni;

20. poudarja, da se neravnovesja ne 
smejo poglabljati in da se posledice krize 
zaradi covida-19 ne smejo odražati v obliki 
varčevalnih ukrepov ali v okviru 
evropskega semestra bremeniti zaposlene 
in revne; vztraja, da so zlasti ukrepi zoper 
revščino, tudi v okviru načrtov in svežnjev 
EU za okrevanje, in revščino zaposlenih 
nujni;

Or. en

Predlog spremembe 404
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poudarja, da je treba zagotoviti 
celovito varstvo ranljivih skupin, ki jih je 
pandemija covida-19 najbolj prizadela, in 
sicer z okrepitvijo vseh strukturnih 
ukrepov socialnega varstva poleg 
začasnih nadomestil, dodeljenih v času 
pandemije, vključno s podaljšanjem 
trajanja in povečanjem finančne podpore 
v okviru sistemov socialnega varstva, 
višino pomoči za osebe pod pragom 
minimalnega dohodka, stanovanjskimi in 
otroškimi dodatki ter dajatvami socialne 
varnosti za zaposlene, da se tako prepreči 
poglabljanje družbeno-gospodarskih 
neenakosti;

Or. en

Predlog spremembe 405
Özlem Demirel
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Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva Komisijo in države članice, 
naj predlagajo minimalne standarde za 
posamezna nacionalna zavarovanja za 
primer brezposelnosti in sisteme 
minimalnih plač v obliki zakonodajnih 
okvirov, da bi delavcem in prebivalcem v 
Evropi zagotovili boljšo socialno varnost, 
zlasti glede na krizo zaradi covida-19;

Or. de

Predlog spremembe 406
Cindy Franssen, Romana Tomc, Maria Walsh, Dennis Radtke, Lukas Furlas (Loucas 
Fourlas), José Manuel Fernandes, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. poziva k sprejetju ukrepov za 
preprečevanje ponovnega povečanja 
neprostovoljnega dela s krajšim delovnim 
časom zaradi covida-19;

Or. en

Predlog spremembe 407
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 20 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20b. poudarja, da so obsežne 
neenakosti temeljni vzrok revščine in 
socialne izključenosti ter da se poglabljajo 
zaradi sedanjih nizkih plač delavcev in 
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neučinkovitosti sistemov socialnega 
varstva, prerazporeditvenih politik, 
socialnih storitev, izobraževanja, 
zdravstvenega varstva ter osnovnih 
storitev, kot so dostojna in dostopna 
stanovanja ter energetske storitve; 
poudarja, da sta se med krizo zaradi 
covida-19 revščina in socialna 
izključenost v številnih državah bistveno 
povečali zaradi nenadnega padca ali 
izpada dohodka tistih, ki so izgubili 
zaposlitev ali ki se jim je dohodek 
zmanjšal zaradi povečanih stroškov;

Or. en

Predlog spremembe 408
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo, naj zlasti 
upošteva gospodarske vplive dela s 
skrajšanim delovnim časom in odpuščanj 
ter socialne posledice za ljudi, ki živijo v 
negotovih razmerah;

21. poudarja pozitiven vidik shem 
skrajšanega delovnega časa, ki so jih 
države članice vzpostavile, da bi zaščitile 
delovna mesta in ohranile velik delež plač 
med krizo, ter v zvezi s tem pozdravlja nov 
mehanizem SURE; poziva Komisijo, naj 
zlasti upošteva gospodarske vplive dela s 
skrajšanim delovnim časom in odpuščanj 
ter socialne posledice za ljudi, ki živijo v 
negotovih razmerah;

Or. en

Predlog spremembe 409
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo, naj zlasti 
upošteva gospodarske vplive dela s 
skrajšanim delovnim časom in odpuščanj 
ter socialne posledice za ljudi, ki živijo v 
negotovih razmerah;

