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Predlog spremembe 1
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. ker je Eurofound v raziskavi 
javnega mnenja ugotovil, da so finančni 
ukrepi vlad in socialnih partnerjev med 
pandemijo olajšali denarno stisko; ker je 
tudi ugotovil, da se je zaupanje vprašanih, 
ki so prejeli pomoč, v državne vlade in EU 
povečalo; ker je anketa tudi pokazala, da 
se zaradi ekonomskih posledic pandemije 
covida-19 z denarno stisko sooča več 
gospodinjstev kot pred krizo; ker je skoraj 
polovica vseh anketirancev (47 %) 
navedla, da ima njihovo gospodinjstvo 
težave s preživetjem; 

Or. en

Predlog spremembe 2
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek -1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1a. ker je Eurofound z raziskavo 
javnega mnenja ugotovil, da je od začetka 
pandemije covida-19 brez dela ostalo 
13 % samozaposlenih anketirancev, ki 
niso zaposlovali delavcev, in 8 % 
anketirancev, ki so bili zaposleni kot 
delavci; ker so med pandemijo službo 
izgubili predvsem vprašani iz najmlajše 
starostne skupine (18 do 34 let) in tisti z 
osnovno ali srednjo šolo;
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Or. en

Predlog spremembe 3
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek -1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1b. ker je raziskava Eurofounda 
opozorila na veliko tveganje, da bi utegnili 
zaradi krize, ki jo je povzročil covid-19, 
izgubiti desetletja napredka na področju 
enakosti spolov na trgu dela, zlasti če 
bodo dejavnosti še bolj omejene v 
sektorjih, kjer je zaposlenih zelo veliko 
žensk; ker je ukrepanje nujno tako iz 
socialnih kot iz ekonomskih razlogov; ker 
je to dokaz, kako pomembno je izvajati 
politike, ki koristijo enakosti spolov in 
vključevanju žensk v delovno silo;

Or. en

Predlog spremembe 4
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek -1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1c. ker je mogoče pričakovati, da bo 
zdravstvena kriza sprožila ekonomsko in 
socialno krizo, ki bo zelo prizadela trge 
dela; ker so prejšnje raziskave 
Eurofounda pokazale, da je mogoče 
takšne situacije reševati z javnimi ukrepi 
in ukrepi, ki se izvajajo s socialnimi 
partnerji, da bi ohranili in ustvarili 
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delovna mesta oziroma ponudili denarno 
pomoč brezposelnim in tistim, ki niso del 
delovne sile, pri tem pa imajo velik pomen 
ukrepi, sofinancirani iz evropskih 
skladov, kot sta Evropski socialni sklad in 
Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji;

Or. en

Predlog spremembe 5
Guido Reil, Nicolaus Fest

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen, da predlog proračuna 
za leto 2021 temelji na predlogu Komisije 
za novi večletni finančni okvir 2021–2027 
z dne 27. maja 2020, in obžaluje, da je 
Svet 21. julija 2020 predlagal nižji znesek, 
kot ga vsebuje popravljeni predlog 
Komisije (–25.700 milijonov EUR);

1. je seznanjen, da predlog proračuna 
za leto 2021 temelji na predlogu Komisije 
za novi večletni finančni okvir 2021–2027 
z dne 27. maja 2020;

Or. de

Predlog spremembe 6
Elena Lizzi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen, da predlog proračuna 
za leto 2021 temelji na predlogu Komisije 
za novi večletni finančni okvir 2021–2027 
z dne 27. maja 2020, in obžaluje, da je 
Svet 21. julija 2020 predlagal nižji znesek, 
kot ga vsebuje popravljeni predlog 
Komisije (–25.700 milijonov EUR);

1. je seznanjen, da predlog proračuna 
za leto 2021 temelji na predlogu Komisije 
za novi večletni finančni okvir 2021–2027 
z dne 27. maja 2020, in ugotavlja, da je 
Svet 21. julija 2020 predlagal nižji znesek, 
kot ga vsebuje popravljeni predlog 
Komisije (–25.700 milijonov EUR);

Or. it
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Predlog spremembe 7
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen, da predlog proračuna 
za leto 2021 temelji na predlogu Komisije 
za novi večletni finančni okvir 2021–2027 
z dne 27. maja 2020, in obžaluje, da je 
Svet 21. julija 2020 predlagal nižji znesek, 
kot ga vsebuje popravljeni predlog 
Komisije (-25.700 milijonov EUR);

1. je seznanjen, da predlog proračuna 
za leto 2021 temelji na predlogu Komisije 
za novi večletni finančni okvir 2021–2027 
z dne 27. maja 2020; pozdravlja 
zgodovinski načrt za okrevanje, ki ga je 
sprejel Evropski svet, vendar obžaluje, da 
je Svet v predlogu o večletnem finančnem 
okviru 21. julija 2020 predlagal nižji 
znesek, kot ga vsebuje popravljeni predlog 
Komisije (-25.700 milijonov EUR);

Or. fr

Predlog spremembe 8
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen, da predlog proračuna 
za leto 2021 temelji na predlogu Komisije 
za novi večletni finančni okvir 2021–2027 
z dne 27. maja 2020, in obžaluje, da je Svet 
21. julija 2020 predlagal nižji znesek, kot 
ga vsebuje popravljeni predlog Komisije (–
25.700 milijonov EUR);

1. je seznanjen, da predlog proračuna 
za leto 2021 temelji na predlogu Komisije 
za novi večletni finančni okvir 2021–2027 
z dne 27. maja 2020, in obžaluje, da je Svet 
21. julija 2020 predlagal nižji znesek, kot 
ga vsebuje popravljeni predlog Komisije (–
25.700 milijonov EUR); obžaluje tudi 
prepozen in nezadovoljiv odgovor obeh 
institucij na socialne posledice pandemije 
covida-19;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen, da predlog proračuna 
za leto 2021 temelji na predlogu Komisije 
za novi večletni finančni okvir 2021–2027 
z dne 27. maja 2020, in obžaluje, da je Svet 
21. julija 2020 predlagal nižji znesek, kot 
ga vsebuje popravljeni predlog Komisije (–
25.700 milijonov EUR);

1. je seznanjen, da predlog proračuna 
za leto 2021 temelji na predlogu Komisije 
za novi večletni finančni okvir 2021–2027 
z dne 27. maja 2020, in obžaluje, da je Svet 
21. julija 2020 predlagal nižji znesek, kot 
ga vsebuje popravljeni predlog Komisije (–
25.700 milijonov EUR); poudarja, da 
trenutnih izrednih razmer ni mogoče rešiti 
z običajnim proračunom in da je potreben 
bolj ambiciozen odgovor, v skladu s 
stališčem Evropskega parlamenta;

Or. en

Predlog spremembe 10
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opominja, da se je že pred 
pandemijo covida-19 več kot 100 
milijonov Evropejcev vsak dan spopadalo z 
revščino in gmotnim pomanjkanjem, zdaj 
pa se bo njihov položaj verjetno še 
poslabšal; se zaveda ključne vloge 
Evropskega socialnega sklada, pobude za 
zaposlovanje mladih, Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji, programa za 
zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) 
in Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim (FEAD) v večletnem finančnem 

2. opominja, da se je že pred 
pandemijo covida-19 več kot 100 
milijonov Evropejcev vsak dan spopadalo z 
revščino in gmotnim pomanjkanjem, zdaj 
pa se bo njihov položaj še poslabšal; se 
zaveda ključne vloge vseh evropskih 
skladov in programov na področju 
socialnega varstva, zlasti vloge 
Evropskega socialnega sklada, pobude za 
zaposlovanje mladih, Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji, programa za 
zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) 
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okviru 2014–2020; in Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim (FEAD) v večletnem finančnem 
okviru 2014–2020, pa tudi tega, da bo 
vloga Evropskega socialnega sklada plus 
in Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji v naslednjih sedmih letih še 
bolj bistvena;

Or. en

Predlog spremembe 11
Elena Lizzi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opominja, da se je že pred 
pandemijo covida-19 več kot 100 
milijonov Evropejcev vsak dan spopadalo z 
revščino in gmotnim pomanjkanjem, zdaj 
pa se bo njihov položaj verjetno še 
poslabšal; se zaveda ključne vloge 
Evropskega socialnega sklada, pobude za 
zaposlovanje mladih, Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji, programa za 
zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) 
in Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim (FEAD) v večletnem finančnem 
okviru 2014–2020;

2. opominja, da se je že pred 
pandemijo covida-19 več kot 100 
milijonov Evropejcev vsak dan spopadalo z 
revščino in gmotnim pomanjkanjem, zdaj 
pa se bo njihov položaj verjetno še 
poslabšal; je seznanjen z vlogo Evropskega 
socialnega sklada, pobude za zaposlovanje 
mladih, Evropskega sklada za prilagoditev 
globalizaciji, programa za zaposlovanje in 
socialne inovacije (EaSI) in Sklada za 
evropsko pomoč najbolj ogroženim 
(FEAD) v večletnem finančnem okviru 
2014–2020;

Or. it

Predlog spremembe 12
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opominja, da se je že pred 
pandemijo covida-19 več kot 100 
milijonov Evropejcev vsak dan spopadalo z 

2. opominja, da se je že pred 
pandemijo covida-19 več kot 100 
milijonov Evropejcev vsak dan spopadalo z 
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revščino in gmotnim pomanjkanjem, zdaj 
pa se bo njihov položaj verjetno še 
poslabšal; se zaveda ključne vloge 
Evropskega socialnega sklada, pobude za 
zaposlovanje mladih, Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji, programa za 
zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) 
in Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim (FEAD) v večletnem finančnem 
okviru 2014–2020;

revščino in gmotnim pomanjkanjem, zdaj 
pa se bo njihov položaj verjetno še 
poslabšal, kar velja še zlasti za ranljive 
družbene skupine; se zaveda ključne vloge 
Evropskega socialnega sklada, pobude za 
zaposlovanje mladih, Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji, programa za 
zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) 
in Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim (FEAD) v večletnem finančnem 
okviru 2014–2020;

Or. el

Predlog spremembe 13
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opominja, da se je že pred 
pandemijo covida-19 več kot 100 
milijonov Evropejcev vsak dan spopadalo z 
revščino in gmotnim pomanjkanjem, zdaj 
pa se bo njihov položaj verjetno še 
poslabšal; se zaveda ključne vloge 
Evropskega socialnega sklada, pobude za 
zaposlovanje mladih, Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji, programa za 
zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) 
in Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim (FEAD) v večletnem finančnem 
okviru 2014–2020;

2. opominja, da se je že pred 
pandemijo covida-19 več kot 100 
milijonov Evropejcev vsak dan spopadalo z 
revščino in gmotnim pomanjkanjem, zdaj 
pa se bo njihov položaj verjetno še 
poslabšal; se zaveda ključne vloge 
Evropskega socialnega sklada, pobude za 
zaposlovanje mladih, Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji, programa za 
zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) 
in Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim (FEAD) v večletnem finančnem 
okviru 2014–2020; poziva Unijo, naj si 
bolj prizadeva za večjo kohezijo in 
socialno konvergenco v Evropi; predlaga, 
da se proračun Evropskega socialnega 
sklada in zlasti Sklada za evropsko pomoč 
najbolj ogroženim podvoji, da se bo 
mogoče boriti z revščino v Evropi;