21. poziva Komisijo, naj zlasti 
upošteva gospodarske vplive dela s 
skrajšanim delovnim časom in odpuščanj 
ter socialne posledice za ljudi, ki živijo v 
negotovih razmerah; zato poziva Komisijo 
in države članice, naj zaščitijo delavce in 
zagotovijo ustrezen dohodek za vse, 
vključno z zagotavljanjem finančne 
podpore za ohranitev ljudi na delovnih 
mestih in zagotovljeno dohodkovno 
podporo za samozaposlene ali zaposlene v 
atipičnih oblikah zaposlitve, ki izgubljajo 
dohodke zaradi krize; poleg tega poziva 
države članice, naj zaščitijo ljudi, ki živijo 
v negotovih razmerah, z odpravo prisilnih 
izselitev zaradi neplačila najemnine ali 
hipoteke, in sicer tako, da jim pomagajo 
pri plačilu računov za energijo ter 
zagotovijo brezplačne šolske obroke za 
vse, ki jih potrebujejo;

Or. en

Predlog spremembe 410
Eugen Tomac

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo, naj zlasti 
upošteva gospodarske vplive dela s 
skrajšanim delovnim časom in odpuščanj 
ter socialne posledice za ljudi, ki živijo v 
negotovih razmerah;

21. poziva Komisijo, naj zlasti 
upošteva gospodarske vplive dela s 
skrajšanim delovnim časom in odpuščanj 
ter socialne posledice za ljudi, ki živijo v 
negotovih razmerah; poziva države članice, 
naj dajejo skrajšanemu delovnemu času 
prednost pred odpuščanjem, kadar je to 
mogoče, da ekonomska kriza ne bi 
nepravično vplivala na določene 
kategorije;

Or. ro
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Predlog spremembe 411
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
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da v okviru krize zaradi 
covida-19 poteka čedalje večje število 
postopkov prestrukturiranja; je 
zaskrbljen, ker podjetja v teh postopkih 
prestrukturiranja ne spoštujejo pravic 
delavcev do informacij, posvetovanja in 
udeležbe niti ne spoštujejo obstoječih 
evropskih in nacionalnih predpisov s tega 
področja; poziva Evropsko komisijo, naj 
sprejme nujne in odločne ukrepe v zvezi s 
podjetji držav članic in evropskimi 
podjetji, da bi zagotovila, da se bodo 
spoštovale pravice delavcev do informacij, 
posvetovanja in udeležbe in da bodo 
podjetja v postopkih prestrukturiranja 
upoštevala pravne zahteve;

Or. en

Predlog spremembe 412
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poudarja, da je kriza zaradi 
covida-19 še enkrat pokazala, kako 
pomembno je zaposlovanje v zdravstvenih 
in socialnih storitvah za delovanje našega 
gospodarstva in družbe; poudarja, da je 
delo na področju zdravstvenega in 
socialnega varstva bistveno delo, ki se 
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sistematično podcenjuje in premalo 
plačuje; dodaja, da sedanji sistem 
socialnega varstva v Evropi razkriva 
pomanjkljivosti in šibke točke sistema 
varstva, ki temelji na mobilnosti, ter 
potrebo po navzgor usmerjeni socialni 
konvergenci;

Or. en

Predlog spremembe 413
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. poziva države članice, naj povečajo 
in izboljšajo vrednost poklicev, ki so bili 
med krizo opredeljeni kot sistemsko 
pomembni, kot so oskrbovalci in 
negovalci bolnih in starejših, prodajalci, 
vzgojitelji in čistilci; poudarja, da te 
poklice večinoma opravljajo ženske ter da 
so pogosto zaznamovani z nizkim plačilom 
in negotovimi delovnimi pogoji; 

Or. de

Predlog spremembe 414
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. opozarja, da številni izpostavljeni 
delavci opravljajo nizko plačana dela in 
delajo v negotovih delovnih pogojih, 
deloma pa jim tudi ni zagotovljeno 
zdravstveno in socialno varstvo;

Or. en
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Predlog spremembe 415
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
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 21a. ker sheme skrajšanega delovnega 
časa niso enake v vseh državah članicah 
in ker so v Evropi velike razlike v ravni 
nadomestil za skrajšani delovni čas, je 
zaskrbljen, da revščina zaposlenih zlasti 
grozi zaposlenim z nizkimi nadomestili za 
skrajšani delovni čas; 

Or. en

Predlog spremembe 416
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 21 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21a. meni, da je treba zmanjšati davčno 
obremenitev, da bi olajšali gospodarsko 
dejavnost in ponovno vključili osebe, 
zajete v okvire za zmanjšanje delovnega 
časa, in osebe v podjetjih, ki so jih 
prizadele znatne gospodarske posledice;

Or. es

Predlog spremembe 417
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Odstavek 21 b (novo)



AM\1212061SL.docx 121/136 PE655.980v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. poziva Komisijo in države članice, 
naj primere izkoriščanja in prevar 
mobilnih in sezonskih delavcev v Evropi, 
ki so jih odkrile med krizo zaradi covida-
19, v prihodnje preprečijo, prizadete pa s 
svetovanjem – tudi v sodelovanju s 
sindikati1a in organizacijami civilne 
družbe – bolje podprejo pri uveljavljanju 
veljavne zakonodaje; poudarja, da morajo 
države članice tudi z boljšim nadzorom 
zagotavljati spoštovanje obstoječih 
ukrepov za varstvo pri delu in varstvo 
zdravja; 
__________________
1a Na primer www.faire-mobilitaet.de/en.

Or. de

Predlog spremembe 418
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
Odstavek 21 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

21b. ker se bo kljub podpori za 
skrajšani delovni čas število odpuščanj še 
povečevalo, poziva Komisijo, naj uvede 
evropski sistem pozavarovanja za primer 
brezposelnosti;

Or. en

Predlog spremembe 419
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo in države članice, 
naj najtežje posledice krize zaradi covida-
19 lajšajo z evropsko in nacionalno 
podporo, pri čemer bi moralo biti 
dodeljevanje javnih sredstev, npr. iz 
instrumenta SURE, vezano na prepoved 
krčenja obstoječih delovnih mest;

22. poziva Komisijo in države članice, 
naj najtežje posledice krize zaradi covida-
19 lajšajo z evropsko in nacionalno 
podporo;

Or. pl

Predlog spremembe 420
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo in države članice, 
naj najtežje posledice krize zaradi covida-
19 lajšajo z evropsko in nacionalno 
podporo, pri čemer bi moralo biti 
dodeljevanje javnih sredstev, npr. iz 
instrumenta SURE, vezano na prepoved 
krčenja obstoječih delovnih mest;

22. poziva Komisijo in države članice, 
naj najtežje posledice krize zaradi covida-
19 lajšajo z evropsko in nacionalno 
podporo, in sicer z dodeljevanjem 
ustreznih sredstev, npr. iz instrumenta 
SURE; poudarja, da bi države članice 
morale sprejeti skupne dolgoročne 
instrumente za ohranjanje delovnih mest 
ter znanj in spretnosti ter zmanjšanje 
obremenitve nacionalnih javnih financ, 
da bi se lahko spopadle z velikimi pretresi; 
v zvezi s tem čaka na prihodnji predlog 
Komisije v zvezi z dolgoročnim evropskim 
sistemom pozavarovanja za primer 
brezposelnosti;

Or. en

Predlog spremembe 421
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Monica Semedo, Yana Toom
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Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo in države članice, 
naj najtežje posledice krize zaradi covida-
19 lajšajo z evropsko in nacionalno 
podporo, pri čemer bi moralo biti 
dodeljevanje javnih sredstev, npr. iz 
instrumenta SURE, vezano na prepoved 
krčenja obstoječih delovnih mest;

22. poziva Komisijo in države članice, 
naj najtežje posledice krize zaradi covida-
19 lajšajo s ciljno usmerjeno evropsko in 
nacionalno podporo in dodeljevanjem 
zadostnih sredstev; v zvezi s tem 
pozdravlja oblikovanje začasnega 
instrumenta SURE in poziva države 
članice, naj ga začnejo hitro izvajati;

Or. en

Predlog spremembe 422
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo in države članice, 
naj najtežje posledice krize zaradi covida-
19 lajšajo z evropsko in nacionalno 
podporo, pri čemer bi moralo biti 
dodeljevanje javnih sredstev, npr. iz 
instrumenta SURE, vezano na prepoved 
krčenja obstoječih delovnih mest;