Or. en
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Predlog spremembe 14
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ker je pandemija covida-19 v 
Evropi in po svetu zahtevala na tisoče 
življenj in privedla do rekordne krize s 
katastrofalnimi posledicami za ljudi, 
družine, delavce in podjetja, zato se je 
treba nanjo ustrezno odzvati; poudarja, da 
bo leto 2021 odločilno za proračun, saj bo 
prvo leto večletnega finančnega okvira 
2021–2027 in prvo leto okrevanja po 
pandemiji covida-19; še zlasti opozarja, da 
bi bilo treba s proračunskimi sredstvi 
izboljšati razmere na socialnem področju 
in v zaposlovanju, saj je covid-19 
povzročil krizo brez primere;

3. ker je pandemija covida-19 v 
Evropi in po svetu zahtevala na tisoče 
življenj in privedla do rekordne krize s 
katastrofalnimi posledicami za ljudi, 
družine, delavce in podjetja, zato se je 
treba nanjo ustrezno odzvati; poudarja, da 
bo leto 2021 odločilno za proračun, saj bo 
prvo leto večletnega finančnega okvira 
2021–2027 in prvo leto okrevanja po 
pandemiji covida-19; še zlasti opozarja, da 
bo samo socialen in trajnosten proračun, 
ki ne bo zapostavljal nikogar –niti 
netipičnih gospodinjstev, kot so družine 
LGBTIQ+ ali enostarševske družine, 
starejših, migrantov in beguncev, Romov, 
mladih in drugih prikrajšanih skupin ter 
kulturnega in ustvarjalnega sektorja – 
učinkovito prispeval k okrevanju po 
pandemiji covida-19;

Or. en

Predlog spremembe 15
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ker je pandemija covida-19 v 
Evropi in po svetu zahtevala na tisoče 
življenj in privedla do rekordne krize s 
katastrofalnimi posledicami za ljudi, 
družine, delavce in podjetja, zato se je 
treba nanjo ustrezno odzvati; poudarja, da 

3. ker je pandemija covida-19 v 
Evropi in po svetu zahtevala na tisoče 
življenj in privedla do rekordne krize s 
katastrofalnimi posledicami za ljudi in 
njihove družine, delavce in podjetja, zato 
se je treba nanjo ustrezno odzvati; glede na 
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bo leto 2021 odločilno za proračun, saj bo 
prvo leto večletnega finančnega okvira 
2021–2027 in prvo leto okrevanja po 
pandemiji covida-19; še zlasti opozarja, da 
bi bilo treba s proračunskimi sredstvi 
izboljšati razmere na socialnem področju in 
v zaposlovanju, saj je covid-19 povzročil 
krizo brez primere;

to poudarja, da bo leto 2021 odločilno za 
proračun; še zlasti poudarja, da bi bilo 
treba s proračunskimi sredstvi predvsem 
izboljšati razmere na socialnem področju in 
v zaposlovanju, saj je covid-19 povzročil 
krizo brez primere;

Or. en

Predlog spremembe 16
Guido Reil, Nicolaus Fest

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ker je pandemija covida-19 v 
Evropi in po svetu zahtevala na tisoče 
življenj in privedla do rekordne krize s 
katastrofalnimi posledicami za ljudi, 
družine, delavce in podjetja, zato se je 
treba nanjo ustrezno odzvati; poudarja, da 
bo leto 2021 odločilno za proračun, saj bo 
prvo leto večletnega finančnega okvira 
2021–2027 in prvo leto okrevanja po 
pandemiji covida-19; še zlasti opozarja, da 
bi bilo treba s proračunskimi sredstvi 
izboljšati razmere na socialnem področju 
in v zaposlovanju, saj je covid-19 
povzročil krizo brez primere;

3. ker so pandemija COVID-19 in 
nesorazmerni ukrepi vlad držav članic v 
Evropi zahtevali na tisoče življenj in 
privedli do rekordne krize s katastrofalnimi 
posledicami za ljudi, družine, delavce in 
podjetja, zato se je treba nanje ustrezno 
odzvati; poudarja, da bo leto 2021 
odločilno za proračun, saj bo prvo leto 
večletnega finančnega okvira 2021–2027 
in prvo leto okrevanja po pandemiji 
COVID-19; še zlasti opozarja, da bi bilo 
treba s proračunskimi sredstvi izboljšati 
razmere na gospodarskem področju in 
področju zaposlovanja, saj je COVID-19 
povzročil krizo brez primere;

Or. de

Predlog spremembe 17
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ker je pandemija covida-19 v 
Evropi in po svetu zahtevala na tisoče 
življenj in privedla do rekordne krize s 
katastrofalnimi posledicami za ljudi, 
družine, delavce in podjetja, zato se je 
treba nanjo ustrezno odzvati; poudarja, da 
bo leto 2021 odločilno za proračun, saj bo 
prvo leto večletnega finančnega okvira 
2021–2027 in prvo leto okrevanja po 
pandemiji covida-19; še zlasti opozarja, da 
bi bilo treba s proračunskimi sredstvi 
izboljšati razmere na socialnem področju in 
v zaposlovanju, saj je covid-19 povzročil 
krizo brez primere;

3. ker je pandemija covida-19 v 
Evropi in po svetu zahtevala na tisoče 
življenj in privedla do rekordne krize s 
katastrofalnimi posledicami za ljudi, 
družine, delavce, zlasti obmejne, in 
podjetja, zlasti mikro, mala in srednja 
podjetja, zato se je treba nanjo ustrezno 
odzvati; poudarja, da bo leto 2021 
odločilno za proračun, saj bo prvo leto 
večletnega finančnega okvira 2021–2027 
in prvo leto okrevanja po pandemiji 
covida-19; še zlasti opozarja, da bi bilo 
treba s proračunskimi sredstvi izboljšati 
razmere na socialnem področju in v 
zaposlovanju, saj je covid-19 povzročil 
krizo brez primere;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ker je pandemija covida-19 v 
Evropi in po svetu zahtevala na tisoče 
življenj in privedla do rekordne krize s 
katastrofalnimi posledicami za ljudi, 
družine, delavce in podjetja, zato se je 
treba nanjo ustrezno odzvati; poudarja, da 
bo leto 2021 odločilno za proračun, saj bo 
prvo leto večletnega finančnega okvira 
2021–2027 in prvo leto okrevanja po 
pandemiji covida-19; še zlasti opozarja, da 
bi bilo treba s proračunskimi sredstvi 
izboljšati razmere na socialnem področju in 
v zaposlovanju, saj je covid-19 povzročil 
krizo brez primere;

3. ker je pandemija covida-19 v 
Evropi in po svetu zahtevala na tisoče 
življenj in privedla do rekordne krize s 
katastrofalnimi posledicami za ljudi, 
družine, delavce in podjetja, zato se je 
treba nanjo ustrezno in učinkovito odzvati; 
poudarja, da bo leto 2021 odločilno za 
proračun, saj bo prvo leto večletnega 
finančnega okvira 2021–2027 in prvo leto 
okrevanja po pandemiji covida-19; še zlasti 
opozarja, da bi bilo treba s proračunskimi 
sredstvi izboljšati razmere na socialnem 
področju in v zaposlovanju, saj je covid-19 
povzročil krizo brez primere;

Or. el
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Predlog spremembe 19
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ker je pandemija covida-19 v 
Evropi in po svetu zahtevala na tisoče 
življenj in privedla do rekordne krize s 
katastrofalnimi posledicami za ljudi, 
družine, delavce in podjetja, zato se je 
treba nanjo ustrezno odzvati; poudarja, da 
bo leto 2021 odločilno za proračun, saj bo 
prvo leto večletnega finančnega okvira 
2021–2027 in prvo leto okrevanja po 
pandemiji covida-19; še zlasti opozarja, da 
bi bilo treba s proračunskimi sredstvi 
izboljšati razmere na socialnem področju in 
v zaposlovanju, saj je covid-19 povzročil 
krizo brez primere;

3. ker je pandemija covida-19 v 
Evropi in po svetu zahtevala na tisoče 
življenj in privedla do rekordne krize s 
katastrofalnimi posledicami za ljudi, 
družine, delavce nevladne in dobrodelne 
organizacije ter podjetja, zato se je treba 
nanjo ustrezno odzvati; poudarja, da bo 
leto 2021 odločilno za proračun, saj bo 
prvo leto večletnega finančnega okvira 
2021–2027 in prvo leto okrevanja po 
pandemiji covida-19; še zlasti opozarja, da 
bi bilo treba s proračunskimi sredstvi 
izboljšati razmere na socialnem področju in 
v zaposlovanju, saj je covid-19 povzročil 
krizo brez primere;

Or. en

Predlog spremembe 20
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ker je pandemija covida-19 v 
Evropi in po svetu zahtevala na tisoče 
življenj in privedla do rekordne krize s 
katastrofalnimi posledicami za ljudi, 
družine, delavce in podjetja, zato se je 
treba nanjo ustrezno odzvati; poudarja, da 
bo leto 2021 odločilno za proračun, saj bo 
prvo leto večletnega finančnega okvira 
2021–2027 in prvo leto okrevanja po 
pandemiji covida-19; še zlasti opozarja, da 

3. ker je pandemija covida-19 v 
Evropi in po svetu zahtevala na tisoče 
življenj in privedla do rekordne krize s 
katastrofalnimi posledicami za ljudi, 
družine, delavce in podjetja, zato se je 
treba nanjo ustrezno odzvati; poudarja, da 
bo leto 2021 odločilno za proračun, saj bo 
prvo leto večletnega finančnega okvira 
2021–2027 in prvo leto okrevanja po 
pandemiji covida-19; še zlasti opozarja, da 
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bi bilo treba s proračunskimi sredstvi 
izboljšati razmere na socialnem področju in 
v zaposlovanju, saj je covid-19 povzročil 
krizo brez primere;

bi bilo treba s proračunskimi sredstvi 
izboljšati razmere na socialnem področju in 
v zaposlovanju, saj je covid-19 povzročil 
krizo brez primere; poudarja, da bo treba v 
proračun za leto 2021 vključiti ne le 
številne socialne in zaposlitvene izzive, ki 
jih prinaša pandemija COVID-19, temveč 
tudi obravnavo delavcev in podjetij pri 
prehodu na bolj solidarno, digitalno in 
okolju prijaznejše gospodarstvo;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Samira Rafaela, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli 
(Atidzhe Alieva-Veli), Véronique Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ker je pandemija covida-19 v 
Evropi in po svetu zahtevala na tisoče 
življenj in privedla do rekordne krize s 
katastrofalnimi posledicami za ljudi, 
družine, delavce in podjetja, zato se je 
treba nanjo ustrezno odzvati; poudarja, da 
bo leto 2021 odločilno za proračun, saj bo 
prvo leto večletnega finančnega okvira 
2021–2027 in prvo leto okrevanja po 
pandemiji covida-19; še zlasti opozarja, da 
bi bilo treba s proračunskimi sredstvi 
izboljšati razmere na socialnem področju in 
v zaposlovanju, saj je covid-19 povzročil 
krizo brez primere;