22. poziva Komisijo in države članice, 
naj najtežje posledice krize zaradi covida-
19 lajšajo z evropsko in nacionalno 
podporo, da bi zaščitile obstoječa delovna 
mesta in preprečile odpuščanje, med 
drugim z dodeljevanjem javnih sredstev, 
npr. iz instrumenta SURE,;

Or. es

Predlog spremembe 423
Miriam Lexmann

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo in države članice, 
naj najtežje posledice krize zaradi covida-
19 lajšajo z evropsko in nacionalno 

22. poziva Komisijo in države članice, 
naj najtežje posledice krize zaradi covida-
19 lajšajo z evropsko in nacionalno 
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podporo, pri čemer bi moralo biti 
dodeljevanje javnih sredstev, npr. iz 
instrumenta SURE, vezano na prepoved 
krčenja obstoječih delovnih mest;

podporo, in sicer z dodeljevanjem javnih 
sredstev, npr. iz instrumenta SURE;

Or. en

Predlog spremembe 424
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poziva Komisijo in države članice, 
naj najtežje posledice krize zaradi covida-
19 lajšajo z evropsko in nacionalno 
podporo, pri čemer bi moralo biti 
dodeljevanje javnih sredstev, npr. iz 
instrumenta SURE, vezano na prepoved 
krčenja obstoječih delovnih mest;

22. poziva Komisijo in države članice, 
naj najtežje posledice krize zaradi covida-
19 lajšajo z evropsko in nacionalno 
podporo, pri čemer bi moralo biti 
dodeljevanje javnih sredstev, npr. iz 
instrumenta SURE, vezano na prepoved 
krčenja obstoječih delovnih mest; meni, da 
morajo države članice zagotoviti, da bodo 
finančno pomoč prejela le podjetja, ki 
spoštujejo veljavne kolektivne pogodbe, in 
da podjetja, ki prejemajo pomoč, ne 
izvajajo ponovnega odkupa delnic 
oziroma delničarjem ne izplačujejo 
dividend, vodstvenim delavcem pa ne 
premij, in da niso registrirana v davčnih 
oazah;

Or. en

Predlog spremembe 425
Elisabetta Gualmini

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva Komisijo in države članice, 
naj posebej podprejo zaposlene ženske in 
podjetnice, saj vse študije kažejo, da jih je 
kriza najbolj prizadela in da bo tako tudi v 
prihodnje; 

Or. en

Predlog spremembe 426
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. poziva države članice, naj vlagajo 
v delovno silo z zagotavljanjem spodbud 
za organizacijo prilagojenih usposabljanj 
in tečajev, ki med drugim krepijo digitalna 
znanja in spretnosti, da bi se delovna sila 
prilagodila potrebam spreminjajočega se 
trga dela in da bi se preprečila digitalna 
izključenost starejših delavcev;

Or. pl

Predlog spremembe 427
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. spodbuja države članice, naj 
vlagajo v povečevanje dostopa do 
širokopasovnega interneta ter 
izobraževanja in učenja na daljavo na 
podeželskih območjih, na katerih obstaja 
tveganje odseljevanja in generacijske 
revščine;
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Or. pl

Predlog spremembe 428
Dominique Bilde, France Jamet

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
zaposlovanja ter naložb v nova delovna 
mesta, v prihodnost usmerjeno 
infrastrukturo, digitalno preobrazbo in 
zeleni prehod.

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov z 
uvedbo strogih ukrepov za preprečevanje 
selitev podjetij in spodbujanjem 
zaposlovanja ter naložb v nova delovna 
mesta, v prihodnost usmerjeno 
infrastrukturo, digitalno preobrazbo ter 
zeleni prehod in učinkovito gospodarstvo, 
tako da si po najboljših močeh 
prizadevamo za spodbujanje vračanja 
evropske industrije;

Or. fr

Predlog spremembe 429
Sara Skyttedal

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
zaposlovanja ter naložb v nova delovna 
mesta, v prihodnost usmerjeno 
infrastrukturo, digitalno preobrazbo in 
zeleni prehod.

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek dokazano učinkovitih nacionalnih 
programov zaposlovanja ter naložb v nova 
delovna mesta, v prihodnost usmerjeno 
infrastrukturo, digitalno preobrazbo in 
zeleni prehod; opozarja na pomen 
učinkovitega in izredno natančnega 
nadzora skladov EU, da se obravnavajo 
neučinkoviti programi in goljufije, kot je 
lažno oglaševanje prijaznosti do okolja;
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Or. en

Predlog spremembe 430
Katrin Langensiepen
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
zaposlovanja ter naložb v nova delovna 
mesta, v prihodnost usmerjeno 
infrastrukturo, digitalno preobrazbo in 
zeleni prehod.

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
zaposlovanja ter naj se z naložbami v 
nova, trajnostna in dostopna delovna 
mesta, v prihodnost usmerjeno 
infrastrukturo in digitalno preobrazbo 
spodbujata zeleni in pravični prehod, pri 
katerih ne bo nihče prezrt;

Or. en

Predlog spremembe 431
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
zaposlovanja ter naložb v nova delovna 
mesta, v prihodnost usmerjeno 
infrastrukturo, digitalno preobrazbo in 
zeleni prehod.

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
zaposlovanja ter naložb v nova, dobro 
plačana in varna delovna mesta, v 
prihodnost usmerjeno infrastrukturo, 
digitalno preobrazbo ter socialen in 
trajnosten zeleni prehod;

Or. de
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Predlog spremembe 432
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
zaposlovanja ter naložb v nova delovna 
mesta, v prihodnost usmerjeno 
infrastrukturo, digitalno preobrazbo in 
zeleni prehod.

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
zaposlovanja ter naložb v nova delovna 
mesta, v prihodnost usmerjeno 
infrastrukturo in digitalno preobrazbo v 
skladu s ciljem spodbujanja socialno 
pravičnega prehoda na podnebno 
nevtralno in krožno gospodarstvo, ki v 
celoti temelji na obnovljivih virih 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 433
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
zaposlovanja ter naložb v nova delovna 
mesta, v prihodnost usmerjeno 
infrastrukturo, digitalno preobrazbo in 
zeleni prehod.

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
zaposlovanja ter naložb v nova delovna 
mesta, v prihodnost usmerjeno 
infrastrukturo, digitalno preobrazbo in 
zeleni prehod; meni, da bi bilo treba 
poseben poudarek nameniti spodbujanju 
zaposlovanja mladih;

Or. en

Predlog spremembe 434
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev
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Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
zaposlovanja ter naložb v nova delovna 
mesta, v prihodnost usmerjeno 
infrastrukturo, digitalno preobrazbo in 
zeleni prehod.

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
zaposlovanja ter naložb v nova delovna 
mesta, v prihodnost usmerjeno 
infrastrukturo, digitalno preobrazbo in 
zeleni prehod; poudarja, da so politike 
minimalne plače pomemben element 
kombinacije politik za stabilizacijo 
dohodkov pri spopadanju s posledicami 
krize zaradi covida-19;

Or. en

Predlog spremembe 435
Elisabetta Gualmini

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
zaposlovanja ter naložb v nova delovna 
mesta, v prihodnost usmerjeno 
infrastrukturo, digitalno preobrazbo in 
zeleni prehod.

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
zaposlovanja ter naložb v nova delovna 
mesta, programe za prekvalifikacijo, v 
prihodnost usmerjeno infrastrukturo, 
digitalno preobrazbo in zeleni prehod;

Or. en

Predlog spremembe 436
Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Yana Toom

Predlog resolucije
Odstavek 23
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
zaposlovanja ter naložb v nova delovna 
mesta, v prihodnost usmerjeno 
infrastrukturo, digitalno preobrazbo in 
zeleni prehod.