3. ker je pandemija covida-19 v 
Evropi in po svetu zahtevala na tisoče 
življenj in privedla do rekordne krize s 
katastrofalnimi posledicami za ljudi, 
družine, delavce in podjetja, zato se je 
treba nanjo ustrezno odzvati; poudarja, da 
bo leto 2021 odločilno za proračun, saj bo 
prvo leto večletnega finančnega okvira 
2021–2027 in prvo leto okrevanja po 
pandemiji covida-19; še zlasti opozarja, da 
bi bilo treba s proračunskimi sredstvi 
izboljšati razmere na socialnem področju in 
v zaposlovanju, saj je covid-19 povzročil 
krizo brez primere; glede na to pozdravlja 
dejstvo, da bo proračun za leto 2021 
dopolnjen z 211 milijardami EUR 
nepovratnih sredstev in približno 
133 milijardami EUR posojil iz 
mehanizma Next Generation EU, ki ga je 
treba uporabiti tudi pri spopadanju s 
socialnimi in gospodarskimi posledicami 
krize;

Or. en
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Predlog spremembe 22
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da bi si morale Unija in 
njene države članice v skladu s členom 
151 PDEU in ob upoštevanju temeljnih 
socialnih pravic, kot so določene v 
Evropski socialni listini, podpisani v 
Torinu 18. oktobra 1961, in v Listini 
Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah 
delavcev iz leta 1989, prizadevati za 
zaposlovanje, boljše življenjske razmere in 
delovne pogoje, ustrezno socialno varstvo, 
ustvarjanje trajnih in kakovostnih 
delovnih mest ter boj proti izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 23
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Jordi 
Cañas, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da bi se moral proračun 
za leto 2021 osredotočiti predvsem na 
omilitev posledic pandemije covida-19 in 
pomoč državam članicam pri okrevanju, 
hkrati pa sloneti tudi na evropskem 
zelenem dogovoru in digitalni preobrazbi; 
poudarja, da morajo biti Unija in vse 
države članice povsem solidarne s tistimi, 
ki so v največji stiski, in da v boju s 
pandemijo ne bi smela biti nobena država 
prepuščena sama sebi;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Jordi Cañas, Atidže Alieva-
Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. spominja, da je Evropski 
parlament v resoluciji z dne 
17. aprila 2020 o usklajenem ukrepanju 
EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni 
covid-19 in njenimi posledicami Komisijo 
in države članice pozval, naj prek 
posebnega in izrednega sklada za pomoč 
prednostno zagotovijo pomoč in ukrepe za 
omilitev krize za čezmorske države in 
ozemlja ter najbolj oddaljene regije;

Or. en

Predlog spremembe 25
Guido Reil, Nicolaus Fest

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se bilo treba pri 
okrevanju osredotočiti na zaposlovanje, 
rast in odpornost naše družbe, vse to pa 
podkrepiti s trdno socialno razsežnostjo, 
namreč obravnavati družbene in 
ekonomske neenakosti ter potrebe tistih, 
ki jih je kriza najbolj prizadela, predvsem 
potrebe morebitno ranljivih in 
prikrajšanih skupin, katerih vključitev na 
trg dela je treba podpreti in spodbujati;

4. poudarja, da bi se bilo treba pri 
okrevanju osredotočiti na zaposlovanje in 
rast; meni, da je ustvarjanje delovnih mest 
najboljše orodje za boj proti revščini; zato 
poziva države članice, naj ranljive, zlasti 
invalide, v celoti vključi na trg dela; 
poziva države članice, naj se borijo proti 
revščini otrok in starejših;

Or. de
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Predlog spremembe 26
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se bilo treba pri 
okrevanju osredotočiti na zaposlovanje, 
rast in odpornost naše družbe, vse to pa 
podkrepiti s trdno socialno razsežnostjo, 
namreč obravnavati družbene in 
ekonomske neenakosti ter potrebe tistih, ki 
jih je kriza najbolj prizadela, predvsem 
potrebe morebitno ranljivih in prikrajšanih 
skupin, katerih vključitev na trg dela je 
treba podpreti in spodbujati;

4. poudarja, da bi se bilo treba pri 
okrevanju osredotočiti na zaposlovanje, 
rast in odpornost naše družbe, vse to pa 
podkrepiti s trdno socialno razsežnostjo, 
namreč obravnavati družbene in 
ekonomske neenakosti ter potrebe tistih, ki 
jih je kriza najbolj prizadela, predvsem 
potrebe morebitno ranljivih in prikrajšanih 
skupin, kot so revni, brezposelni, starejši, 
mladi, invalidi, mobilni delavci in 
migranti;

Or. en

Predlog spremembe 27
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se bilo treba pri 
okrevanju osredotočiti na zaposlovanje, 
rast in odpornost naše družbe, vse to pa 
podkrepiti s trdno socialno razsežnostjo, 
namreč obravnavati družbene in 
ekonomske neenakosti ter potrebe tistih, ki 
jih je kriza najbolj prizadela, predvsem 
potrebe morebitno ranljivih in prikrajšanih 
skupin, katerih vključitev na trg dela je 
treba podpreti in spodbujati;

4. poudarja, da bi se bilo treba pri 
okrevanju osredotočiti na ustvarjanje 
možnosti za kakovostno zaposlitev v 
sklopu evropskega zelenega dogovora, 
trajnostno rast in razvoj v podnebno 
nevtralnem gospodarstvu in odpornost 
naše družbe, vse to pa podkrepiti s trdno 
socialno razsežnostjo, namreč obravnavati 
družbene in ekonomske neenakosti ter 
potrebe tistih, ki jih je kriza najbolj 
prizadela, predvsem potrebe ranljivih in 
prikrajšanih skupin oziroma skupin, ki bi 
to lahko postale, katerih vključitev na trg 
dela je treba podpreti in spodbujati; se 
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zaveda, da je kriza najbolj prizadela 
predvsem sektorje, v katerih večinoma 
delajo ženske, in bistvene sektorje, kjer so 
delovne razmere že tako prekarne; meni, 
da je treba v obdobju okrevanja tem 
sektorjem nameniti posebno skrb in jim 
dodeliti dodatna sredstva, da bi izboljšali 
zaposlitvene pogoje in da ti sektorji ne bi 
bili več zapostavljeni;

Or. en

Predlog spremembe 28
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se bilo treba pri 
okrevanju osredotočiti na zaposlovanje, 
rast in odpornost naše družbe, vse to pa 
podkrepiti s trdno socialno razsežnostjo, 
namreč obravnavati družbene in 
ekonomske neenakosti ter potrebe tistih, ki 
jih je kriza najbolj prizadela, predvsem 
potrebe morebitno ranljivih in prikrajšanih 
skupin, katerih vključitev na trg dela je 
treba podpreti in spodbujati;

4. poudarja, da bi se bilo treba pri 
okrevanju in v proračunu Unije 
osredotočiti na koristi za ljudi, kakovostna 
delovna mesta, trajnostno rast in 
odpornost naše družbe, vse to pa podkrepiti 
s trdno socialno razsežnostjo, namreč 
obravnavati družbene in ekonomske 
neenakosti ter potrebe tistih, ki jih je kriza 
najbolj prizadela, predvsem potrebe 
morebitno ranljivih in prikrajšanih skupin, 
katerih vključitev na trg dela je treba 
podpreti in spodbujati;

Or. en

Predlog spremembe 29
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se bilo treba pri 
okrevanju osredotočiti na zaposlovanje, 

4. poudarja, da bi se bilo treba pri 
okrevanju osredotočiti na zaposlovanje, 
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rast in odpornost naše družbe, vse to pa 
podkrepiti s trdno socialno razsežnostjo, 
namreč obravnavati družbene in 
ekonomske neenakosti ter potrebe tistih, ki 
jih je kriza najbolj prizadela, predvsem 
potrebe morebitno ranljivih in prikrajšanih 
skupin, katerih vključitev na trg dela je 
treba podpreti in spodbujati;

rast in odpornost naše družbe, vse to pa 
podkrepiti s trdno socialno razsežnostjo, 
namreč obravnavati družbene in 
ekonomske neenakosti ter potrebe tistih, ki 
jih je kriza najbolj prizadela, predvsem 
potrebe morebitno ranljivih in prikrajšanih 
skupin, med drugim manjšin, invalidov in 
staršev samohranilcev, katerih vključitev 
na trg dela je treba podpreti in spodbujati;

Or. en

Predlog spremembe 30
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), 
Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se bilo treba pri 
okrevanju osredotočiti na zaposlovanje, 
rast in odpornost naše družbe, vse to pa 
podkrepiti s trdno socialno razsežnostjo, 
namreč obravnavati družbene in 
ekonomske neenakosti ter potrebe tistih, ki 
jih je kriza najbolj prizadela, predvsem 
potrebe morebitno ranljivih in prikrajšanih 
skupin, katerih vključitev na trg dela je 
treba podpreti in spodbujati;

4. poudarja, da bi se bilo treba pri 
okrevanju osredotočiti na zaposlovanje, 
rast in odpornost naše družbe, vse to pa 
podkrepiti s trdno socialno razsežnostjo, 
namreč obravnavati družbene in 
ekonomske neenakosti znotraj EU in 
njenih čezmorskih ozemelj in držav ter 
potrebe tistih, ki jih je kriza najbolj 
prizadela, predvsem potrebe morebitno 
ranljivih in prikrajšanih skupin, katerih 
vključitev na trg dela je treba podpreti in 
spodbujati;

Or. en

Predlog spremembe 31
Romana Tomc

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se bilo treba pri 4. poudarja, da bi se bilo treba pri 
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okrevanju osredotočiti na zaposlovanje, 
rast in odpornost naše družbe, vse to pa 
podkrepiti s trdno socialno razsežnostjo, 
namreč obravnavati družbene in 
ekonomske neenakosti ter potrebe tistih, ki 
jih je kriza najbolj prizadela, predvsem 
potrebe morebitno ranljivih in prikrajšanih 
skupin, katerih vključitev na trg dela je 
treba podpreti in spodbujati;

okrevanju osredotočiti na zaposlovanje, 
rast in odpornost naše družbe, vse to pa 
podkrepiti s trdno socialno razsežnostjo, 
namreč obravnavati družbene in 
ekonomske neenakosti ter potrebe tistih, ki 
jih je kriza najbolj prizadela, predvsem 
potrebe morebitno ranljivih in prikrajšanih 
skupin, katerih vključitev na trg dela je 
treba podpreti in spodbujati; poudarja, da 
so starejši ena izmed najbolj ranljivih 
skupin, zato je potrebno finančno podpreti 
programe za reševanje njihovih stisk;

Or. sl

Predlog spremembe 32
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se bilo treba pri 
okrevanju osredotočiti na zaposlovanje, 
rast in odpornost naše družbe, vse to pa 
podkrepiti s trdno socialno razsežnostjo, 
namreč obravnavati družbene in 
ekonomske neenakosti ter potrebe tistih, ki 
jih je kriza najbolj prizadela, predvsem 
potrebe morebitno ranljivih in prikrajšanih 
skupin, katerih vključitev na trg dela je 
treba podpreti in spodbujati;

4. poudarja, da bi se bilo treba pri 
okrevanju osredotočiti na zaposlovanje, 
rast in odpornost naše družbe, vse to pa 
podkrepiti s trdno socialno razsežnostjo, 
namreč obravnavati družbene in 
ekonomske neenakosti ter potrebe tistih, ki 
jih je kriza najbolj prizadela, predvsem 
potrebe morebitno ranljivih in prikrajšanih 
skupin, katerih vključitev na trg dela ali 
njihovo ohranitev na tem trgu je treba 
podpreti in spodbujati;

Or. el

Predlog spremembe 33
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi se bilo treba pri 
okrevanju osredotočiti na zaposlovanje, 
rast in odpornost naše družbe, vse to pa 
podkrepiti s trdno socialno razsežnostjo, 
namreč obravnavati družbene in 
ekonomske neenakosti ter potrebe tistih, ki 
jih je kriza najbolj prizadela, predvsem 
potrebe morebitno ranljivih in prikrajšanih 
skupin, katerih vključitev na trg dela je 
treba podpreti in spodbujati;

4. poudarja, da bi se bilo treba pri 
okrevanju osredotočiti na zaposlovanje, 
rast in odpornost naše družbe, vse to pa 
podkrepiti s trdno socialno razsežnostjo, 
namreč obravnavati družbene in 
ekonomske neenakosti ter potrebe tistih, ki 
jih je kriza najbolj prizadela, predvsem 
potrebe mladih, morebitno ranljivih in 
prikrajšanih skupin, katerih vključitev na 
trg dela je treba podpreti in spodbujati;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva države članice in Komisijo, 
naj boj proti brezposelnosti mladih 
obravnavajo kot prednostno nalogo, zlasti 
v okviru evropskega okrevanja, in naj v 
celoti izkoristijo finančne instrumente, kot 
je jamstvo za mlade, in evropske 
programe, kot je Erasmus +, ter sprejmejo 
ustrezne ukrepe za odpravo brezposelnosti 
mladih in izboljšanje njihove 
zaposljivosti;

Or. fr

Predlog spremembe 35
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru, Stéphane Bijoux

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. spominja na zavezo Komisije, da 
bo čim prej predložila zakonodajni 
predlog o evropskem sistemu 
pozavarovanja za primer brezposelnosti;

Or. en

Predlog spremembe 36
Guido Reil, Nicolaus Fest

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja predlog Komisije, da se 
za Sklad za pravični prehod v letu 2021 
dodeli 1,5 milijarde EUR, in poudarja, da 
mora ta sklad odigrati ključno vlogo pri 
prekvalifikaciji delavcev;

5. je seznanjen s predlogom 
Komisije, da se za Sklad za pravični 
prehod v letu 2021 dodeli 1,5 milijarde 
EUR, in poudarja, da mora ta sklad odigrati 
ključno vlogo pri prekvalifikaciji delavcev;

Or. de

Predlog spremembe 37
Elena Lizzi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja predlog Komisije, da se 
za Sklad za pravični prehod v letu 2021 
dodeli 1,5 milijarde EUR, in poudarja, da 
mora ta sklad odigrati ključno vlogo pri 
prekvalifikaciji delavcev;

5. je seznanjen s predlogom 
Komisije, da se za Sklad za pravični 
prehod v letu 2021 dodeli 
1,5 milijarde EUR, in poudarja, da mora ta 
sklad odigrati ključno vlogo pri 
prekvalifikaciji delavcev;

Or. it
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Predlog spremembe 38
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja predlog Komisije, da se 
za Sklad za pravični prehod v letu 2021 
dodeli 1,5 milijarde EUR, in poudarja, da 
mora ta sklad odigrati ključno vlogo pri 
prekvalifikaciji delavcev;

5. pozdravlja predlog Komisije, da se 
za Sklad za pravični prehod v letu 2021 
dodeli 1,5 milijarde EUR, in poudarja, da 
se mora ta sklad osredotočiti na potrebe 
posameznikov in družbeno blaginjo ter 
voditi k družbeni trajnostnosti z 
ustvarjanjem dostojnih in trajnostnih 
delovnih mest, prekvalifikacijo delavcev 
in vzpostavljanjem socialne 
infrastrukture, tako da ne bo zapostavljen 
nihče;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja predlog Komisije, da se 
za Sklad za pravični prehod v letu 2021 
dodeli 1,5 milijarde EUR, in poudarja, da 
mora ta sklad odigrati ključno vlogo pri 
prekvalifikaciji delavcev;

5. pozdravlja predlog Komisije, da se 
za Sklad za pravični prehod v letu 2021 
dodeli 1,5 milijarde EUR, in poudarja, da 
mora ta sklad odigrati ključno vlogo pri 
spodbujanju enakih zaposlitvenih 
možnosti za oba spola in prekvalifikaciji 
delavcev z zagotavljanjem ustreznega 
vseživljenjskega učenja;

Or. en
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Predlog spremembe 40
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja predlog Komisije, da se 
za Sklad za pravični prehod v letu 2021 
dodeli 1,5 milijarde EUR, in poudarja, da 
mora ta sklad odigrati ključno vlogo pri 
prekvalifikaciji delavcev;

5. pozdravlja predlog Komisije, da se 
za Sklad za pravični prehod v letu 2021 
dodeli 1,5 milijarde EUR, in poudarja, da 
mora ta sklad odigrati ključno vlogo pri 
prekvalifikaciji delavcev za nova, sodobna 
delovna mesta;

Or. el

Predlog spremembe 41
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. pozdravlja proračun, ki ga je 
predlagala Komisija, saj je več sredstev 
namenila za zunanje delovanje, med 
drugim za Evropski razvojni sklad; 
spominja na predlog o vključitvi tega 
sklada v proračun EU, ki sta ga podprla 
tako Parlament kot Komisija; opominja 
še, da bi bilo treba sredstva tega sklada 
dati na voljo tudi čezmorskim ozemljem in 
državam;

Or. en

Predlog spremembe 42
Guido Reil, Nicolaus Fest

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja predvideno 
racionalizacijo Evropskega socialnega 
sklada, pobude za zaposlovanje mladih, 
Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim ter programa za zaposlovanje 
in socialne inovacije v sklopu Evropskega 
socialnega sklada plus (ESS+), saj bo 
povečala sinergije in zmanjšala upravno 
breme; opominja, da bo ESS+ glavni 
finančni instrument za poglabljanje 
evropske socialne razsežnosti, saj bo 
udejanjil načela evropskega stebra 
socialnih pravic; opozarja zlasti na vlogo 
ESS+ po pandemiji; svari pred 
zmanjšanjem proračuna za ESS+, saj bi 
to lahko ogrozilo učinkovito izvajanje tega 
sklada in izpolnjevanje njegovih ciljev; je 
v zvezi s tem zaskrbljen glede 
proračunskih sredstev, ki jih je Komisija 
predvidela za ESS+ v predlogu proračuna 
za leto 2021 (12.655,1 milijona EUR za 
prevzem obveznosti, 
15.374,8 milijona EUR za plačila);

6. meni, da imajo sedanji Evropski 
socialni sklad (ESS), pobuda za 
zaposlovanje mladih ter Program za 
zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) 
zelo majhen učinek in težav, zaradi 
katerih so bili uvedeni, ne obravnavajo 
učinkovito; opozarja zlasti, da birokracija 
ESS preprečuje, da bi se programi pomoči 
izvajali učinkovito; poudarja, da so 
obsežni in zapleteni administrativni pogoji 
zelo delovno intenzivni za male 
organizacije in jim vzamejo veliko časa ter 
da je struktura ESS veliko bolj usmerjena 
k postopku kot pa k ocenjevanju; zato 
poudarja, da je treba ta sklad temeljito 
racionalizirati in zmanjšati upravno 
breme;

Or. de

Predlog spremembe 43
Elena Lizzi

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja predvideno 
racionalizacijo Evropskega socialnega 
sklada, pobude za zaposlovanje mladih, 
Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim ter programa za zaposlovanje in 
socialne inovacije v sklopu Evropskega 
socialnega sklada plus (ESS+), saj bo 
povečala sinergije in zmanjšala upravno 
breme; opominja, da bo ESS+ glavni 
finančni instrument za poglabljanje 

6. pozdravlja predvideno 
racionalizacijo Evropskega socialnega 
sklada, pobude za zaposlovanje mladih, 
Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim ter programa za zaposlovanje in 
socialne inovacije v sklopu Evropskega 
socialnega sklada plus (ESS+), saj bo 
povečala sinergije in zmanjšala upravno 
breme; opominja, da bo ESS+ glavni 
finančni instrument za poglabljanje 
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evropske socialne razsežnosti, saj bo 
udejanjil načela evropskega stebra 
socialnih pravic; opozarja zlasti na vlogo 
ESS+ po pandemiji; svari pred 
zmanjšanjem proračuna za ESS+, ker bi to 
lahko ogrozilo učinkovito izvajanje tega 
sklada in izpolnjevanje njegovih ciljev; je v 
zvezi s tem zaskrbljen glede proračunskih 
sredstev, ki jih je Komisija predvidela za 
ESS+ v predlogu proračuna za leto 2021 
(12.655,1 milijona EUR za prevzem 
obveznosti, 15.374,8 milijona EUR za 
plačila);

evropske socialne razsežnosti; opozarja 
zlasti na vlogo ESS+ po pandemiji; svari 
pred zmanjšanjem proračuna za ESS+, ker 
bi to lahko ogrozilo učinkovito izvajanje 
tega sklada in izpolnjevanje njegovih 
ciljev; je v zvezi s tem zaskrbljen glede 
proračunskih sredstev, ki jih je Komisija 
predvidela za ESS+ v predlogu proračuna 
za leto 2021 (12.655,1 milijona EUR za 
prevzem obveznosti, 
15.374,8 milijona EUR za plačila);

Or. it

Predlog spremembe 44
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja predvideno 
racionalizacijo Evropskega socialnega 
sklada, pobude za zaposlovanje mladih, 
Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim ter programa za zaposlovanje in 
socialne inovacije v sklopu Evropskega 
socialnega sklada plus (ESS+), saj bo 
povečala sinergije in zmanjšala upravno 
breme; opominja, da bo ESS+ glavni 
finančni instrument za poglabljanje 
evropske socialne razsežnosti, saj bo 
udejanjil načela evropskega stebra 
socialnih pravic; opozarja zlasti na vlogo 
ESS+ po pandemiji; svari pred 
zmanjšanjem proračuna za ESS+, ker bi to 
lahko ogrozilo učinkovito izvajanje tega 
sklada in izpolnjevanje njegovih ciljev; je v 
zvezi s tem zaskrbljen glede proračunskih 
sredstev, ki jih je Komisija predvidela za 
ESS+ v predlogu proračuna za leto 2021 
(12.655,1 milijona EUR za prevzem 