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
zaposlovanja ter naložb v inovacije, nova 
delovna mesta, v prihodnost usmerjeno 
infrastrukturo, digitalno preobrazbo in 
zeleni prehod;

Or. en

Predlog spremembe 437
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Dennis 
Radtke, Radan Kanev, Lukas Furlas (Loucas Fourlas), Tomáš Zdechovský, José Manuel 
Fernandes, Maria Walsh

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
zaposlovanja ter naložb v nova delovna 
mesta, v prihodnost usmerjeno 
infrastrukturo, digitalno preobrazbo in 
zeleni prehod.

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
zaposlovanja ter naložb v nova trajnostna 
delovna mesta, v prihodnost usmerjeno 
infrastrukturo, digitalno preobrazbo in 
zeleni prehod;

Or. en

Predlog spremembe 438
Margarita de la Pisa Carrión

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
zaposlovanja ter naložb v nova delovna 

23. predlaga, naj se morebitna visoka 
stopnja brezposelnosti dejavno preprečuje 
prek evropskih in nacionalnih programov 
usposabljanja in zaposlovanja ter naložb v 
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mesta, v prihodnost usmerjeno 
infrastrukturo, digitalno preobrazbo in 
zeleni prehod.

nova delovna mesta, v prihodnost 
usmerjeno infrastrukturo, digitalno 
preobrazbo in zeleni prehod;

Or. es

Predlog spremembe 439
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. je trdno prepričan, da okrevanja 
EU po družbeno-gospodarskem pretresu 
brez primere, ki ga je povzročila 
pandemija covida-19, ni mogoče 
zagotoviti z nadaljnjim izvajanjem prej 
obstoječega makroekonomskega 
regulativnega okvira, ki je že povzročil 
poslabšanje življenjskih standardov 
državljanov, ter s poglabljanjem revščine 
in družbeno-gospodarskih neenakosti; 
poudarja, da je treba odpraviti varčevalne 
ukrepe in izvesti takojšnjo revizijo pakta 
za stabilnost in rast, da bi se ustvaril nov 
makroekonomski regulativni okvir, ki bo 
omogočil sprejetje celovitega svežnja 
javne politike na več ravneh, popolnoma 
skladnega s ciljem doseganja polne 
zaposlitve, najvišjih ravni socialnega 
varstva in socialno pravičnega prehoda na 
podnebno nevtralno in krožno 
gospodarstvo, ki v celoti temelji na 
obnovljivih virih energije;

Or. en

Predlog spremembe 440
Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Komisijo in države članice, 
naj spremljajo zlasti sektorje, za katere je 
značilna visoka stopnja negotovosti 
zaposlitve, da bi se preprečila zloraba 
delavcev na področjih, kot je začasno delo 
v kmetijskem sektorju, kjer se sezonski 
delavci soočajo z zlorabami pri 
zaposlitvenih pogojih, pri čemer se v 
nekaterih primerih kršijo ne le delavske 
pravice, ampak tudi temeljne pravice 
delavcev;

Or. en

Predlog spremembe 441
Özlem Demirel

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Komisijo in države članice, 
naj se s posledicami krize in preobrazbe 
spoprimejo npr. z ukrepi za nadaljnje 
usposabljanje za zaposlitve, usmerjene v 
prihodnost, in naj zato finančno okrepijo 
ESS+; 

Or. de

Predlog spremembe 442
Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poziva Komisijo, naj nameni 
posebno pozornost prekarnosti dela ob 
upoštevanju regionalnih posebnosti, pri 
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tem pa naj zagotovi hitro in pravično 
dodelitev sredstev iz Sklada za pravični 
prehod ter drugih razpoložljivih skladov, 
vključno z ESS+, da bi pomagala pri 
prilagajanju na gospodarske preobrazbe, 
kjer bodo imeli ključno vlogo 
izpopolnjevanje, prekvalifikacije in 
naložbe, izjemnega pomena pa bodo tudi 
naložbe v nove dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 443
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
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da so delavci z nizkimi 
dohodki izpostavljeni večjemu tveganju za 
covid-19, če delajo v sektorjih, kjer je 
bistveno več človeških stikov, kot sta 
varstveni ali prometni sektor, ali če 
sprejemajo delo prek spletnih platform 
brez možnosti za delo na daljavo; je zelo 
kritičen do dolgega obdobja, potrebnega 
za uvrstitev covida-19 v direktivo o 
bioloških dejavnikih (Direktiva 
2000/54/ES); poziva k nujni reviziji 
direktive o bioloških dejavnikih, da bi jo 
prilagodili globalnim pandemijam in 
drugim izjemnim okoliščinam in tako 
delavcem čim prej zagotovili celovito 
zaščito pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti;