6. je seznanjen s predvideno 
racionalizacijo Evropskega socialnega 
sklada, pobude za zaposlovanje mladih, 
Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim ter programa za zaposlovanje in 
socialne inovacije v sklopu Evropskega 
socialnega sklada plus (ESS+), saj naj bi 
povečala sinergije in zmanjšala upravno 
breme; opominja, da bo ESS+ glavni 
finančni instrument za poglabljanje 
evropske socialne razsežnosti, saj bo 
udejanjil načela evropskega stebra 
socialnih pravic in prispeval k okrevanju 
po pandemiji covida-19; zavrača vsakršno 
zmanjšanje proračuna za ESS+, ker bi to 
lahko ogrozilo učinkovito izvajanje tega 
sklada in izpolnjevanje njegovih ciljev, pa 
tudi učinkovito okrevanje; je v zvezi s tem 
zaskrbljen glede proračunskih sredstev, ki 
jih je Komisija predvidela za ESS+ v 
predlogu proračuna za leto 2021 
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obveznosti, 15.374,8 milijona EUR za 
plačila);

(12.655,1 milijona EUR za prevzem 
obveznosti, 15.374,8 milijona EUR za 
plačila), in poziva k njihovemu občutnemu 
povečanju, zlasti za boj proti dolgoročni 
brezposelnosti, brezposelnosti mladih in 
starejših, revščini otrok, tveganju revščine 
in socialne izključenosti ter diskriminaciji, 
pa tudi za zagotavljanje živahnejšega 
socialnega dialoga, odzivanje na 
dolgoročne strukturne demografske 
spremembe in razpoložljivost bistvenih in 
ključnih storitev, kot so zdravstveno in 
socialno varstvo, mobilnost, ustrezna 
prehrana in dostojna bivališča, za vse, 
zlasti pa za starajoče se prebivalstvo;

Or. en

Predlog spremembe 45
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja predvideno 
racionalizacijo Evropskega socialnega 
sklada, pobude za zaposlovanje mladih, 
Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim ter programa za zaposlovanje in 
socialne inovacije v sklopu Evropskega 
socialnega sklada plus (ESS+), saj bo 
povečala sinergije in zmanjšala upravno 
breme; opominja, da bo ESS+ glavni 
finančni instrument za poglabljanje 
evropske socialne razsežnosti, saj bo 
udejanjil načela evropskega stebra 
socialnih pravic; opozarja zlasti na vlogo 
ESS+ po pandemiji; svari pred 
zmanjšanjem proračuna za ESS+, ker bi to 
lahko ogrozilo učinkovito izvajanje tega 
sklada in izpolnjevanje njegovih ciljev; je v 
zvezi s tem zaskrbljen glede proračunskih 
sredstev, ki jih je Komisija predvidela za 
ESS+ v predlogu proračuna za leto 2021 

6. pozdravlja predvideno združitev 
Evropskega socialnega sklada, pobude za 
zaposlovanje mladih, Sklada za evropsko 
pomoč najbolj ogroženim ter programa za 
zaposlovanje in socialne inovacije v sklopu 
Evropskega socialnega sklada plus (ESS+), 
saj bo povečala sinergije in zmanjšala 
upravno breme, vseeno pa obžaluje, da bo 
skupni znesek še vedno manjši kot v 
obdobju 2014–2020, in je zelo zaskrbljen 
zaradi dolgoročnih posledic tako 
nezadostnih finančnih sredstev; opominja, 
da bo ESS+ glavni finančni instrument za 
poglabljanje evropske socialne razsežnosti, 
saj bo udejanjil načela evropskega stebra 
socialnih pravic; opozarja zlasti na vlogo 
ESS+ po pandemiji; svari pred 
zmanjšanjem proračuna za ESS+, ker bi to 
lahko ogrozilo učinkovito izvajanje tega 
sklada in izpolnjevanje njegovih ciljev; je v 
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(12.655,1 milijona EUR za prevzem 
obveznosti, 15.374,8 milijona EUR za 
plačila);

zvezi s tem zaskrbljen glede proračunskih 
sredstev, ki jih je Komisija predvidela za 
ESS+ v predlogu proračuna za leto 2021 
(12.655,1 milijona EUR za prevzem 
obveznosti, 15.374,8 milijona EUR za 
plačila);

Or. en

Predlog spremembe 46
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja predvideno 
racionalizacijo Evropskega socialnega 
sklada, pobude za zaposlovanje mladih, 
Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim ter programa za zaposlovanje in 
socialne inovacije v sklopu Evropskega 
socialnega sklada plus (ESS+), saj bo 
povečala sinergije in zmanjšala upravno 
breme; opominja, da bo ESS+ glavni 
finančni instrument za poglabljanje 
evropske socialne razsežnosti, saj bo 
udejanjil načela evropskega stebra 
socialnih pravic; opozarja zlasti na vlogo 
ESS+ po pandemiji; svari pred 
zmanjšanjem proračuna za ESS+, ker bi to 
lahko ogrozilo učinkovito izvajanje tega 
sklada in izpolnjevanje njegovih ciljev; je v 
zvezi s tem zaskrbljen glede proračunskih 
sredstev, ki jih je Komisija predvidela za 
ESS+ v predlogu proračuna za leto 2021 
(12.655,1 milijona EUR za prevzem 
obveznosti, 15.374,8 milijona EUR za 
plačila);

6. pozdravlja predvideno 
racionalizacijo Evropskega socialnega 
sklada, pobude za zaposlovanje mladih, 
Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim ter programa za zaposlovanje in 
socialne inovacije v sklopu Evropskega 
socialnega sklada plus (ESS+), saj bo 
povečala sinergije in zmanjšala upravno 
breme; opominja, da bo ESS+ glavni 
finančni instrument za poglabljanje 
evropske socialne razsežnosti, saj bo 
udejanjil načela evropskega stebra 
socialnih pravic; opozarja zlasti na vlogo 
ESS+ po pandemiji; svari pred 
zmanjšanjem proračuna za ESS+, ker bo to 
ogrozilo učinkovito izvajanje tega sklada in 
izpolnjevanje njegovih ciljev; je v zvezi s 
tem zaskrbljen glede proračunskih 
sredstev, ki jih je Komisija predvidela za 
ESS+ v predlogu proračuna za leto 2021 
(12.655,1 milijona EUR za prevzem 
obveznosti, 15.374,8 milijona EUR za 
plačila);

Or. el

Predlog spremembe 47
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
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Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. v zvezi s tem pozdravlja predlog 
Komisije za nov instrument REACT-EU, s 
katerim naj bi se povečalo financiranje 
kohezijske politike, saj naj bi dopolnil 
obstoječi proračun za obdobje 2014–2020 
in tudi predlagani proračun za obdobje 
2021–2027; je vseeno zaskrbljen zaradi 
njegove začasne in kratkoročne narave in 
dejstva, da Evropski socialni sklad plus ne 
bo imel dovolj finančnih sredstev za 
celotno večletno finančno obdobje; poziva 
Komisijo, naj Evropskemu parlamentu in 
Svetu do 31. marca 2025 predloži 
ocenjevalno poročilo o instrumentu 
REACT-EU, ki bo obravnavalo 
proračunske obveznosti za leta 2020, 2021 
in 2022 in vsebovalo informacije o 
izpolnjevanju ciljev REACT-EU, 
učinkovitosti pri uporabi njegovih 
sredstev, vrstah financiranih ukrepov, 
upravičencih in končnih prejemnikih 
finančnih sredstev ter evropski dodani 
vrednosti instrumenta pri gospodarskem 
okrevanju;

Or. en

Predlog spremembe 48
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. povzema napoved Komisije, da bo 
zaradi izbruha covida-19 boj proti revščini 
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otrok v prihodnjih letih še pomembnejši; v 
zvezi s tem opozarja na stališče 
Parlamenta in Komisije, da bi morale 
države članice za dejavnosti v sklopu 
evropskega jamstva za otroke nameniti 
vsaj 5 % sredstev Evropskega socialnega 
sklada plus v deljenem upravljanju; glede 
na to in v skladu s stališčem Parlamenta o 
Evropskem socialnem skladu plus vztraja, 
da je treba ustvariti ločeno proračunsko 
vrstico za evropsko jamstvo za otroke in ji 
iz Evropskega socialnega sklada plus 
nameniti 3 milijarde za leto 2021;

Or. en

Predlog spremembe 49
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. opominja, da je zaradi pandemije 
covida-19 brez službe ostalo že veliko 
ljudi, zlasti mladih, ki so pogosteje 
zaposleni na bolj prekarnih delovnih 
mestih; v zvezi s tem pozdravlja načrte 
Komisije za povečanje evropskega jamstva 
za mlade in poudarja, da morajo države 
članice še naprej vlagati zadostna sredstva 
iz Evropskega socialnega sklada plus v 
ukrepe za zaposlovanje mladih, in sicer bi 
morale vsaj 15 % sredstev iz tega sklada v 
deljenem upravljanju nameniti za ciljne 
ukrepe in strukturne reforme za 
kakovostno zaposlovanje mladih;

Or. en

Predlog spremembe 50
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
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Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6d. pozdravlja nove predloge Komisije 
za spopadanje s socialnimi posledicami 
trenutne in prihodnjih kriz; je v zvezi s 
tem seznanjen z uvedbo začasnih ukrepov 
v okviru Evropskega socialnega sklada 
plus v odgovor na izredne razmere; 
opozarja na morebitno tveganje, da se 
oslabijo obveznosti glede tematske 
koncentracije, kar bi ogrozilo glavne cilje 
in naložbe tega sklada, pa tudi dober 
izkoristek in učinkovitost teh naložb, saj 
lahko Komisija v izjemnih okoliščinah 
sprejme izvedbene ukrepe za povečanje 
obsega uporabe Evropskega socialnega 
sklada plus, pa tudi zmanjša obveznosti 
glede tematske koncentracije;

Or. en

Predlog spremembe 51
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek 6 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6e. je seznanjen tudi s predlogom 
Komisije o financiranju shem skrajšanega 
delovnega časa v okviru teh začasnih 
ukrepov; vseeno opozarja, da bodo te 
sheme financirane že iz novega začasnega 
instrumenta SURE, ki je veliko obsežnejši, 
in da se je Komisija zavezala, da bo kmalu 
uvedla stalni instrument, in sicer evropski 
sistem pozavarovanja za primer 
brezposelnosti; v zvezi s tem poudarja, da 
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je v Evropskem socialnem skladu plus že 
tako malo sredstev za njegove prvotne 
tematske koncentracije, ki bi utegnile biti 
tako že dodatno skrčene; opominja tudi, 
da sheme skrajšanega delovnega časa 
zahtevajo veliko več denarja; glede na to 
poziva Komisijo, naj brez nadaljnjega 
odlašanja uvede evropski sistem 
pozavarovanja za primer brezposelnosti;

Or. en

Predlog spremembe 52
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek 6 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6f. poudarja, kako pomembno je 
načelo partnerstva, da se zagotovi 
sodelovanje socialnih partnerjev v vseh 
fazah načrtovanja, izvajanja in 
spremljanja projektov, ki se financirajo iz 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov; meni, da je treba načelo 
partnerstva nujno upoštevati pri evropskih 
strukturnih in investicijskih skladih, pa 
tudi pri drugih pomembnih skladih EU, 
med drugim pri mehanizmu za okrevanje 
in odpornost ter pri REACT EU, in sicer 
tudi v obdobju 2021–2027;

Or. en

Predlog spremembe 53
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da bi morala omenjena 
racionalizacija temeljiti na dokazih in 
oceni učinka in da bi morala biti v skladu 
z načrtom za boljše pravno urejanje, pa 
tudi s povezanimi priporočili Evropskega 
računskega sodišča; v zvezi s tem 
poudarja, da bi morale dejavnosti, ki se 
izvajajo na področju zaposlovanja in 
socialnih zadev, vedno voditi k strateškim 
ukrepom z jasno opredeljenimi kratko- in 
dolgoročnimi cilji ter da je učinkovita in 
smotrna poraba enako pomembna kot 
proračunske zgornje meje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 54
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), 
Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da bi morala omenjena 
racionalizacija temeljiti na dokazih in oceni 
učinka in da bi morala biti v skladu z 
načrtom za boljše pravno urejanje, pa tudi s 
povezanimi priporočili Evropskega 
računskega sodišča; v zvezi s tem poudarja, 
da bi morale dejavnosti, ki se izvajajo na 
področju zaposlovanja in socialnih zadev, 
vedno voditi k strateškim ukrepom z jasno 
opredeljenimi kratko- in dolgoročnimi cilji 
ter da je učinkovita in smotrna poraba 
enako pomembna kot proračunske zgornje 
meje;

7. poudarja, da bi morala omenjena 
racionalizacija temeljiti na dokazih in oceni 
učinka in da bi morala biti v skladu z 
načrtom za boljše pravno urejanje, pa tudi s 
povezanimi priporočili Evropskega 
računskega sodišča; je prepričan, da bi 
morala prispevati tudi k spopadanju s 
socialnimi učinki, ki jih je pandemija 
covida-19 še zaostrila; v zvezi s tem 
poudarja, da bi morale dejavnosti, ki se 
izvajajo na področju zaposlovanja in 
socialnih zadev, vedno voditi k strateškim 
ukrepom z jasno opredeljenimi kratko- in 
dolgoročnimi cilji ter da je učinkovita in 
smotrna poraba enako pomembna kot 
proračunske zgornje meje;

Or. en
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Predlog spremembe 55
Elena Lizzi

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da bi morala omenjena 
racionalizacija temeljiti na dokazih in oceni 
učinka in da bi morala biti v skladu z 
načrtom za boljše pravno urejanje, pa tudi s 
povezanimi priporočili Evropskega 
računskega sodišča; v zvezi s tem poudarja, 
da bi morale dejavnosti, ki se izvajajo na 
področju zaposlovanja in socialnih zadev, 
vedno voditi k strateškim ukrepom z jasno 
opredeljenimi kratko- in dolgoročnimi cilji 
ter da je učinkovita in smotrna poraba 
enako pomembna kot proračunske zgornje 
meje;

7. poudarja, da bi morala omenjena 
racionalizacija temeljiti na dokazih in oceni 
učinka in da bi morala biti v skladu z 
načrtom za boljše pravno urejanje, pa tudi s 
povezanimi priporočili Evropskega 
računskega sodišča; v zvezi s tem poudarja, 
da bi morale dejavnosti, ki se izvajajo na 
področju zaposlovanja in socialnih zadev, 
vedno voditi k strateškim ukrepom z jasno 
opredeljenimi kratko- in dolgoročnimi cilji, 
ki spoštujejo suverenost držav članic, ter 
da je učinkovita in smotrna poraba enako 
pomembna kot proračunske zgornje meje;

Or. it

Predlog spremembe 56
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva, naj se programi EU 
osredotočijo na projekte, ki spodbujajo in 
omogočajo ohranjanje obstoječih 
delovnih mest in ustvarjanje kakovostnih 
zaposlitev s pravicami ter rednim in 
urejenim plačilom in delovnimi pogoji, pa 
tudi učinkovit in odločen boj proti revščini 
in socialni izključenosti;

Or. en
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Predlog spremembe 57
Guido Reil, Nicolaus Fest

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. glede na pričakovani porast 
povpraševanja po pandemiji koronavirusa 
pozdravlja predlog Komisije o povečanju 
razpoložljivih letnih sredstev za Evropski 
sklad za prilagoditev globalizaciji na 
386 milijonov EUR od leta 2021 naprej in 
je hkrati zaskrbljen, saj je Svet predlagal, 
da se ta znesek v letu 2021 omeji na 
197 milijonov EUR, kar bi lahko 
spodkopalo odločilno vlogo tega sklada 
pri pomoči delavcev, ki so izgubili službo 
zaradi prestrukturiranja;

8. je seznanjen, da Komisija glede na 
pričakovani porast povpraševanja po 
pandemiji koronavirusa predlaga 
povečanje razpoložljivih letnih sredstev za 
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji 
na 386 milijonov EUR od leta 2021 
naprej;

Or. de

Predlog spremembe 58
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. glede na pričakovani porast 
povpraševanja po pandemiji koronavirusa 
pozdravlja predlog Komisije o povečanju 
razpoložljivih letnih sredstev za Evropski 
sklad za prilagoditev globalizaciji na 
386 milijonov EUR od leta 2021 naprej in 
je hkrati zaskrbljen, saj je Svet predlagal, 
da se ta znesek v letu 2021 omeji na 
197 milijonov EUR, kar bi lahko 
spodkopalo odločilno vlogo tega sklada 
pri pomoči delavcev, ki so izgubili službo 
zaradi prestrukturiranja;

8. glede na pričakovani porast 
povpraševanja po pandemiji koronavirusa 
se seznanja s predlogom Komisije o 
povečanju razpoložljivih letnih sredstev za 
Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji 
na 386 milijonov EUR od leta 2021 naprej, 
pa tudi s predlogom Sveta, da se ta znesek 
v letu 2021 omeji na 197 milijonov EUR; 
poziva k temeljiti oceni ukrepov, ki se 
financirajo iz Evropskega sklada za 
prilagoditev globalizaciji, s ciljem, da bi ta 
denar porabili na učinkovit način in samo 
za ukrepe, ki so dokazano prispevali k 
ponovnemu zaposlovanju;

Or. en
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Predlog spremembe 59
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. glede na pričakovani porast 
povpraševanja po pandemiji koronavirusa 
pozdravlja predlog Komisije o povečanju 
razpoložljivih letnih sredstev za Evropski 
sklad za prilagoditev globalizaciji na 
386 milijonov EUR od leta 2021 naprej in 
je hkrati zaskrbljen, saj je Svet predlagal, 
da se ta znesek v letu 2021 omeji na 
197 milijonov EUR, kar bi lahko 
spodkopalo odločilno vlogo tega sklada pri 
pomoči delavcev, ki so izgubili službo 
zaradi prestrukturiranja;

8. glede na pričakovani porast 
povpraševanja po pandemiji koronavirusa 
pozdravlja predlog Komisije o povečanju 
razpoložljivih letnih sredstev za Evropski 
sklad za prilagoditev globalizaciji na 
386 milijonov EUR od leta 2021 naprej in 
je hkrati zaskrbljen, saj je Svet predlagal, 
da se ta znesek v letu 2021 omeji na 
197 milijonov EUR, kar bo spodkopalo 
odločilno vlogo tega sklada pri pomoči 
delavcev, ki so izgubili službo zaradi 
prestrukturiranja;

Or. el

Predlog spremembe 60
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. glede na pričakovani porast 
povpraševanja po pandemiji koronavirusa 
pozdravlja predlog Komisije o povečanju 
razpoložljivih letnih sredstev za Evropski 
sklad za prilagoditev globalizaciji na 
386 milijonov EUR od leta 2021 naprej in 
je hkrati zaskrbljen, saj je Svet predlagal, 
da se ta znesek v letu 2021 omeji na 
197 milijonov EUR, kar bi lahko 
spodkopalo odločilno vlogo tega sklada pri 
pomoči delavcev, ki so izgubili službo 
zaradi prestrukturiranja;

8. glede na pričakovani porast 
povpraševanja po pandemiji koronavirusa 
pozdravlja predlog Komisije o povečanju 
razpoložljivih letnih sredstev za Evropski 
sklad za prilagoditev globalizaciji na 
386 milijonov EUR od leta 2021 naprej in 
je hkrati zaskrbljen, saj je Svet predlagal, 
da se ta znesek v letu 2021 omeji na 
197 milijonov EUR, kar bi lahko 
spodkopalo odločilno vlogo tega sklada pri 
pomoči delavcev, ki so izgubili službo 
zaradi prestrukturiranja; v tem smislu 
poudarja, da odločitev Evropske komisije 
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za uporabo sredstev ESPG v odziv na 
krizo COVID-19 za zaposlovanje in 
razširitev področja uporabe sklada v 
podporo digitalnemu in ekološkemu 
prehodu, zahteva ustrezna finančna 
sredstva za leto 2021, ki bodo presegala 
zgornjo mejo, ki jo je določil Svet; 

Or. fr

Predlog spremembe 61
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. glede na pričakovani porast 
povpraševanja po pandemiji koronavirusa 
pozdravlja predlog Komisije o povečanju 
razpoložljivih letnih sredstev za Evropski 
sklad za prilagoditev globalizaciji na 
386 milijonov EUR od leta 2021 naprej in 
je hkrati zaskrbljen, saj je Svet predlagal, 
da se ta znesek v letu 2021 omeji na 
197 milijonov EUR, kar bi lahko 
spodkopalo odločilno vlogo tega sklada pri 
pomoči delavcev, ki so izgubili službo 
zaradi prestrukturiranja;

8. glede na pričakovani porast 
povpraševanja po pandemiji koronavirusa 
pozdravlja predlog Komisije o povečanju 
razpoložljivih letnih sredstev za Evropski 
sklad za prilagoditev globalizaciji na 
386 milijonov EUR od leta 2021 naprej in 
je hkrati zaskrbljen, saj je Svet predlagal, 
da se ta znesek v letu 2021 omeji na 
197 milijonov EUR, kar bi lahko 
spodkopalo odločilno vlogo tega sklada pri 
pomoči delavcev, ki so izgubili službo 
zaradi prestrukturiranja; vztraja, da se je 
treba posebej osredotočiti na države 
članice in regije, ki so bile najbolj 
prizadete in kjer državni oziroma 
regionalni organi nimajo dovolj sredstev 
za sprejetje potrebnih ukrepov; spominja, 
da pomoč iz omenjenega sklada ne posega 
v družbeno odgovornost zadevnih podjetij, 
zlasti glede njihovega prispevka k 
socialnim načrtom za presežne delavce;