Or. en

Predlog spremembe 444
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
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. poudarja, da delavci z nizkimi 
dohodki pogosto delajo v sektorjih z 
visokim tveganjem za telesno oslabitev, 
kar ima lahko dolgoročne posledice za 
telesno in duševno dobro počutje in 
prihodnjo sposobnost ustvarjanja 
dohodka; meni, da veljavna zakonodaja s 
področja zdravja in varnosti ni dovolj 
osredotočena na preprečevanje poklicnih 
poškodb; poziva Komisijo, naj čim prej 
predlaga nov strateški okvir za zdravje in 
varnost pri delu za obdobje po letu 2020, 
in jo v zvezi s tem poziva, naj opredeli 
izzive in predstavi instrumente za delavce, 
zaposlene v sektorjih z nizkimi dohodki, za 
spopadanje s temi izzivi; poudarja, da 
mora strategija vključevati poudarek na 
platformnih delavcih in delavcih v 
nestandardnih oblikah zaposlitve; poziva 
Komisijo, naj spremeni Direktivo 
2004/37/ES in revidira ter razširi obseg 
mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti 
številnim snovem, ki povzročajo raka ali 
mutacije;

Or. en

Predlog spremembe 445
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
Odstavek 23 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23c. poudarja, da je stres na delovnem 
mestu močno prisoten v sektorjih z nizkim 
dohodkom; meni, da bi morali evropski 
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predpisi o zdravju in varnosti stres na 
delovnem mestu posebej prednostno 
obravnavati; poziva Komisijo in države 
članice, naj v tesnem sodelovanju z 
nacionalnimi socialnimi partnerji 
predlagajo direktivo o stresu na delovnem 
mestu in opredelijo smernice za podjetja o 
odpravi dejavnikov stresa na delovnem 
mestu ter od vseh podjetij zahtevajo, naj 
pripravijo politiko podjetja o takem stresu;

Or. en

Predlog spremembe 446
Radan Kanev

Predlog resolucije
Odstavek 23 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23d. poziva Komisijo, naj spremlja 
izvajanje obstoječega pravnega reda in 
pregleda ustrezne delovne predpise EU, 
da bi se izboljšali kakovost in delovni 
pogoji za delavce po vsej Uniji, kot je 
določeno v členu 151 PDEU, da bi se 
prilagodili sodobni digitalni stvarnosti in 
da bi se spodbudile možnosti za 
ustvarjanje delovnih mest ob upoštevanju 
dejstva, da bodo sedanje okoliščine, ki jih 
povzroča pandemija covida-19, imele 
resne in dolgotrajne posledice za trg dela 
EU, socialno pravičnost in delovne 
pogoje; poudarja, da se je treba 
osredotočiti na skupine, ki jih negotovost 
glede zaposlitve lahko najbolj prizadene 
ali ki živijo v skrajni revščini, zaradi česar 
je bolj verjetno, da bodo izključene ali 
socialno prikrajšane;

Or. en

Predlog spremembe 447
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Predlog resolucije
Odstavek 23 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23e. meni, da je izredno pomembno 
zagotoviti, da bo izvajanje načrta 
okrevanja za Evropo namenjeno 
izkoreninjenju revščine in odpravi 
družbeno-gospodarskih neenakosti ter da 
bo načrt temeljil na učinkovitem 
mehanizmu s cilji in merili, ki omogočajo 
pregledno merjenje celotnega doseženega 
napredka; poudarja, da mora biti 
Evropski parlament v celoti vključen v 
predhodni in naknadni nadzor načrta 
okrevanja in da morajo imeti vsi njegovi 
izvoljeni poslanci formalno vlogo, da se 
zagotovi postopek ocenjevanja in 
izvajanja, ki bo v celoti demokratičen in 
pregleden.

Or. en