Or. en

Predlog spremembe 62
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da bo zaradi vztrajnega 
krčenja proračuna in okrevanja po 
pandemiji koronavirusa ključnega pomena, 
da se splošni proračun za leto 2021 uporabi 
čim bolje, med drugim za veščine 
prihodnosti, ukrepe v podporo tranziciji na 
trgu dela, boljše prilagajanje demografskim 
spremembam, avtomatizacijo in 
digitalizacijo, zlasti z boljšim 
vključevanjem morebitnih ranljivih in 
prikrajšanih skupin na trg dela;

9. poudarja, da bo zaradi vztrajnega 
krčenja proračuna in okrevanja po 
pandemiji koronavirusa ključnega pomena, 
da se splošni proračun za leto 2021 uporabi 
čim bolje, med drugim za veščine 
prihodnosti, ukrepe v podporo tranziciji na 
trgu dela, boljše prilagajanje demografskim 
spremembam ter zeleni in digitalni 
prehod, zlasti z dostojnimi delovnimi 
pogoji, dolgoročno varnostjo, zadostnim 
socialnim varstvom, visokokakovostnim 
otroškim varstvom po dostopnih cenah, 
delovnim okoljem, ki je prilagojen 
invalidom, ter spodbujanjem vključevanja 
obstoječih in morebitnih ranljivih in 
prikrajšanih skupin na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 63
Anne Sander

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da bo zaradi vztrajnega 
krčenja proračuna in okrevanja po 
pandemiji koronavirusa ključnega pomena, 
da se splošni proračun za leto 2021 uporabi 
čim bolje, med drugim za veščine 
prihodnosti, ukrepe v podporo tranziciji na 
trgu dela, boljše prilagajanje demografskim 
spremembam, avtomatizacijo in 
digitalizacijo, zlasti z boljšim 
vključevanjem morebitnih ranljivih in 
prikrajšanih skupin na trg dela;

9. poudarja, da bo zaradi vztrajnega 
krčenja proračuna in okrevanja po 
pandemiji koronavirusa ključnega pomena, 
da se splošni proračun za leto 2021 uporabi 
čim bolje, med drugim za veščine 
prihodnosti, ukrepe v podporo tranziciji na 
trgu dela, boljše prilagajanje demografskim 
spremembam, avtomatizacijo in 
digitalizacijo, tudi na podeželju, zlasti z 
boljšim vključevanjem morebitnih ranljivih 
in prikrajšanih skupin na trg dela in z 
zagotavljanjem perspektive za prihodnost 
mladim;
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Or. fr

Predlog spremembe 64
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Jordi Cañas, Cristian 
Ghinea, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da bo zaradi vztrajnega 
krčenja proračuna in okrevanja po 
pandemiji koronavirusa ključnega pomena, 
da se splošni proračun za leto 2021 uporabi 
čim bolje, med drugim za veščine 
prihodnosti, ukrepe v podporo tranziciji na 
trgu dela, boljše prilagajanje demografskim 
spremembam, avtomatizacijo in 
digitalizacijo, zlasti z boljšim 
vključevanjem morebitnih ranljivih in 
prikrajšanih skupin na trg dela;

9. poudarja, da bo zaradi vztrajnega 
krčenja proračuna in okrevanja po 
pandemiji koronavirusa ključnega pomena, 
da se splošni proračun za leto 2021 uporabi 
čim bolje, med drugim za veščine 
prihodnosti, ukrepe v podporo tranziciji na 
trgu dela, boljše prilagajanje demografskim 
spremembam, avtomatizacijo in 
digitalizacijo, zlasti z boljšim 
vključevanjem ranljivih in prikrajšanih 
skupin na trg dela; poudarja tudi, kako 
pomembno je obravnavati družbene 
neenakosti , povezane z brezposelnostjo 
mladih in njihovim dostopom do trga 
dela;

Or. en

Predlog spremembe 65
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da bo zaradi vztrajnega 
krčenja proračuna in okrevanja po 
pandemiji koronavirusa ključnega pomena, 
da se splošni proračun za leto 2021 uporabi 
čim bolje, med drugim za veščine 
prihodnosti, ukrepe v podporo tranziciji na 

9. poudarja, da bo zaradi vztrajnega 
krčenja proračuna in okrevanja po 
pandemiji koronavirusa ključnega pomena, 
da se splošni proračun za leto 2021 uporabi 
čim bolje tam, kjer je najbolj potreben, in 
sicer za boj proti revščini, vključno z 
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trgu dela, boljše prilagajanje 
demografskim spremembam, 
avtomatizacijo in digitalizacijo, zlasti z 
boljšim vključevanjem morebitnih ranljivih 
in prikrajšanih skupin na trg dela;

revščino otrok, in brezposelnosti, zlasti 
med mladimi, med drugim z veščinami 
prihodnosti, ukrepi v podporo tranziciji na 
trgu dela, boljšemu prilagajanju 
demografskim spremembam, 
avtomatizaciji in digitalizaciji, zlasti z 
boljšim vključevanjem morebitnih ranljivih 
in prikrajšanih skupin na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 66
Miriam Lexmann

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da bo zaradi vztrajnega 
krčenja proračuna in okrevanja po 
pandemiji koronavirusa ključnega pomena, 
da se splošni proračun za leto 2021 uporabi 
čim bolje, med drugim za veščine 
prihodnosti, ukrepe v podporo tranziciji na 
trgu dela, boljše prilagajanje demografskim 
spremembam, avtomatizacijo in 
digitalizacijo, zlasti z boljšim 
vključevanjem morebitnih ranljivih in 
prikrajšanih skupin na trg dela;

9. poudarja, da bo zaradi vztrajnega 
krčenja proračuna in okrevanja po 
pandemiji koronavirusa ključnega pomena, 
da se splošni proračun za leto 2021 uporabi 
čim bolje, med drugim za veščine 
prihodnosti, ukrepe v podporo tranziciji na 
trgu dela, boljše prilagajanje demografskim 
spremembam, avtomatizacijo in 
digitalizacijo, zlasti z boljšim 
vključevanjem morebitnih ranljivih in 
prikrajšanih skupin na trg dela; znova 
poudarja, da bi morali uporabo digitalnih 
rešitev , temelječih na umetni inteligenci, 
osredotočeni na človeka, videti kot 
pomembno priložnost za ustvarjanje 
delovnih mest in vključevanje 
zapostavljenih skupin na trg dela;

Or. en

Predlog spremembe 67
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Stéphane 
Bijoux

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. je trdno prepričan, da je treba pri 
sprejemanju splošnega proračuna za 
leto 2021 na vseh področjih upoštevati 
vidik spola, da bi lahko bolje uskladili 
politike in dejavnosti, ki spodbujajo 
enakopravno udeležbo žensk na trgu dela, 
in da bi imeli celovite sisteme za 
spremljanje in merjenje dodeljevanja 
proračunskih sredstev glede na spol;

Or. en

Predlog spremembe 68
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Atidže 
Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja, da sta proračunska 
odgovornost in prednostna obravnava 
pomembna elementa pri skrbi za resnično 
učinkovito porabo v korist državljanov EU, 
prav tako kot večja osredotočenost na 
oblikovanje politik na osnovi dokazov ter 
poudarek na socialnih, regionalnih in 
teritorialnih razlikah;

10. opozarja, da sta proračunska 
odgovornost in prednostna obravnava 
pomembna elementa pri skrbi za resnično 
učinkovito porabo v korist državljanov EU, 
prav tako kot večja osredotočenost na 
vključujoče oblikovanje politik na osnovi 
dokazov ter poudarek na socialnih, 
regionalnih in teritorialnih razlikah;

Or. en

Predlog spremembe 69
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. opozarja, da sta proračunska 10. opozarja, da sta proračunska 
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odgovornost in prednostna obravnava 
pomembna elementa pri skrbi za resnično 
učinkovito porabo v korist državljanov EU, 
prav tako kot večja osredotočenost na 
oblikovanje politik na osnovi dokazov ter 
poudarek na socialnih, regionalnih in 
teritorialnih razlikah;

odgovornost in prednostna obravnava 
pomembna elementa pri skrbi za resnično 
učinkovito porabo v korist državljanov EU, 
prav tako kot večja osredotočenost na 
oblikovanje politik na osnovi dokazov ter 
poudarek na socialnih, regionalnih in 
teritorialnih razlikah ter dohodkovni 
neenakosti;

Or. en

Predlog spremembe 70
Guido Reil, Nicolaus Fest

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja na pomembni prispevek 
agencij k reševanju najrazličnejših 
socialnih vprašanj in vprašanj na 
področju zaposlovanja ter k zbiranju 
podatkov; poudarja, da se njihove naloge 
razvijajo in da zato potrebujejo zadostna 
sredstva, da jih bodo lahko uresničevale; 
zato poziva k temeljiti oceni novih nalog, 
dodeljenih agencijam, in njihove 
uspešnosti nasploh, da se jim učinkovito 
zagotovijo ustrezna proračunska sredstva; 
vztraja zlasti pri tem, da se zadostni 
kadrovski in finančni viri dodelijo 
Evropskemu organu za delo;

11. opozarja, da različne agencije in 
organi na socialnem področju in področju 
zaposlovanja delujejo vzporedno ter da se 
njihove funkcije in pristojnosti prekrivajo; 
zato spodbuja k temeljiti oceni nalog, 
dodeljenih agencijam, in njihove 
uspešnosti nasploh, da se jim učinkovito 
zagotovijo ustrezna proračunska sredstva;

Or. de

Predlog spremembe 71
Elena Lizzi

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja na pomembni prispevek 11. je zelo kritičen glede prispevka 
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agencij k reševanju najrazličnejših 
socialnih vprašanj in vprašanj na področju 
zaposlovanja ter k zbiranju podatkov; 
poudarja, da se njihove naloge razvijajo in 
da zato potrebujejo zadostna sredstva, da 
jih bodo lahko uresničevale; zato poziva k 
temeljiti oceni novih nalog, dodeljenih 
agencijam, in njihove uspešnosti nasploh, 
da se jim učinkovito zagotovijo ustrezna 
proračunska sredstva; vztraja zlasti pri tem, 
da se zadostni kadrovski in finančni viri 
dodelijo Evropskemu organu za delo;

agencij k reševanju najrazličnejših 
socialnih vprašanj in vprašanj na področju 
zaposlovanja ter zbiranju podatkov; 
poudarja, da se njihove naloge sicer še 
razvijajo, a je treba preveriti, če že 
razpolagajo z zadostnimi sredstvi, da jih 
bodo lahko uresničevale; zato poziva k 
temeljiti in pregledni oceni novih nalog, 
dodeljenih agencijam, in njihove 
uspešnosti nasploh, da se jim učinkovito 
zagotovijo ustrezna proračunska sredstva; 
vztraja zlasti pri tem, da je treba preveriti 
in oceniti, ali se Evropskemu organu za 
delo dodelijo ustrezni kadrovski in 
finančni viri;

Or. it

Predlog spremembe 72
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja na pomembni prispevek 
agencij k reševanju najrazličnejših 
socialnih vprašanj in vprašanj na področju 
zaposlovanja ter k zbiranju podatkov; 
poudarja, da se njihove naloge razvijajo in 
da zato potrebujejo zadostna sredstva, da 
jih bodo lahko uresničevale; zato poziva k 
temeljiti oceni novih nalog, dodeljenih 
agencijam, in njihove uspešnosti nasploh, 
da se jim učinkovito zagotovijo ustrezna 
proračunska sredstva; vztraja zlasti pri tem, 
da se zadostni kadrovski in finančni viri 
dodelijo Evropskemu organu za delo;

11. opozarja na pomembni prispevek 
agencij k reševanju najrazličnejših 
socialnih vprašanj in vprašanj na področju 
zaposlovanja, kot so življenjske razmere in 
delovni pogoji, mobilnost, varnost in 
zdravje, veščine itd., ter k zbiranju 
podatkov, zlasti z raziskavami javnega 
mnenja; poudarja, da se njihove naloge 
nenehno razvijajo in da zato potrebujejo 
zadostna sredstva, da jih bodo lahko 
uresničevale; zato poziva k temeljiti oceni 
novih in obstoječih nalog, dodeljenih 
agencijam, in njihove uspešnosti nasploh, 
da se jim učinkovito zagotovi ustrezna 
proračunska sredstva; vztraja zlasti pri tem, 
da se zadostni kadrovski in finančni viri 
dodelijo novemu Evropskemu organu za 
delo;
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Or. en

Predlog spremembe 73
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Atidže 
Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Osnutek mnenja
Odstavek 11

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. opozarja na pomembni prispevek 
agencij k reševanju najrazličnejših 
socialnih vprašanj in vprašanj na področju 
zaposlovanja ter k zbiranju podatkov; 
poudarja, da se njihove naloge razvijajo in 
da zato potrebujejo zadostna sredstva, da 
jih bodo lahko uresničevale; zato poziva k 
temeljiti oceni novih nalog, dodeljenih 
agencijam, in njihove uspešnosti nasploh, 
da se jim učinkovito zagotovijo ustrezna 
proračunska sredstva; vztraja zlasti pri tem, 
da se zadostni kadrovski in finančni viri 
dodelijo Evropskemu organu za delo;

11. opozarja na pomembni prispevek 
agencij k reševanju najrazličnejših 
socialnih vprašanj in vprašanj na področju 
zaposlovanja ter k zbiranju podatkov; 
poudarja, da se njihove naloge razvijajo in 
da zato potrebujejo zadostna sredstva, da 
jih bodo lahko uresničevale; zato poziva k 
temeljiti oceni novih nalog, dodeljenih 
agencijam, in njihove uspešnosti nasploh, 
da se jim učinkovito zagotovijo ustrezna 
proračunska sredstva in da se jim da na 
voljo potrebno financiranje, da bodo 
lahko zbirale potrebne kvalitativne 
podatke in bolje izpolnjevale svoje 
obveznosti; vztraja zlasti pri tem, da se 
zadostni kadrovski in finančni viri dodelijo 
Evropskemu organu za delo;

Or. en

Predlog spremembe 74
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek 11 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11a. v zvezi s tem poudarja, da so 
trenutno predvidena sredstva za Evropski 
organ za delo v letu 2021 nižja kot v 
finančni oceni te agencije, ki je svoje 
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stroške ocenila na 29 milijonov EUR, ne 
na 24 milijonov EUR; meni, da bi bilo 
treba glede na izzive pri delovni 
mobilnosti, ki jih je pandemija covida-19 
še zaostrila, zlasti za napotene in sezonske 
delavce, proračun tega organa še 
povečali, vsaj na prvotno predvideni 
znesek;

Or. en

Predlog spremembe 75
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek 11 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11b. poziva k ustanovitvi meddržavnega 
foruma, kjer si bodo lahko oblikovalci 
politik iz posameznih držav izmenjevali 
prakso in izkušnje v zvezi s podporo za 
delodajalce in delavce, ki jih je prizadela 
gospodarska kriza in kriza na trgu dela, 
črpali informacije o takšnih ukrepih, ki 
jih zbira evropski center za spremljanje 
prestrukturiranja pri Eurofoundu 
(podporni instrumenti in pravne 
podatkovne zbirke), strokovno znanje, 
zbrano s podobnimi dejavnostmi v 
preteklosti (kot so seminarji Eurofounda o 
regionalni industrijski politiki v pilotnem 
projektu o prihodnosti proizvodnje v 
Evropi ali državni seminarji GD za 
zaposlovanje o predvidevanju in 
upravljanju prestrukturiranja 
(A.R.E.N.A.S.)), in uporabljeno v 
sodelovanju z različnimi institucijami EU 
(npr. GD za zaposlovanje, Eurofound, 
Cedefop);

Or. en
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Predlog spremembe 76
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek 11 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11c. opominja na zavezo Komisije, da 
bo glede na pandemijo covida-19 hitro 
ocenila revidirano direktivo o bioloških 
dejavnikih in morda tudi drugo 
zakonodajo o zdravju in varstvu pri delu 
ter se še pospešeno lotila novega 
strateškega okvira EU za zdravje in 
varnost pri delu; v zvezi s tem poziva, da 
se odgovornemu oddelku v GD za 
zaposlovanje dodelijo ustrezna sredstva, 
da bo lahko izpolnil to nalogo;

Or. en

Predlog spremembe 77
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek 11 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11d. je zaskrbljen zaradi predloga 
Komisije, da bo združila proračunske 
vrstice za cilje socialne politike, zlasti tiste 
za ukrepe obveščanja in usposabljanja za 
delavske organizacije, obveščanje, 
posvetovanje in sodelovanje predstavnikov 
podjetij ter odnose med delodajalci in 
delojemalci ter socialni dialog, v eno samo 
proračunsko vrstico „07 20 04 06 – 
Posebne pristojnosti na področju socialne 
politike, vključno s socialnim dialogom“; 
je prepričan, da lahko samo ločene 
proračunske vrstice – tako kot doslej – 
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zagotovijo potrebno preglednost in 
sredstva za ta ključna področja;

Or. en

Predlog spremembe 78
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Gabriele Bischoff

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. ponovno poudarja, da so pilotni 
projekti in pripravljalni ukrepi zelo 
koristna orodja za preizkušanje novih 
dejavnosti in inovativnih rešitev na 
področju zaposlovanja in socialne 
vključenosti; znova opozarja, da je 
bistvenega pomena, da se te projekte in 
ukrepe ocenjuje samo na podlagi njihove 
koristnosti in evropske dodane vrednosti.

12. znova poudarja, da so pilotni 
projekti in pripravljalni ukrepi zelo 
koristna orodja za zagon novih dejavnosti 
in politik na področju zaposlovanja in 
socialne vključenosti in da je bilo v 
preteklosti v tej obliki uspešno 
uresničenih kar nekaj zamisli odbora 
EMPL; je vseeno zaskrbljen glede 
objektivnosti vnaprejšnjih ocen Komisije, 
ki pomembno vplivajo na sprejetje teh 
projektov in ukrepov v Parlamentu; 
poziva tudi, da je treba pri izvajanju teh 
projektov in ukrepov upoštevati njihove 
sprejete cilje in priporočila; poziva 
Komisijo, naj zaradi večje učinkovitosti 
izvajanje teh projektov in ukrepov 
prepusti evropskim agencijam, če sodijo 
na njihovo strokovno področje;

Or. en

Predlog spremembe 79
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Stéphane 
Bijoux

Osnutek mnenja
Odstavek 12
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. ponovno poudarja, da so pilotni 
projekti in pripravljalni ukrepi zelo 
koristna orodja za preizkušanje novih 
dejavnosti in inovativnih rešitev na 
področju zaposlovanja in socialne 
vključenosti; znova opozarja, da je 
bistvenega pomena, da se te projekte in 
ukrepe ocenjuje samo na podlagi njihove 
koristnosti in evropske dodane vrednosti.

12. ponovno poudarja, da so pilotni 
projekti in pripravljalni ukrepi zelo 
koristna orodja za preizkušanje novih 
dejavnosti in inovativnih rešitev na 
področju zaposlovanja in socialne 
vključenosti; znova opozarja, da je 
bistvenega pomena, da se te projekte in 
ukrepe ocenjuje samo na podlagi njihove 
koristnosti in evropske dodane vrednosti; 
meni, da morajo biti ta orodja učinkovita, 
nizkopražna in jasna, da bodo lahko 
spodbudila nove in inovativne ideje, ki 
bodo odgovarjale na potrebe sedanje krize 
in prihodnjih politik.

Or. en

Predlog spremembe 80
Tomáš Zdechovský

Osnutek mnenja
Odstavek 12

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12. ponovno poudarja, da so pilotni 
projekti in pripravljalni ukrepi zelo 
koristna orodja za preizkušanje novih 
dejavnosti in inovativnih rešitev na 
področju zaposlovanja in socialne 
vključenosti; znova opozarja, da je 
bistvenega pomena, da se te projekte in 
ukrepe ocenjuje samo na podlagi njihove 
koristnosti in evropske dodane vrednosti.

12. ponovno poudarja, da so pilotni 
projekti in pripravljalni ukrepi zelo 
koristna orodja za preizkušanje novih 
dejavnosti in inovativnih rešitev na 
področju zaposlovanja in socialne 
vključenosti, če so pripravljeni preudarno; 
znova opozarja, da je bistvenega pomena, 
da se te projekte in ukrepe ocenjuje samo 
na podlagi njihove koristnosti in evropske 
dodane vrednosti.

Or. en

Predlog spremembe 81
Tomáš Zdechovský
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Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. ugotavlja, da je za Parlament 
bistvenega pomena, da redno prejema 
najnovejše informacije o ocenah 
rezultatov in da je udeležen v različnih 
fazah pilotnih projektov in pripravljalnih 
ukrepov, ki jih izvaja Komisija; poudarja, 
kako pomembno je, da Komisija pri 
ocenjevanju pilotnih projektov in 
pripravljalnih ukrepov ravna pregledno.

Or. en

Predlog spremembe 82
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi Cañas, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe 
Alieva-Veli), Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. poudarja, kako pomembno je, da 
se v pripravo proračuna vključijo tudi 
čezmorska ozemlja in države; poziva 
Komisijo, naj uvede ukrepe in predvidi 
finančna sredstva za odzivanje na 
posledice pandemije covida-19 za 
čezmorska ozemlja in države.

Or. en


